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Przedmowa.

Do przedmowy tomu I. mao co doda mamy. Niniejszy tom II.

czci niemiecko-polskiej opracowa Dr. Feliks Goldscheider, wsparty

rada i pomoc kilku przyjació, którzy czas i zdolnoci chtnie oddali na

sub leksykografii. Udzia podpisanego take w tym tomie by podobny

jak w dziele caem.

Dwunasty mija rok od czasu, kiedy wydalimy pierwsze zeszyty

Sownika. e mimo niemaych trudnoci, które powstaway z rozmaitych

powodów, dzieo rozpoczte prowadzono dalej i doprowadzono do koca,

w pierwszym rzdzie to zasuga nakadcy, nie zawiodo haso jego:

perseverantia et labore. Puszczamy tedy w wiat ju nie zeszyty tylko, nie

pojedyncze tomy, ale nareszcie cao, która prospekt zapowiada. Ten naj-

nowszy a zarazem najdokadniejszy Sownik jzyków polskiego i niemie-

ckiego niechaj si okae suga dobrym i doradca wiernym, ktokolwiek

jego usug i rady potrzebowa bdzie!

We Lwowie, w marcu 1908 r.

Prof. Dr. Albert Zipper.





Skrócenia gramatyczne, -©rmumrtttftfje JlblwrjmtgütL

act. strona czynna, 2lftir>um, tätige gorm.
adi., adject. przymiotnik, Slbjeftiü, ©igenfctjaftiDort.

adv. przysówek, Slbüerb, Umftanbroort.

coli., collect, imi zbiorowe, Äolleftitmm, Sammelname.
com'., conjunct. spójnik, ^onjunttiott, 33inberoort.

dim., dimin. imi zdrobniae, ©imtnutinum, 33ertleineruugroort.

/. rodzaju eskiego, Femininum, lueiblidjen ©ejdjledtjtej.

indecl. rzeczownik nieodmienny, ©u&ftanttoum inbeflinafcite, unabanberlidje öauptiöort.

int., interi. wykrzyknik, gnterjerticm, (Smpfinbungäroort.

m. rodzaju mskiego, 3Jiafutinum, männlichen ©efd&ledtjt.

n. rodzaju nijakiego, Neutrum, fädt)lidt)eu ©efcfiledrjt.

num. liczebnik, Stumerale, 3al)Iroort.

part. imiesów, Sßarttjip, 2JtitteIu>ort.

pass. strona bierna, $affxmim, letbettbe S'orm -

pp.,part.perf.(passi) imiesów czasu przeszego (strony biernej), ^arttjtp perfetti (pafftoi),

aJlitteliDort ber 33ergangen£jeit (ber letbenben gorm).
pil., plur. liczba mnoga, Plural, SOZef»rgar)t.

pi. t., plur. tant. rzeczownik tylko w liczbie mnogiej uywany, ^ßlurale tantum, Moj} in

ber 2Jte&r3at)t gebräud)lictje£> §aupttoort.

ppr., part. praes. imiesów czasu teraniejszego, ^krtijjtp prafenti, SDlittelroort ber ©e=
genroart.

praep. przyimek, ^räpofition, SSorroort.

pron. zaimek, Pronomen, gürroort.

r., refl. zwrotny, reflejin, rücEbejüglict).

«.rzeczownik, ©ubftantiü, £>auptroort.

sf. rzeczownik eski, ©ubftautioum femtninum, n)ei&Iid)e3 §auptroort.
sm. rzeczownik mski, ©ubftantioum maSfulinum, männliches §auptroort.
sn. rzeczownik nijaki, ©ubftantiüum neutrum, fädf»Cidt)eä £aupttt>ort.

sing. tant. rzeczownik tylko w liczbie pojedynczej uywany, Singulare tantum, Moj} in

ber. ©inga^l gefcräuctjlidjeiä §auptroort.
v. czasownik, SSerlmm, eitroort.

va., vtr. czasownik przechodni, 33er&um aftiDum, tranfitimtm, tätig ü&ergeljenbeS 3eitroort.

vn. czasownik nieprzechodni, Serbum neutrum, unü&erget)enbe3 geitttiort.

vr., vrefl. czasownik zwrotny, SSerbum reflejitmm, rücfbejüglidtjeä 3eitroort.

v. = zobacz, pibe, fiefje.

— po pi. oznacza, e liczba mnoga nie róni si od liczby pojedynczej.
=» oznacza, e czasownik jest rozdzielnym (n. p. a& = gei)en: id) gelje ab 2c).

' oznacza zgosk akcentowana.





Sownik niemiecko-polski.

fftttrdj-jifllmfrljfs piirtn"tmdj.

Wl
9), n. indecl. trzynasta go-

ska, dziesita spógoska
niemieckiego abecada ; 3ft.

skrócenie za fflatt marka,

3fteUe mila, Sftonat miesic.

9JJä0'ni)rtfd), adi. krty;
adv. krto.

üötatrt, sm. =(e)§, pi. °t,

kamrat m., towarzysz m ; adju-

tant m., kwatermistrz m.
(marynarka).

«Kaa'tfifjaft, sf. pi. =en,

stowarzyszenie kupieckie; za-

oga okrtowa, adjutanci pi.

(marynarka).

üölaccarO'tti, s. pi makaro-
ni pi., makaron woski.

SKäce'n, SWücena't, 9JJäce=

natentitm, ob. 2)täjen i t. d.

9Ma'nbeI(tiaiim), sm. =
Söadjolber jaowiec m.

SJia'^C sf. 1) robienie n.,

robota/., ettt>. in ber — baben
mie co w robocie; jmnbn in

ber — Ijaben, in bie — ner)=

tnen robi kogo piknym;
mie kogo w obrotach, wzi
kogo w obroty, okada kogo
kijem, skór komu garbowa;
2) technika /., zrczno /.,

sztuka f. wywoywania efek-

tów (teatr); 3) er oerftefjt

(ftd) auf) bie — zna wszystkie
sztuczki, wie jak wej na
widowni.

Wa'tyin, I. (fiaben) czyni,
uczyni, robi, zrobi; Kleiber
— suknie robi, szy; SÜctjer

i

— pisa ksiki; ba§ 33ett —
posa óko; jCcuer — roz-

1

nieci ogie; £id)t — zawie-
ci wiec, lamp; ba§ ©ffen— gotowa jado; roaä mad)t

bie SRedjnung? ile czyni, wy-
nosi rachunek? e3 macbt ntcbtä

to nic nie szkodzi ; roa mac&ft

bu? co porabiasz? jak ci si
powodzi? er roirb e nidjt

mebr lange — niedugo ju
pocignie, wkrótce umrze;

ein). — zaspokoi potrzeb
cielesna; inö 33ett, in bie

§ofen — zrobi do óka, do
spodni; mit etro. ben Slnfang
— rozpocz «".zem, co; 2tn=

fprud) auf etro. — roci so-

bie prawo do czego; 2lppetit

— wzbudzi apetyt; 2tuffeben— wywoa wraenie, zwró-
ci uwag, narobi haasu;
einen 93aft — zrobi bil (w
bilardzie); fid) einen Segriff— poj, wyobrazi sobie co;

jmnbm Setne — nóg komu
doda; @mft — istotnie co

zrobi, wzi si rzeczywi-
cie do czego; einen langen

§af3 — wyduy 8zyj;
§od)jett — wyprawi we-
sele; jmnbm Hoffnung, 3)Jut

— wzbudza w kim nadziej,

dodawa komu otuchy; jmnbm
Kummer — sprawi komu
zmartwienie; ba§ macbte mir
eine fcbtaflofe Sftacbt to spra-

wio mi noc bezsenn ; einen

guten ^reiä — uzyska dobr
cen; SBefanntfc&aft — zabra
znajomo; gemeinfcfwftUcbe

©adje mit jmnbm — mie z

kim wspólny interes, wspól-
nie z kim dziaa, porozumie
si z kim wzgldem czego,

poczy si z kim dla wspól-

nej sprawy; jmnbm ©cbanbe
— robi komu wstyd ; ©cbul=

ben — dugi robi; einen 2Bi|
— zrobi, powiedzie dowcip

;

Diet au§ jmnbm — wysoko
kogo ceni; tiet au§ fid)

—
udawa wielkiego czowieka

;

id) roeifi nicbt, roa§ id) au§ ifim

— fott nie wiem, co mam z

niego zrobi; nie wiem za co

go mie; babet ift etro. ju
— tu mona co zrobi, co
zarobi, skorzysta; er macbt

in gutfer, in ©etretbe han-
dluje cukrem, zboem; man
tann in biefem Strtifet nidjt

met — na tym artykule

(towarze) nie moua wiele za-

robi; jum ©fiaoen — zrobi
niewolnikiem; jmnbn JUm
dürften — wynie kogo do
stanu ksicego

;
jmnbtt JUm

2)teb — zrobi kogo zodzie-
jem; ein gelb gu einer SBiefe

— przemieni pole w k

;

JU ©etb(e) — spieniy, sprze-

da, zrealizowa; jur SReget

— ustanowi jako regu,
jako prawido; gtiicflid}, un=
gliicftid) — uszczliwi, unie-

szczliwi
;
jmnbm angft albo

bange — nagna komu stra-

chu, strwoy kogo; er mad)t
(albo treibt) e gar ju arg nad-

to sobie pozwala, zaiste le
si prowadzi; er macbt bie

3fnleiibcr, Seutf^oIntf^eS S5Börter&udj.



Wn'rfjcu ^ä'djtig

©ache ärger, atö fie ift po-

gorsz rzecz; gorzej rzecz

przedstawia ni jest; przesa-

dza; maluje, przedstawia rzecz

w nadto czarnych kolorach;

imnbn betrunfen — upi ko-

go; jmnbn bbfe — rozgnie-

wa kogo; fett — utuczy;
frbhlid) — rozweseli; gleidj

— zrówna, wyrówna
;
jmnbm

ben Äopf Ijeifj — dopiec komu,
rozgniewa kogo; imnbn Vä-

djerlid) — omieszy kogo;

fid) bie ©adje leicht uatwi
sobie rzecz, uly sobie; rein

— oczyci; er macht mir ba
Sehen fauer zatruwa mi y-
cie; jmnbn fcbamrot — spra-

wi, by kto raka spieki;

jmnbn fchledjt — le o kim
mówi, osawia kogo; fdjttUtt»

jtg — zbruka; jmnbm baä

Jperj fchroer — obciy komu
serce; e§ jmnbm jchroer —
utrudni komu; ftrettig —
zaprzeczy; ju nid)te — zni-

szczy, zrujnowa; jmnbm
etro. meta — wmówi co w
kogo; jmnbn glauben, ner*

geffen — sprawi, by kto
uwierzy, zapomnia; II. fid)

— , vr. (haben) robi si, sta
si; fid) berühmt — wsawi
si; fid) um etro. nerbient —
zasuy si okoo czego; fid)

gefürchtet — sta si postra-

chem
; fid) uerhafit— cign

na siebie nienawi; fid) mit

etro., mit jmnbm befannt — za-

znajomi si z czem, z kim;

fid) rotchtig (albo breit, maufig)
— zadziera nos, nadyma si;

ficfi juredjt — przygotowa si

;

fid) an bie Arbeit — zabra
si do roboty, j si roboty;

ftd) cm jmnbn — zabiera si
do kogo; fid) auf ben SBeg —
wybra si w drog; fid) au§
bem ©taube (albo baoon) —
wynie si, zemkn, uciec;

fid) über jmnbn — (albo ber«

machen) wsi na kogo, chwy-
ci kogo, zjedzi kogo

; fid)

jum ©chiebridjter — obj
urzd rozjemczy; fid) jum §errn
oon etro. — sta si nad czem
panem, zawadn czem ; er

mad)t fid) gut ju Sßferbe do-

brze wyglda na koniu; bie

©djüter — fid) gut uczniowie

sprawuj si, ucz si niele,

nie zgorsz; bie ©acfje (albo

e) madjt fid) rzecz si robi,

postpuje; bie ©ache roirb ftch

Bon felbft — rzecz sama przez

si zrobi si; bie ©ache bat

fid) fcbon gemadjt rzecz ju
zrobiona, zaatwiona, zaago-
dzona; ba§ mad)t fid) gut to

dobrze wyglda, tak dobrze

jest; dobrze sie trafia, trafio

(= ba trifft' fid) gut); e3

mad)te fid), bafj . . . trafio

si, zdarzyo si, e . . .; id)

mache mir nichts barana nie

robi sobie nic z tego, nie

zaley mi nic na tern
; id)

mad)e mir nichtä auä ihm nie

dbam o niego, nie zwaam na
niego

; fid) jmnbn 3uin greun=
be — pozyska czyj przy=

ja; fid) über etro. ©ebanfen
— namyla si nad czem,

niepokoi si czem
; fid) §off=

nung — ywi nadziej, spo-

dziewa si ; er madjt fid) ein

Vergnügen barauS z przyje-

mnoci to czyni
; fid) etro. jur

©crrjotjnr)eit — przyzwyczai
si do czego; fid) (üiel) JU

fdjaffen — krzta si, uda-

wa zajtego; III. vn.

(haben) mad), bafj roir fort=-

fommen rusz si, kocz, by-

my odej mogli ; mad), bafj

bu fortfommft! precz std 1

mad) nicht lange nie baw si!
spiesz si! roa§ madjft bu?
co porabiasz? jak si masz?
ba§ madjt, roenn man nidjt

folgt to s skutki nieposu-
szestwa; baä mad)t, roeil er

trofcig ift to std pochodzi, e
jest uparty ; IV. gemadjt pp. i

adi. *e 23lumen sztuczne kwia-
ty; »e ©belfteine faszywe, na-

ladowane, imitowane drogie

kamienie ; «e Trauer uda(wa)-

ny al; bu bift ein gemadjter

9Jann wyrobie sobie ju sta-

nowisko, masz zapewniony
byt; er ift gum SBeamteu roie

gemadjtjest stworzony na urz-
dnika.

9)la'dienfd)aft, sf. pi. =en,

intryga/., machinacya /., kr-
tanina /.

9fla'djer, sm. =»3 pi. —

,

dziaacz w. ; ein — non 3io=

manen fabrykant powieci.

sJ#ad)eret', sf. robota lada-

jaka, licba.

9)ia'd)edohn, sm. <e)g pi.

»lohne, zapata /. za robote,

od roboty.

iWadjtabettt'gmuS (wym.:
makiawelizmus) sm., —

,
pi.

sliämen, makiawelizm m.
afladjinatio'n, sf. pi. =en,

knowanie «., machinacya /".,

intryga /.

9adjt, sf.pl. 2Hää)te, l) moc
f, wadza /., potga f.; mo-no /. ; mit albo auS aßer
— z caej siy, mocy; ba>
fteht nidjt in meiner — to nie

jest w mojej mocy ; bie —
laben, etro. ju tun mie wa-
dz, mono, upowanienie do
czynienia czego; jmnbm — ju

etro. geben da komu upo-
wanienie do czego, umocowa
kogo do czego; bie — ber

Siebe moc, potga, sia mio-
ci; aus eigener — z wasnej
mocy; — über jmnbn baben
mie nad kim wadz; fid) in

ber — baben opanowywa
siebie samego; 2) mocarstwo
n., potga f.\ bie europäifd en

9Md)te mocarstwa europejskie

;

friegführenbe SJlöcbte mocar-
stwa, strony walczce ; bie

bimmlifdjen üDMcbte wadze nie-

bieskie; bewaffnete — sia
zbrojna, wojsko n. ; bie feinb=

liche — wojsko nieprzyjaciel-

skie; eine grofje — auf ben

Seinen baben mie wielkie siy
(wojsko) w pogotowiu.

9Ka'd)t6rief, sm. -(t%pl. =e,

penomocnictwo «., upowa-
nienie n. na pimie.

«WdjtfiWe, */. penia f.

wadzy.
3Ko'd)tgcocr, sm. =§, pi. —

,

mocodawca m., mandant m.
atta'djtgeliemt, */. pi. — in*

nen, mocodawczym f., man-
dantka f.

Maä)tf)abtt, sm. -§, pi. —

,

mocarz m., potentat m ; man-
dataryusz m., penomocLik m.

9M'd)tt0, I. adi. mony, po-

tny, mocny, silny; ogromny;
gruby; «e £>eer wielkie, po-

tne wojsko; bie 3JJäd)tigen

potentaci pi., monarchowie pi.;

monowadcy pi., moni pa-

nowie; =er 33eroeggrunb wa-



Mä'tfjttgfeü Wa'genoipci

ny motyw, silna pobudka;

einer <Sad)e — fein mie rzecz

jak w swojej mocy, by pa-

nem czego; fetner nidjt —
fein nie by panem siebie, nie

mie mocy nad sob; er ift

nor $freube feiner nidjt — nie

pcsiada si z radoci; feiner

©inne md)t — fein straci

przytomno; er ift ber beutfdjen

©prad)e — wada niemieckim

jzykiem, zna, umie jzyk nie-

miecki; =er SBalb ogromny,

bardzo rozlegy las ; II. adv.

potnie, mocno, silnie; ogro-

mnie, bardzo; er ift — retdj

jest nadzwyczaj, bardzo bo-

gaty.

SWä'dlttfltc!^ */. wadza/.;
sia /. ;

grubo /. ; — etne
©ongeS szeroko /. yy
(górn.); — etne§ ©djiffe poje-

mno /. okrtu.

9fta'd|tlrj8, adi. bezsilny,

bezwadny, niemocny ; adv.

bezwadnie, bezsilnie.

2K0'd)tl0ftgfett, sf. bezwa-
dno f. }

bezsilno /., nie-

moc /.

3Ja'd)tforitd), sm. »(e)8,pl.

»fprüche, rozkaz m. wadcy,
nakaz najwyszy; einen —
lun da rozkaz na mocy swej

wadzy, rozstrzygn w spo-

sób nieodwoalny.

SWaWellmiB, sf. pi. «en,

wadza /., potga polityczna.

20ia'djtt)OU, adi. potny.
9)ia'toottfommcn^ett, sf.

zupeno f. wadzy, wadza
najwysza, absolutna ; au3 ei=

gener — z wasnej mocy.

ffla'fytmxt, sn. =(e)§, pi.

=e, sowo energiczne, bardzo
dobitne; wyrok samowolny;
ein — fpredjen, reben wyrzec
sowo decydujce.

SWa'djtoerf, sn. .(e)s, pi. =e,

robota ladajaka, partanina/.

;

bazgranina /. ; elenbe — n-
dzna ramota.

WlatüUtü'V, sf. obacz 2Ra=

fulatur.

9Jlaba'm(e), sf. pi. =n, pani

/., jejmo f.
Wä'Mjtll, sn. =3, pi. —

,

dziewczyna /., dziewcz /.,

panna/.; (niekiedy) kochanka
/. — ©eliebte; fteine —
dziewczynka /., panienka /.,

panieneczka; junge3 — mo-
de dziewcz, dzieweczka f. ;

alte — stara panna; anbei eä

©täbtdjen, anbere3 — ze zmia-

n mieszkanka zmienia si
kochanka; — für aUeS su-
ca do wszelakich robót,

panna do wszystkiego.

9M'bdjenerätel)itng3anftaW,

sf. pi. =tn, instytut m. dla

panien, zakad naukowy dla

ksztacenia panienek.

itä'bdjettljaft, adi. panie-
ski, dziewczcy, dziewiczy;

adv. dziewczco, dziewiczo.

9M'bd)eniäger, sm. =§, pi.

— , ten co na dziewczta po-

luje.

9M'bd)enjjenfiottat,sw. *(e)§,

pi. «e, pensyonat m. dla pa-
nienek, dla dziewczt.

9ftä'bd)enrauIJ, sm!=(e)§,pl.

=e, porwanie n. dziewicy, pan-

ny, panien.

SOiä'btfjCnräufier, sm. =§, pi.

—
,
porywacz m. dziewic.

9Wä'&lfjett(d}aft, sf. panie-
stwo n., dziewiczo f.

SDiä'bdjenfdjitle, sf.pl. *n,

szkoa panieska, eska.
9M'&$euöerfüIjrer, sm. -3,

pi. — , uwodziciel m., zwo-
dziciel dziewczt.

W&'b(f)tnbOft'f sn. =(e)8, dzie-

wice pi., grono n., zgraja f.

dziewczt (artobliwie).

3)a'l), sf. pi. »n, czerw m.,

mól m., robak m.
9)iabei'rairjetit, sm. =(e)3, pi.

it, wino 11. z Madery.

ü)M'bel, sn.=3,pl.—(dziew-

czyna /., panienka f.
^labC'mOtfcttC, (wym. : ma-

dmoazel), sf. pi. =n, panna/.

9)a'benfiinger, 9)a'benfr'ef=

\tlt
sm. =3, pi. —, kleszczo-

jad m.
ÜJJia'betUjatfer, sm. =3, pi.

— , bkojad m.
9Jlo"'i)cnfocE, sm. *(e)3, pi

=fäcfe, er m. dla robaków,
grzeszne cielsko.

uDWueittoitrm, sm. <e)3, pi.

=tturmer, glistnica /., rop m.
üöltt'btg, adi. robaczywy,

roztoczony od robaków.

9)abo'nna, sf. pi. =bonnen,
Madonna /., Najwitsza Pan-
na.

SDJabo'nncnöUb, sn. *(()$,

pi. »er, obraz m. Madonny,
Najwitszej Panny.
iUJabnpi, sn. ={t),pl. «e,

madryga m.

üFtagaji'n, sn. =(e)3, pi. .-e,

magazyn m., skad m.\ in3
— bringen zoy w magazy-
nie.

iiogaji'nacöcttcr, sm. =?,

pi. — , adownik m., naka-
dacz m.

aJiaflojt'nauffc^cr, 9Raga*
äi'nöerwaUcr, sm. -.§>, pi. —

,

magazynier m., skadowy m.,

nadzorca m. skadu.
SDtagoäi'n&itdf, sn. *(e)3, pi.

=biid)er, ksiga /. nakadów.
äftagaji'nfratt, sm. «(e)3, pi.

=Frane, óraw magazynowy.
SUlagb, sf pi. äßägbe, dziew-

ka /. ; dziewka suebna,
suebnica /., suca /.

;

(poet.) dziewica; üDJaria, reine
— Maryo, przeczysta dzie-

wico.
sM'gbebte»tft, sm. =&, pi.

i, suba f., robota/, dziewki.

9M'gbeiettt, sn. =3, pi. —

,

dim. od 3Jtaa,b, dziewoja /.

jOtü'gbeioljn, sm. <e)3, pi.

sIOjne, zapata /. suebnej
dziewce.

SftO'ge, sm. =Xi,pl. =n, (prze-

starzae) krewny m.
9)ia'gen, sm. =3, pi. — i

SJagen, odek m.
;
ppek m.

(ptactwa, drobiu); ber jroeite

— ber SEBteberrauer czep m., cze •

piec m.; gum — gehörig, ben
— betreffenb odkowy; einen

fd)trjad)en — fjaben mie saby
odek

; fid) ben — oerberben
zepsu sobie odek; einen

guten — t)aben mie dobry,

strawny odek, (przenonie
:)

umie znosi nieprzyjemne rze-

czy; id) bab' e§ im — ley mi
to w odku; (przenonie:)
mam do tego; id) ^)<xhi iljn

ittt — nie mog go znie;
einem Bungrigen — ift fdjledjt

prebigen godnego odka
bajk nie zabawi, racy
nie odby, godny odek
uszu nie ma; üoHer — lobt

ba§ gfaften o pocie mówi,
najadszy si acno.

üWia'geit*, adi. odkowy.
9Ja'genarjnet, */. pi. »en,

lekarstwo n. na odek.



atfa'flciibcidnucr&cn «iapc'üfd)

Wa'genbcfdjuierbCH, af. pl.

boleci pl. w odku, nie-

strawno /.

^ia'gcnbrciutctt, an. »8,

(palenie n. w odku) zga-

ga /•

Wtt'nenlmicl), am. «(e)8, pl.

»Drüdje, przepuklina odko-
wa.

iWa'flCltimicfen, sn. -8, gnie-

cenie «., cinienie n. w o-
dku.

"Ka'genbrüfe, af. pl. »n,

gruczo odkowy, trustka f.

(anatomia).

Wa'genentäünbung, sf. pl.

= Clt, zapalenie n. odka.
Ma'gCltftCber, sn. =§, febra

gastryczna, gorczka zamul-

na.

Wa'flettgefujttMlft, af. pi.

=f cbroiUfte,
wzdcie n. odka.

Wgeugefdjttmr, sn. =(e)8,

pl. =e, wrzód m. w odku.
i'iO'gCHljaHt, sf. bona o-

dkowa (anatomia).
'
^la'genhautf djletmftoff, sm.

'(()%, trawieunik m.

i)3la'gcnl)«ftcn, sm. =§, ka-

szel odkowy.
^la'genframvf, sm. <e)§,

pl. strumpfe, kurcz m. odka.
Wgenfrattfliett, af.pl. =en,

choroba odkowa.
^ia'genlraijer, sm. «§, pl.

—
/
Iura /., ze wino palce

w odka.
^ta'ocntcibcn, an. =§, pl. —

obacz '.Ijjagenicanf&eit.

Wgenmittel, sn. •=§, pi.

— , lekarstwo ». na odek.
^iCi'gemnmti), sm. =(e)s,

ujcie 11. odka (anatomia).
s
.))ia'gen£f(arter, sn. .§, pl.

— ,
plaster m. na odek.

Sfta'genpfiirtner, sm. =§, pl.

— , odwiernik m. (anatomia).

^Wgenntle, sf. pl. -n, pi-

guka /. na wzmocnienie o-
dka.

. 9)a'genpitl§aber, sf. ttnica
trzewna (anatomia).

s))la'gennifir, sf. lizienica/.

Wa'genfaft, sm. =(e)3, sok
odkowy.

SÖitt'gCllfäure, sf. kwas o-
dkowy.

' Wgenfdjtuers, am =e§, pl.

=en, boleci pl. odka, w o-
dku.

^lO'genfthilcitu, adi. o-
dek wzmacniajcy.

Wa'geHftiirfuitggtropfen, sm.

pl. krople odkowe, krople

odek wzmacniajce.
Wa'gettftctn, am. -(e)8, pl.

=e, strutka /.

Wci'geuübel, sn. ^,pl.—,
clioroba odkowa.

Wa'gcjitDeij, sn. *(e)§, ból

m. odka.
$ia'gem»ein, sm. -(e)s, pz.

»e, wino odek wzmacnia-
jce.

' sJ)ia'genttnrft, af. pl. =roürfte,

maciek m., odek wieprzo-

wy nadziany jak kiszka.
'

!DJia'gCntt)Ur3, af. ajer po-
spolity, gagan wielki, obrazki

pl. (rolina).

9Jia'gcmBuräbranntö)Ctn, sm.
=(e)§, pl. =e, ajerówka /.

9)Itt'ger, I. adi. 1) chudy;
suchy, wychudy, wycie-
czony, mizerny, cienk', le
wygldajcy; etroa§ — chu-
derlawy; =eä ©eftdjt chuda,
wychuda twarz; — roerbeu

chudn, (wy)chudnieó ;
—

machen chudzi; — roerben

laffen zachudza; 2) jaowy;
=e§ ^leifd) chabanina f.; =e

ßoft jaowa potrawa ; =e Sriibe

cienka polewka; =e SJabljeit

uboga uczta, skpo wymie-
rzone jedzenie; =tt SSuben

jaowy grunt, ziemia nie-

urodzajna; =e 3 e itert cikie
czasy; se§ ©infommen may,
mizerny dochód; =e§ ©ebidjt

jaowy poemat; =er Seridjt

sprawozdanie niewyczerpu-

jce, niezupene, nadto krót-

kie; ein =er S3ergleid) ift Beffec

alä ein fetter 5ßrojej$ lepsza

ugoda yczana, ni prawo
elazne; lepszy dukat przed

procesem, nili trzy po pro-

cesie; II. adv. chudo, sucho,

cienko, mizernie, jaowo; bte

<3aat ftefit — urodzaje mi-

zernie wygldaj; jmubtt —
beroitten przyj, ugoci kogo
uboeo, mizernie.

SUla'gerfeit, */. chudo /.

;

ubóstwo n., mizerno f. ;
=

SDürftigfett; jaowo /. (np.

gruntu).

9Ja'gCrfn:aut, sn. obacz
Sabfraut.

^ia'gent, vn. (baben) chu-

dn.
üöiagiC, sf. magia/., czar-

noksistwo n.

9)a'gter, sm. «8, pl. —

,

magik m.

Wtl'gifdj, adi. magiczny,
czarnoksiski, czarodziejski

;

adi). magicznie.

9Jiagi'fter, sm. =8, pi. —

,

magister m., mistrz m.
9ftagi'ftertt)ürbe, af. go-

dno /. magistra, powaga
nauczycielska.

ÜDlagijitra't, sm. =(e)8, pl.

=e, magistrat m., urzd miej-

ski.

9!)lagi.ftra't3iuttglteb, sn.
s
}Jiagiftra't<tyerfori, sf. czo-
nek m., urzdnik m., radca

m. magistratu.

SOlagtftratu'r, af. pl. *en,

magistratura /., urzd m.
;

urzdnicy pl. (magistratu),

wadza /. urzdników (ma-
gistratu).

$Z(tgita't, sm. =en, pl. -tn,

magnat w., mony pan.

üölapa'ientimt, sn. *%,

magnaterya /.
sJcgite'fiO, sf. magnezya

/.; gebrannte — ziemia gorz-

ka, niedokwas m. magnezu;
lOfolenfaute— magnezya biaa,
wglan m. magnezyi.

^agne'fium, an. =§, ma-
gnez m. (metal ziemny).

9ftagne'fiumltcljt, sn. =(e)s,

wiato magnezowe.
Wiagne't, sm. =en i -(e)§,

pl. =en i =e, magnes m. ; mit

Dem — befireidjen naciera
magnesem, magnesowa, ma-
gnetyzowa.

SDiagnCt», adi. magnesowy.

9JJagne'tbü<f)fe, */. pl. =n,

busola /.

aiagne'tcifcn, sn. =§, pl.

— , elazo namagnesowane.
3)ognc'tetfcnftctn, sm. *(«)§,

pl. =e, elazo magnetyczne,
eleniak magnetyczny.

Üftagne'teleftnfdj, adi ma
gnetyczno-elektryczny.

SDagnCtgcpufc, sn. ~§, pi.

— , busola /.

9)(igite'tifd), adi. magne-
tyczny; =e Slnjtehung przyci-
ganie magnetyczne; adv. ma-
gnetycznie.



Söfagnetifcu'r SOiai'frfjcu

9tf agitClifCU'r, (wym. : -zör)

sm. =g, pl. "t, magnetyzer m.

ÜOJagncttfte'icn, va. (haben)

magnetyzowa,nadawa was-
no magnesu.

9)iagnett'3nut§, sm. —
,
pl.

»men magnetyzm m.

Üftagrte'titaud, sf pl. =n,

strzaka /., iga /. magne-
sowa; faule, tote — nieczua,

zupenie nieczua iga ma-
gnesowa.

9ttagne'tyol, sm. =(e)§, pl.

=e, biegun magnetyczny.

9ft(ipt'ftfll§, sm. dtiltot —
rektor magnilicus.

9ftagmftje'n$, sf. pl. =en,

magnificencya f. (tytu rek-

tora).

üöiagntft'f, adi. wspaniay;
adv. wspaniale.

9)JagnO'IiC, sf. pl. =n, bo-

browe drzewo.

SDlaDagO'ni, sn. -g,maho w.

^lahagr/ntöaum, sm. 9)ta=

fiagOltibfllj, sn. maho m.,

mahoniowe drzewo.

9Jialjago'mmöM, ». pl-

meble pl., sprzty pl. maho-
niowe, [koby.

Wiä'ffHt, adi. dojrzay do

WiOlju, sf. pl. =en, koba
/'., sieczenie trawy; pokos w.

9M'Jjuer, sm. obacz 2Käher.
s)M'\)tn, va. (haben) kosi,

siec; rjiel — nakosi, nasiec.

Wb'tyt, sm. •§, pl. —

,

kosiarz m., konik m.
9)a'l)erin, sf. pl. «innen,

kosiarka /.

SM'Jjejett, sf. czas m. koby,
koszenia.

Ü9ialjl, sn. »(e)3, pZ. =e,

jedzenie n., jado ». ; obiad m.,

wieczerza /., uczta.

9)a'I)Ien, va. mahle, mahlft,

mahlt, mahlte, habe gemahlen,
mle; roet juerft fommt, mahlt
juerft kto pierwej do myna
zajedzie, temu pierwej zmiel;
ber SBagen mahlte im ©anbe
koa wozu mieliy w piasku.

Söfa'ljlgang, sm. =(e)§, pi.

»gänge, mcznica/., ganek m.
w mynie.

9tta'blgaft, sm.
f

=(e)g, pl,

»gafie, dajcy mle.
SttcThlgelo, sn. =(e)§, pl.

»er, zapata /. od miewa, py-
tlówka /.

Ma'ljlgeredjtigfett, sf. pl.

=en, przywilej m. miewa.
9)ia'Ijlgerumc, sn. »g, pl.

—, otok m., otoczek m.

Wa'l)\QXO\)t\l f
sm. obacz

2Rahtgelb.

9ftfl'ljlt(fj, adi. i adv. obacz

aHmäh lid).

9)fa'^Haftcn, sm. =§, pl.

»fäften, mcznica /.

Wla'tylüfyn, sm. obacz fahl-
gelb.

Wia'tymttyt, sf. pl. =n,

miarka dawana mynarzowi
od miewa; pytlówka /.

aWa'fjlmüftle, sf. pl =n,

myn m. (do mielenia zboa).

Wla'tyvttyt, sn. 5(e)S, pl. »e,

prawo n., przywilej m. miewa.

9)ia'I)lfu)<$, sm. »eg, posag
m., oprawa /., wiano n.

WiK'\)\\tUXtXt sf pl. *n, po-

datek m. od miewa.

3fta'l)lftrom, sm. »(e)g, pl.

=ftröme, wir m., wa m.,

walec m.

9)la'}lial)tl, sm. =(e)§, pl.

»Jahne, zb trzonowy.
s
Ma't}litit, sf pl. »en, je-

dzenie n., jado n., obiad m.,

wieczerza /. ; gefegnete — !

smacznego ! dobrego apetytu

!

SDto'ljljuiang, sm. =(e)g, przy-

mus m., obowizek m. miele-

nia zboa w pewnym mynie.
3)Ja'tyn&rtef, sm. <(e)s, pi.

=e, list upominajcy, przypo-

minajcy.

üM'fylte, 5/. pl. =n, grzywa/.

Süia'inteit, va. (haben) przy-

pomina, przypomnie; napo-
mina, przestrzega; einen

an fein erfprechen — przy-

pomnie komu przyrzeczenie;

einen roegen einer ©djulb —
upomina (si u) kogo o dug.

9fta'ljner, sm. =g, pl. —,
napominaez m., upominacz
m.\ ein ungeftümer — natar-

czywy, przykry upominacz,
wierzyciel.

üM'ljmg, adi. grzywiasty.

SDia'ljttfdjreitien, sn. »g, pl.

—
,
pismo napominajce, upo-

minajce.

9)l(l'ljnUltg, sf. pl. =en, na-

pominanie »., napomnienie n.,

przypominanie n., przypom-
nienie »., upominanie«, si;
przestroga f.

9)to'J}ltjettel, sm. obacz
Kahnbrief.

9)fa^r, sm. '(e)$,pl. »e, mora
/., zmora /.

üM'ljre, sf pl. -n, szkapa/.,
szkapisko n., bronowok m.

Wä'ijttt, sf. pl. =n, drobian-
ka / z piwa.

SDWIjumlmiim, sm. °(t),pl.

»bäume, masos-z m.
9)iat, sm. =(e)g, maj m.

;

ber — be Sebeng wiosna /.,

kwiat m. ycia.

WcClt(en)=, adi, majowy.
^iat'haum, sm. =(e)§, pl.

»bäume, brzoza/.; maj m., =
brzozowe gazki do majenia.

SM'Mnmc, sf., 9ttai't>liim*

djeit, sn., »glodkhen, konwalia

/., lanka /., lanuszka /. (ro-

lina).

ÜÖiat'ulttter, sf majowe ma-
so.

9)Ztttb, sf. dziewczyna f.,

dziewoja /.

ÜOttti'e, sf pl. »n, (poet.) maj
m., gazki brzozowe do maje-
nia ; mit »en fcbmucJen umai.

Üttat'eituamtt, sm. =(e)§, pi.

=Vó.\nxit, maj m.
Wat'faljrt, sf »en, SDiai'feft,

sn. =e, pl. =e, majówka /.

9)iat'ftf, sm. =eä, pl. -e,

sardela /.

ioilafer, sm. §, pl. -,
chrabszcz m., chrzszcz m.,

maik m.

9){ai'fö^cn, sn. =g, pl. —

,

kot w maju urodzony; kotki

pl. u wierzby.

ifoi'fur, sf pl. »en, ku-

racya majowa.

^at'lllft, sf pl. »lüfte, ma-
jowe, wiosenne powietrze.

üat'monat, 9)!ai'tmm&, sm.

*(e)3, pl. »e, (miesic) maj m.

Wafron, sm. obacz SUtajo»

ran.

üDJai'rofe, sf. pl. =n, róa
majowa, wiosenna.

sJ)J0t§,sw. »feg, kukurydza/.

^ittifu), sm. »eg, pl. =e, i

^affdje, sf pl. =n, brzeczka

/., zawar m. na piwo, zacier

m. ; moszcz m., wino jeszcze

kiszce.

Ä'flpotttd), sm. =(e)g, pl.

=e, zaciernica /.

9)Jai'fu)Cll, va. (haben) za-

ciera, zatrze.



»Wfdjfteucr Üöto'leu

Üöiai'fdjfteucr, sf. pl. -n,

brzeczkowe n ., kotowe n.

Wat'fdjtrog, am. «(e), pl.

»tröge, przycier m.

Wnt'öioiben, sm. •,pl. —

,

ki /. kukurydzy.

Wat'äftengcl, sm. -8, ^z. —

,

üöicu'SftroI), sn. «(e)8, kacz.-m

w. kukurydzy.

SMat'tranf, sm. =(e)8, pZ.

^tränte, wino majowe.

äRftUtt'ffe, (wym.: metres),

sf. pl. =n, metresa /., ko-

chanka /.

ÜWai'iuitrm, sm. *(e)8, pl.

• ltmrmer, maik m.
iWajeftä't, sf. pl. =en, ma-

jestat w., wspaniao/., blask

m. ; fatferltcbe, löniglidje — ce-

sarska, królewska potga;
jako tytu: ©eine — berflaifer,

ber ßönig Jego Cesarska Mo,
Najjaniejszy Cesarz, Król;

6n). — Wasza Cesarska, Kró-
lewska Mo; ^bre =en Naj-

janiejsi Pastwo.
SÜJajeftä'ttfd), adi. majesta-

tyczny, wspaniay; adv. ma-
jestatycznie, wspaniale.

Wcijeftä'täfeelet&tgtmg, sf.

pl. =n, obraza f. majestatu.

üftajeftä'tStiricf, sm.*(e)f,
pl. «e, dyplom cesarski, kró-

lewski.

äUajeftä'tSredjt, sn. .(e)8,

pl. »e, prawo m. majestatu,

prerogatywa f. panujcego.
SOZajcftü'tgiierfircdjen, sn. =§,

pl. — , zbrodnia/', obraonego
majestatu.

9Jtaieftä't§uerureu)er, sm.

«8, pl. — , obraziciel m. ma-
jestatu, [jolika/.

ÜNiajo'Itfa, sf. pl. =fen, ma-
3)Jajo'r, sm. «(e)§, pl. «?,

major vi.

SÖJa'jOron, sm. =(e)§, maje-
ran m., majeranek m.

91iaj;ora't, sn. s(e)3, pl. -i,

ordynacya /.

9Jajora't3er&e, sm. *n, pl.

'XX, nastpca m. w ordynacyi.

SKajorVtSgitt, sn. .(e)s, pl.

»guter, dobro ordynacyjne,
ordynacya f.

9)Zajora'töI)crr, sm. =n, pi.

=en, ordynat m.
9)fajüre'nn, adi. penoletni.

9ttaj0rcnmtä't, sf. peno-
letno f.

SWajiTrin, */. pl. »innen,

ona /. majora.

Söfajoritä't, sf. pl. sen, wik-
szo /.

ÜOlOJU'ÖlCl, sf.pl. -n, wielka,

pocztkowa litera.

9)a'fel, sm. =8, pl. — plama
/*., przywara /"., zmaza /.

Mclei', s/. pl =cn, 1)

przyganianie »., cenzurowanie

n. ; 2) meklarstwo n., strczy-
cielstwo n.

«DClcKjj, 2Ra'!etyaft, arft.

splamiony, nadszarpany.

!Ü)f&'ltllQ§, arfi. niezmazany,
niesplamiony, czysty, bez zma-
zy-

9)?a'fcnofijjICtt, sf. czysto
f., nieskazitelno/.jprawojf.

aWÖ'fel«, tfn.(f)aben) 1) przy-

garn czemu, krytykowa,
gani, wybredza, wymyla;
2) meklowa, faktorowa, str-
czy, Dastrcza.

Wla'Ü, sm. =8, pl. '§, ma-
kako n. (rodzaj mapy).

SWalfaro'm, i 9ttaccaro'm,

s. pl. makaron woski.
URaffaro'nifdj, adi. maka-

roniczny.

Wa'Utx,mii'tkt,sm.*§,pl.
—, 1) faktor m., meklerz m.,

strczyciel m. ; ben — mac&en
poredniczy; 2) tylko üDiätler,

przysraniacz m., pedant m.
9M'HergetiiiI)r,s/., pi. =en,

9M'Hergelu, sn., s)M'fhxlo\)ti,

sm. faktorne n., meklerne n.

ü)M'Wergefu)äft, sn. =(e)s,

pl. «e, interes meklerski,

strczyciel8two n.

üHä'Hetjjräntie, 9M'fier>

^rotnfton, sf. obacz 2Mfter=
gebübr.

SJJofrC'Ie, sf. pl. -n, ma-
krela/"., wrzecienica /. (ryba).

9)iafre'len$etf)t, sm. =(e)s,

^j?. =e, licznopletw w.
9tfafr0'lte, sf. pl. *n, ma-

karonik m.

9)afulatu'r, */. pZ. =en,

makulatura /., papier stary,

zuyty.
SÓfal, sw. <=(e)§, pZ. -e, i

9Mler, 1) plama /., znak »w.,

cecha /., znami n. ; 2) _p?.

tylko =e, raz?«.; ba erfte —
pierwszy raz, po raz pierwszy;

gum groeiten, britten «=e po
raz drugi, trzeci ; btefe8 eine

(einjige) — ten jedyny raz;

mandje — czsto; nidjt ein

einjtgeä — ani razu; jebe3=

mai roenn . . . ilekro; mit
einem =»e wtem, nagle, w oka-
mgnieniu; gu roieberfjolten

=en powtórnie, po kilkakro;
gu »erfd)tebenen =en czsto-
kro, w rozmaitych czasach;

einmal, groetmal raz, dwa
razy; einmal raz, ongi, w
swoim czasie; nidjt einmal
nawet nie ; ein anbermal in-

nym razem; auf einmal ró-

wnoczenie, wraz, razem ; aße»
mai, jebemal (za) kadym
razem, zawsze; Die8mal tym
razem, t ra; ein für aHe=

mai raz na zawsze; fetnmal
ani razu, nigdy; einmal Über
ba anbere zawsze na nowo

;

einmal um8 anbere kolejno,

naprzemian; raz po raz;

röiemelmal? ile razy? graeU

mat, bretmal fo oiel dwa,
trzy razy tyle, jeszcze raz,

dwa razy tyle; 3) adv. (skró-

cenie zamiast einmal) fage— powiedzno; fomm —
Ijer! pójd no tu! 1% roiH

— feljen popatrz ja, jestem

naprawd ciekawy; e8 ift
—

nidjt anber8 có robi, tak
si rzecz ma a nie inaczej.

'attala'ccamtfe, sf. pl. -nüffe,

nasierd f.

WU\0n%\% sm. =(e)8, pl.

=e, zielenica /. (kamie).
ÜJftala'rta, sf. malarya /.,

febra bagnista.

2Ra'Mati, sn. =(e)§, pl.

«Blätter, szablon m. (u ma-
larzy).

üöialeftfa'nt, sm. »en, pl.

*zx\, zoczyca m.
^lOkft'j, sn. re8, pl. =e,

zbrodnia /.; wystpek m.
SDio'Icn, I. va. (BaBen) ma-

lowa; nad) bem SeBen —
malowa z natury; in Öl —
malowa olejno ; in SL'affer«

färben — malowa wodnemi
farbami, akwarell; eitt 3'ttl '

mer — malowa pokój; man
muf} ben Teufel nirfit an bte

SBanb — nie maluj dyaba
na cianie (by si nie przy-

ni); id) roerbe bir roa8 —
spodziewaj no si tego, cze-

kajno na to (ironicznie) ; mie



9)Jo'ier mani)

gemalt jak gdyby malowane

;

ftC ift 3Utn — fd)ön tak pikna,
a ja, malowa; einen Sl)arafter

— malowa, opisywa charak-

ter; II. fid) —, «r. (Ijaben) 1)

malowa si, róowa si; 2)

malowa si, przebija si,

okazywa si; = ftd) ab=

fpieqetn.

9tta'ler, sm. sg, pi. —

,

malarz m. ; malarz pokojowy,
= ©tttbenmaler.

Wtd'ltl-, adi. malarski.

SMerei', sf. 2^. =en, ma-
larstwo «., sztuka malarska;

sposób ot. malowania ; obraz

ot. (malowany).

ätfa'Ierefel, sm. =g, pi. —

,

sztalug-a f. (malarska).

9)a'lcrplb, sn. «<e)g, zoto
malarskie.

SJalertn, sf. pi. =tnnen,

malarka y.

SWa'lenf$, «<?i. malowni-
czy, malowny; aefo. malowni-
czo, malownie; »e sn. malo-
wniczo f.

3Jto'lerfmi|t, */. pi. -Ifinfle,

malarstwo «., sztuka malar-

ska, [malarskie.

afta'krletnuianu, sf. pótno
SWa'letytnfel, sm. .§, pi.

—
,
pdzel malarski.

SRa'Ierftmtel, «w. «s, p*.

— , szpachla f., szpalówka f.
ÜDta'lerftufie, sf. pi. =n, ma-

larnia /.

Söltttyeil'r, (wym. : malör)

sn. =g, pi. =e, i '-%, nieszcz-
cie n.

üöialt'ce, (wym.: malis) sf.

pi. =n, zo f., zoliwo /.

attalijtiJ'S, adi. zoliwy;
adv. zoliwie.

ma'U(t)pO$ t sf. pi. »en,

kuryer ot., sztafeta pocztowa.

ÜUlalmen, va. obacz jec=

malmen.
9fta'lfältle, sf. pi. =n, sup

graniczny.

üölalter, Sm. *g, pi. —

,

madr ot., wiertnia f.
•äJla'ttern, ta. (Ijaben)

pobiera zapat od miewa;
mierzy zboe madrem.

SRattc'fer, SDialte'ferrttter,

sm. =g, pi. — , kawaler mal-
taski.

9JaIte'ferfreii$, sn. =g, pi.
—, krzy maltaski.

aftattCferorben, sm. =3, za-

kon maltaski.

9WaIte'fcmtter, sm. obacz

SÄaliefer.

Wtaümtk'itw, va. (fjaben)

maltretowa, le si obcho-
dzi z kim.

Mtm'fier, a»afoa'ficr-

tßtlllf sm. mamazya f., wino
n. mamazkie.
WWlU, sf. pi. =n, laz ot.

(ogrodowy). [waty.

99ta'Ibenartt0, adi. iazo-

3)iUlj, sn. =eg, sód w.; an
ifjtn ift $opfen unb — oer=

loten obacz pod §opfen; —
börren ody, suszy pód.

ÜÖta'Ijabgattg, sm. s(e)g, pi.

-ginge, sodowiny pi.

9}la'l$itt, sn. =(e), pi. =e,

piwo sodowe.
9)ia'lsboben, sm. =§, pi.

»böoen, strych m. na sód.

9)a%UttiU), sm. -(e)g, pi.

=e, beczka, w której si ziarna

zboowe soduje.

9)(0'ljbatrc, 9tta'ljbörre, */.

suszarnia sodowa, odnica/.
9)a'Ijeio)cn, sn. =g, pi. —

,

znak graniczny.

SWa'Ijeit, va. i vn. (Caben)

sód robi, przyrzdza ziarna

zboowe na sód.

Walser, SKä^er, SRa'Ij-

mCtftCr, sm. -%, pi. — , eo-
downik ot., mielcarz ot.

WAtfiti', sf. pi. =en, so-
downia /., ozdownia/., miel-

cuch OT.

9)a'Ijcytcoft, sm. i äw. »eg,

*e, eseijcya sodowa.
9JJaljcftraftbonbonS, sn.^.

pastylki sodowe.
9Jia'lj^)au2, sn. obacz TtäU

jeret.

äWa'IjftÜÖC, 5/. pi. =n, o-
pata /. (do przerzucania)

sodu.

SWCIjmityle, s/. ^z. -n,

myn ot. do mielenia sodu.

SMa'Ijptfer, «w. «=§, pZ. —

,

cukier sodowy.
9)ama' f sf. pi. -g, mama /.

9ftama'd)eit, *». =g, ^J. i «g,

mamunia /., mamusia /.

itamelu'tf, «m. =en,^Z. =en,

mameluk ot.

üa'mmon, *»»• =3, mamona
/., skarb ot., bogactwo «.,

doczesne dobra pi.

WU'mmonfö'mm, sm. -g,

pZ. — , 9Ja'mmon3fitec()t, »m.
=(e), ^)Z. <=e, czowiek mamo-
nie sucy, oddany.

9fta'mmut, sn. =(<)§, pi.

=g, i =e, mamut ot.

StfantfCH, «A jp/. «en, i *8,

1) = Slabemoifelle; alte —
stara panna; 2) panna skle-

powa.

Sftfllt, pron. indefin. uy-
wane w wyraeniach nieoso-

bistycb, francuskie on, w pol-

skim jzyku nie istnieje,

tómaczy si rozmaicie, nie-

kiedy liczb mnog, take
przez si lub kto; mag
roicb — fagen? [co ludzie

powiedz, wiat powie ? —
fagte mir powiedziano, mó-
wiono mi, kto mi powie-
dzia; roenn — fragen, bitten

barf jeli spyta, prosi wolno;
bag fann — erfahren o tem
mona si dowiedzie; —
ifann iljn rufen mona go za-

woa ; roenn— ung fät)c gdyby
nas kto widzia; — oerlangt

JU raiffen chc wiedzie; —
rebet fid) oft ein, bafj ...
cz9to sobie wmawiamy,
e . . .; — fanb iljn oer=

rounbet znaleziono go rannego

;

— fdjicfte nad) bem 2lrjte po-

sano po lekarza; .— bittet

bie Ferren einzutreten pro-

simy panów, prosz, by pa-

nowie weszli; — erlaube mir
niechaj mi wolno bdzie, po-

zwólcie mi; — Fommt kto
nadchodzi; — flopft, läutet

kto puka, dzwoni; — ftöre

mid) ntdjt niech mi nikt nie

przeszkadza; — fd)enfe mir
niech mi kto podaruje; —
65re suchajcie, suchajmy.

Wäna'bt, sf. pi. m, me-
nada /., bachantka /.

aftanaft'n, sm
;

<*(*)$, vi. «c,

górzyk ot.; krótkodziób ot.

(ptak).

SOJoitÓ^, pron. 1) indecl. —
ein äNann niejeden czowiek

;— eine 3frau, — ein ßinb
niejedna kobieta, niejedno

dzieci ; 2) ser, se, «=eg, niektóry,

niejeden; =e unferer greunbe
niektórzy nasi przyjaciele ; =e

greube niejedna uciecha; roie

sen £ag b,at er nidjt gegeffen!



SDJn'iidjcrlct SOnniCr.

ile to dni nie jad! -.et Indjt

am borgen, ber am 2lbenb

meint kto rano si mieje,
wieczór pacze, kto rano za

wiele si mieje, 'wieczór pa-
ka moe

; fo =e 3Jcaf, Hebe SJJal

niejeden raz, ile to razy;

*e niejedno, niemao, duo;
=e niektórzy, wielu; id) bab
bir »eg ju fagen mam ci nie-

jedno (wiele) do powiedzenia.

ÜDta'ltdjerlet, adi. indecl.

róny, rozmaity; auf — 2lrt

w rozmaity sposób, rozmai-
tym sposobem; — ®erüd)te
róne wieci, pogoski.

ÜÜHa'ltdjntal, adv. czasem,
nieraz, niekiedy; kilka razy,

czsto, niejednokrotnie.

antm'UtnHum,sm. =(e)§,

pi. «»bäume, jabusznik m.,

konisza m.
9)ianba'nt, sm. --en, pi. =en,

mandant m., mocodawca m.,

zlecennik m.
SWanbart'n, sm., s(e)§, i .-en,

pi. «e, i =en, mandaryn m.

SD?anbart'ne, sf. pi. «n, (po-

maracza) mandarynka f
SOJanba'f, sn. =(e)§, pi. =e,

mandat «?., zlecenie «., pe-
nomocnictwo n.

;
przekaz

pocztowy (w Szwajcaryi).

ÜDianbata'r, sm. =(e)§, pi.

=e, mandataryusz m., peno-
mocoik m.

Sfla'nbel, sf. pi. =n, i)

migda m. (owoc i gruczo
w gardle); «n, pi. im lcalfe

guziki pi.', 2) mdel w.,

wier /. kopy.

9)a'nbei=, adi. migdaowy.
9)a'nbel&aum, sm. =(e)g,

pi. =bäume, drzewo migdaowe.
9)to'nbel&räiitte, 9)ia'rtbel=

etltjünbllltg, sf. zapalenie n.

migdaów (w gardle).

^a'nbelförmig, adi. migda-
owaty.

Sfta'nbelljäljer, sm. <=§, pZ.

—, SWa'nbetträhe, sf. pi. =n,

kraska /"., krasnowronka /.

(ptak).

9Jia'nbeIflete, sf. otrbki pi.

Ma'nbClmtlÖ), sf. mleczan-

ka migdaowa, orszada f.
9)ia'rtbelmitd)ftoff, sm. *(e)§,

pi. z, miecznik m.
SDWnbeln, i) m. (baben)

liczy, mierzy na mdle;

wiza w snopy; 2) vn. (ba*

ben) ba§ ©etreibe manbelt gut

zboe daje duo mdli.

9)ia'r.bclmtj), sf. pi. =nüffe,

orzech migdaowy.
ilUa'rtbelÖl, sn. =(e)3, olejek

migdaowy.
ilUa'nbelfeife, sf. pi. =n,

mydo migdaowe.
9Ka'nbelftie,fe, */. pi. <n,

potrawa /"., legumina /.

z migdaów.
9)ia'nbclftctn, sm. <(e), pi.

=e, migdaowiec m. (kamie).

9)ia'nbeltaitbe, sf. obacz
aWanbelbäber.

äUa'nbeltetg, sm. *(e)§, pi.

=>e, ciasto migdaowe.
9)ia'itbeUorte, sf. pi. =n,

tort migdaowy.
üöia'nbeftranf, sm. -=(e)3, pi.

=tränfe, orszada /.

aJia'nbeltoetbe, sf. pi. =n,

wierzba migdaowa.
^fa'ttbeliejinte, sm. «=n, pi.

*en, dziesicina snopowa.

9)Ia'llbClbctfC, adv. media-

mi, na mdle.
9ftaitbf)lVrte, sf.pl. =n, man-

dolina /.

9tfanbrt'fl, sm. =(e), pi. =e,

mandryl m. (mapa).

Sfta'uttt, sm. pi. cienie pi.,

dusze pi. zmarych (mitolo-

gia).

Sftanga'n, sn. «(e)§, bruna-

tnik m. (kruszec).

Sftn'nge, i SOict'ngd, sf pi.

=t, magiel m.

SWtt'ngcI, sm. =§,pl. Mängel,

1) niedostatek m., brak m„
bieda /. ; — an Sebengmttteln

brak ywnoci; et bat — an

@e Ib brak mu pienidzy; — an

etir>. baben mie brak czego,

nie mie czego ; aus — an
©elegenbdt dla braku sposob-

noci; eS ift fein — an Käufern
nie braknie na kupujcych,
jest dosy kupujcych; baran

tft fein — nie braknie tego,

nie zbywa na tern; in —
geraten przyj do niedosta-

tku, popa w bied; er leibet

großen — jest w wielkim nie-

dostatku, w wielkiej biedzie;

biefem — fann man abbelfen

temu niedostatkowi mona za-

pobiedz ; 2) wada /. ; wadli-

wo /. ;
jeber 2)Jenfd) bat

SMngel kady czowiek ma
wady; — in ber 33erpacfung

wadliwo opakowania(kolej.).

üfia'itgelljrett, sn. =(.e)§, pi.

=er, maglownica f.
s

.Via'ngell)aft, adi. niezu-

peny, niedostateczny, nieca-
kowity; majcy braki, wadli-

wy; adv. niezupenie, niedo-

statecznie; wadliwie.

9)JO'ngCll)0fttgfCtt, sf. nie-

dostateczno /., niecao/.,
niedokadno/. ; wadliwo/".

ÜÖia'ngtl^oIj, sn. =e§, pi.

=t)öljer, waek m. (do maglo-
wania).

9)a'ngeln, I. va. (Ijaben)

take 9ftait'gen,
(

maglowa
;

ben %(IQ — tacza, wakowa
ciasto; II. v. impers. (baben)

niedostawa, brakowa, bra-

kn, zbywa na czem, potrze-

bowa anie mie czego ; Klein«

gelb mangelt tf)tn oft brak mu
czsto drobnej monety; e3

mangeln nocb, jroet Kronen an
ber ©umme niedostaje je-

szcze dwóch koron do tej su-

my ; an gutem äBißen mangelt
eö ibm nid)t nie zbywa mu
na dobrej woli; [äffe eö bir

an nidjtS — nie auj sobie

niczego; an mir foli e§ rtid)t

— co do mnie ociga si nie

bd, uczyni co bd móg.
'99a'ngelftuk, */ pi. «n,

maglownia /.

ÜDfa'ngeltud), sn. *(e)3, pi.

=tiid)er, magielnik m., maglo-
wnik m.

9)ia'ngcIttal3C sf. pi. =n,

waek m. do maglowania.

9tta'ngfutter, 3)a'itg!orn,

sn. », pasza mieszana, yto
z pszenic mieszane.

üöia'ttgoib, sn. *(«)§, patrak

m., botwina /., wika/., ka-

rota /.

9ftamd)ä'er, sm. %, pi. —,
manicheusz m., wierzyciel na-

przykrzony (gwara studen-

cka).

Solanie', sf. pi. =(e)n, mania

/. ; urojenie n.

SOittlttCr, sf. pi. «en, ma-
niera /., sposób m.\ sposób

zachowywania si, obyczaj

m.\ nad) feiner — na swój

sposób; mit guter— zdobremi
manierami, grzecznie, uka-



9ttamrie'ren SWa'nncönjort

dnie, uprzejmie; roa§ ift ba§

für eine — ? co to za sposób?

baS ift feine — to si nie go-

dzi; er bat leine sen nie ma
uoenia, nie umie si zacho-

wywa.
üJJiatune'ren, va. (fjaben) ma-

nierowa.

SDJaninCrt, adi. wyszukany,

wykwintny; zmanierowany,

przesadny, nienaturalny.

9ttanirie'rtljeit, sf. zmanie-

rowanie n., przesada/., niena-

turalno /.

üßlaitte'rlidj, adi. grzeczny,

ugrzeczniony, dobrze uoony,
umiejcy si zachowa przy-

zwoicie, obyczajny ; adv.

grzecznie.

SOlame'rltdjfett, sf. grzecz-

no /., ugrze cznienie «., do-

bre uoenie; obyczajno /.

2)amfe'ft, sn. =eg, pi. =t,

manifest m., ordzie n. ;

ein — erlaffen wyda, ogosi
manifest.

SDlanifeftatto'n, sf. pil. -en,

manifestacya/., objawienie n.

9)amfeftattrj'H§et&, sm.
s(e), pi. =e, przysiga mani-
festacyjna.

SOtanifcftte'ren, va. (ijaben)

manifestowa, objawia, oka-

zywa; zoy przysig ma-
nifestacyjn; poda do aktu
sdowego.
'Sftantyulcttio'n, sf. pi. «en,

manipulacya/., wykonywanie
n. jakiej roboty, kierowanie

n. czem.

SWantyitlie'rett, va. (fiaben)

manipulowa, kierowa czem,

zarzdza czem.

ÜDtVtlfO, sn. =§, pi. -§, zanik

m., ubytek m.\ Ceftftellung

be =3 stwierdzenie n. ubytku
(kolejn. i handel).

SDamt, sm. ={z),pl. 35?än=

ner, l) czowiek m. ; m m.;

junger, alter, franfer— mody,
stary, chory czowiek; gum
=e beranroad)fen podrosn na
czowieka; gefegter — state-

czny, powany czowiek; ein
— in feinen befien 3<*&ren, in

mittleren ^öftren czowiek w
kwiecie, w sile wieku, w re-
dnim wieku; ber gemeine —
czowiek z ludu, prostak m.,
chopi pi., pospólstwo n.

; fid)

al§ ein — geigen okaza si
mem ;

— für— chop w cho-

pa, jeden po drugim, wszyscy

razem ; — gegen — fämpfen
walczy pojedynczo, jeden

z jednym, z drugim; roieoiel

beträgt eö, madjt e§ auf ben
— ? ile wypada na kadego?;
brei — bod) we trzech, po

trzech, samotrze; fjunbert —
sto ludzi, sto gów; mit —
unb üDiauä ze szcztem, do

szcztu; id) fenne meinen —
wiem z kim mam do czynie-

nia, znam ja swoich ; id) fjalte

mid) an meinen — ja si trzy-

mam tego, odwouj si do

tego, od kogo to mam ; an

ben redeten, unred)ten — fom=
men trafi dobrze, le; ein

ganger — m w caem tego

sowa znaczeniu ; ba£ ift ein

— für mid) ten czowiek mnie
si podoba; er ift nid)t § ge=

nug baju nie jest na tyle m-
em, nie ma Da tyle odwagi,

nie podoa temu, nie ma si
po temu; etro. an ben —
bringen pozby si czego,

sprzeda co; feinen — ftefien

by mem, mie odwag, sta-

wi wszystkim czoo
;
podo-

a, da czemu rad; feinen
— ftellen przyczyni si swoj
czci ; rcenn üftot an im —
(fommt) jak potrzeba zmusi,

jak bieda wlezie za konierz,

jak si okae konieczna po-

trzeba;' id) bin bir «g bafür

ja ci za to rcz ; ein — , ein

SBort kto da sowo, dotrzyma
go winien ; ben Herrgott einen

guten — fein laffen nie tyka
niczego, nie miesza si do
niczego; un§ feblt nod) ber

nierte— jeszcze czwartego bra-

kuje (do gry); 2)m m., ma-
onek m.\ einen — l)aben mie
ma; einen — nebmen wyj
zam; rote— unb grau lebeny jak m i ona; fie ift

ber — im öaufe ona w domu
panem, rozkazuje; 3) pi. SJian«

nen, wasal m.; 4) pi. SRann;
wojownik m., onierz m.

;

czowiek m., gowa /. (jeli

tylko o liczb chodzi); eine

2trmee rjon 100000 — wojsko
stutysiczne; id) braud)e 100
— potrzebuj stu ludzi; 5)

alter — stary (na nowo od-

kopany) chodnik, starodawne
wyrobisko (górnictwo).

UDWlUta, sf. manna /.
sJJJa'nnotiiinc, sf. pi. »n

gruszka póno dojrzewajca

WicTmtagraS, sn. =jeg, pi

»grafer, manna /. (rolina).

$ia'nnbar, adi. dojrzay
dorosy; zdolny, zdatny do

oenienia, zdatna do zam
pójcia; — werben dojrzewa
dojrze, (z)mnie.

üDto'nnbatfeit, sf. wiek do
rosy, dojrzay; msko /'.

mstwo «.

9)tä'mtd)en, sn. =3, pi. —
dim. od 2J?ann, 1) czowie-
czek m.\ ein faubere — po-

czesna figurka; ein fonber=

bare§ — osobliwsza figura;

mein—, mein liebe§— ! mój ko-

chany mulko
!

; 2) samiec m.
;

3) ber £afe madjt — (take
3JJönnera)en) kot (zajc) da
kominka, siedzi na tylnych

skokach; — auf» — abbruden
sporzdzi zwyky przedruk
(dziea, ksiki).

SOtä'imcrgcfanßöcrciit, sm.

=(e), pi. =e, stowarzyszenie n.

piewaków.
sM f

nnergefd)led)t, sn. =(e)§,

ród mski.
9M'nttermort>, sm. <e)§, pi.

=e, mobójstwo n.

Wifi'mtertreiie, sf. I) wier-

no/, mczyzn, mów; 2)

mikoajek polny (rolina).

9)tä'nnerbrjlf, sn. =(e)§,

mczyni pi., pe mska.
$i(i'nnenrjüiöe, sf. godno

mska.
SDta'nncstalter, sn. •§, wiek

mski; im beften — w sile

wieku.

$ia'nnearbeit, sf. pi. =en,

robota /. dla mczyzn(y).
Wa'nne3ntrjri),'sm. =(e)6, pi.

.-e, mobójstwo «., maon-
kobójstwo n.

Wa'ntltMlUt, sm. «(e)3, od-
waga mska.

9)ia'nit(e)§ftamm, sm. =(e)§,

pi. =ftämme, szczep mski,
linia rr.ska.

Söla'nueSftintittc, sf. pi. =n,

gos mski.
Wa'mtestüort, sn. «(e)§,
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sowo n. czowieka honoro-
wego.

2)ia'itne3u)ürbc, sf. obacz

3Mnners»ürbe.

SJa'nn^aft, adi. mny,
dzielny, odwany, waleczny,

bitny; adv. mnie, odwanie,
walecznie.

9Jta'nnbafttgfeit, sf. m-
stwo n., odwaga/., waleczno
f., bitno f.

SJJa'ltnhCtt sf. 1) msko/.,
mstwo «.; jmnbm bie —
nehmen pozbawi kogo m-
skoci; 2) mstwo n., odwaga
/., waleczno f.; = 2Rann»
ftaftigfeit; 3) powinno len-

nicza.

Wa'ntlfyOÜ), adi. obacz
2Jiann3boa?.

Söfa'nmgfadj, üDfa'nmgfal«

ttg, adi. rozmaity, róny, rozli-

czny, wieloraki, rozmaitego

rodzaju; adv. rozmaicie, roz-

licznie.

SÖIa'nnigfaltigfett, sf. ro-

zmaito /., rozliczno /.,

wielorako /.

9Jin'nittgIid), pron. indef.

indecl. (przestarzae) roir ent=

Bieten — unferen ©ruf} po-

zdrawiamy wszystkich i ka-
dego z osobna; (dzi uywane
tylko w zwrocie) e§ ift

—
belannt wiadomo wszystkim,
kademu z osobna, wiadomo
powszechnie.

SM'nniit, sf. pi. -innen, l)

niewiasta /. (biblia) ; 2) =
•JJiannroetb.

9Ää'nnkitt, sm. =3, pi. —

,

dim. od 2Jann, czowieczek
m., royk m.

Sftä'nnttd), I. adi. 1) m-
ski; =es @efd)[ecf)t pe mska;
rodzaj mski (gramatyka); =e

Stnte linia mska, ród mski;
=e§ ©Iteb czonek mski; =e
2Iu§feE)en wygld mski; =e§

Stlter wiek mski; fte bat eine

=e ©timme ma organ, gos
mski; =eg 2Betb kobieta o

postawie mskiej, majca wy-
gld mczyzny; 2) =e ©erualt
wadza /. ma nad on; =e

9teime rym mski; 3) mny,
odwany, waleczny; =e§ SBetb

mna, odwana kobieta; «e

%<xt czyn mny; =er ©ntfdjlufc

postanowienie odwane; »et

©tit styl jdrny, dosadny; =e

§anb pismo mskie, mczy-
zny; II. adv. po msku; m-
nie, odwanie; — aujeben
wyglda po msku

; ftd)
—

tDfhren broni si mnie.
v
.l>i(i'!Mltd)feit, V- msko

/. ; mstwo m.
"Nd'mUd), sn. *(e)§, pi.

»lodjer, waz m., az m., otwór
roboczy (górn.).

ysia'nnloäfitätl, sm. =§, pi.

—
,

przykrywa /. wazu
(górn.).

SWa'ttnloftgfett, sf okrota/.

3)ia'nn$biib, sn. -(e)3, pi.

«er, mczyzna m. (poufale).

9fia'itn§btiit, sn. =(e)8, po-
chybek m.

SJta'nnftfjaft, sf. i) msko
/.; = SRannöeil; 2) — , col-

lectiv. pi. =en, ludzie pi. • bie

junge — eines Drte§ mód
/., modzie /. pewnej miej-

scowoci; auerlefene — do-

brany lud, chop w chopa;
3) onierze pi., wojsko n.,

sia zbrojna, korpus m., o-
nierze podwadni (w przeciw-

stawieniu do przeoonych
poruczników); górnicy^?.; za-

oga okrtowa.

Sfta'nnfAaftäbuiJj, sn. «(e)§,

pi. =biid)er, rodowód górniczy.

9fta'tlltfd)eil, adi. majca
wstrt od mczyzn.

9WVltn3=, 'adi. mski.
a)ia'ltn§l)icf, adi. i adv. gru-

boci mczyzny.
Sfla'mtäerbe, sm. -n,pl. =n,

dziedzic m. pci mskiej ; dzie-

dzic lenna mskiego, dziedzic

lenna w linii mskiej.

2Da'nn§gebenfen, sn. obacz

2Jenfd)engebenfen.

Stta'nnggeftalt, sf. pi. =en,

postawa /., posta mska.
WWnnfytmb, sn. =;e)§, pi.

«en, koszula mska.
ü)tfO'nnSfiodj,

'
adi. wysoki

jak mczyzna, wysokoci
mczyzny; adv. na mczy-
zn, na chopa wysoko.

9)a'nn3Ijob,e, sf wysoko
f. mczyzny.

9Ja'!tnafletiMitg, sf pi. »en,

mska suknia, mski ubiór,

strój.

SDia'nitSflofter, sn. =8, pi.

»•Höfter, klasztor mnisi.

>J)ia'mt3fraft, sf pi. -iräfte,

sia mska, msko /.

üfta'iutSlängc, «/• wzrost m.
(dugo /.) mczyzny.

9J}a'nn8l£«tC,' sm. pi. m-
czyni pi. (ponfale).

9tta'nn8name, sm. =ns, pi.

»n, imi mskie.
yjfa'nn^ccfon, sf pi. »en,

mczy/na m., cbop m.
WirttngnfUdjt, sf. pi. »en,

obowizek m. mczyzny; po-

winno maeska (ma).
9tta'nn8fdjilb, sm. '

»(e)S,

dziwotka /., naradka /.
(rolina).

9fta'nn3fdjneiber, sm. =§,

pi. — , krawiec mski, dla

mczyzn.
9)a'mt3ftantnt, sm. =(e)§, pi

»ftimme, szczep mski, linia

mska.
'9#a'mt3fitd)t, sf obacz

aRanntoU^eit.

^a'mtSfüdjttg, WniStoll,
adi. lubiena; adv. lubienie.

ÜJfta'nttStief, adi. i adv. na
chopa gboko.

9Jia'nil8t0llhCttf sf sza lu-

bieny (u kobiet).

9)iä'nn§treii(e), sf. i) wier-

no mska; 2) latawiec m.,

latawica /., podzie m., mi-

koajek polny, mikoajek gór-

ny, babia rzy, boy dar (ro-

lina).

üJtta'nnSöOlf, sn. collectiv.

=(e), mczyni pi.

9JJa'ltit#51ld)t, Sf. karno f.

(szczególnie wojskowa).

aWmtroetb, sn. «(e)§, pi.

=tX, 1) hermafrodyta m., czo-
wiek dwupciowy, dwupcio-
wiec m.\ 2) mska kobieta,

kobieta jak dragon.

9)anome'ter, sn. i sm. »s,

pi. — , manometr m., paro-

mierz m.
üDianome'terbabn, =8, pi.

=l>cü)ne, S)ianome'teraiecb,fd,

sm. »8, pi. —, kurek m.
manometru.

9ftanome'tertaterne, sf. pi.

»n, latarka manometrowa.
9Kanö'ber, sn. =8, pi. —

,

manewr m., manewry pi., wi-
czenia wojskowe.

aftanöürte'wn, vn. (baben)

manewrowa, odbywa wi-
czenia, obroty wojskowe.
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attanfa'rbe, sf.pl *en,9ttan=

fa'r&efiufee, sf. pi. -n, 9tfan=

fa'rbcjimmcr, sn. «8, pl —

,

poddasze n., izba f. na pod-

daszu.

ÜJftattftfj, sm. =eS, obacz

HJiatfd) i
sJJJantfd)erei.

äJia'nftkn, «w. obacz üftant=

fd)en.

SWattfdje'tte, */. p?. =n, man-
kiet m., mankietek m.; er bat

»n, bie «=n roacfeln if;tn strach

go bierze, stracha si, jest

w strachu.

9)ianfclje'ttenfiekr, sn. »s,

gorczka /. ze strachu, tre-

ma f.

9)anfd)e'tteitfnr>J)F, sm. =e8,

pl. »fnöüfe, spinka /. (od) do
mankietów.

9Janf^c'ttcnmadjci-, sm. =§,

p — , mankietnik m.; «=in,

s/. pZ. -innen, mankietnica/.

äRa'ntel, sw. =§,^. 2JcänteI,

1) paszcz »i. ; zarzutka/.

;

fid) in ben — füllen zawin
sie w paszcz, owin si pa-
szczem; ben — umne|men,
Umgängen zarzutk na siebie

wzi, zarzuci paszcz (na

siebie); ben— nad) bem sffiinbe

Längen, brefjen patrze skd
wiatr wieje, pyn z prdem,
stosowa si zawsze do okoli-

cznoci; mit bem — ber Siebe

bebedfen pokry paszczykiem
mioci, pobaa; ber ©ad)e
einen — umhängen obacz pod
aJläntetdfjen; 2) — eines 2tften=

fclinbelö okadka /., opaska/,
zbioru aktów; — einer ©locie,

eines Tegels, powierzchnia /.

dzwonu, stoka; (w leni-
ctwie) ostatnie, graniczne
drzewa lasu.

Wä'nttlfyttt, sn. «8, pl. —

,

dimin. od Wctntel, paszczyk
m. ; zarzutka /., mantylka f
(dla kobiet); konierz m. pra-

atów ; ber ©ad)e ein — (albo

einen Jlcmtel) umhängen okry
co paszczykiem, upozorowa
co.

äfta'ntelftni), sn. =( e)8, pi.

«er, dziecko nielubne upra-
wnione przez nastpne ma-
estwo.

9Na'ntelfrafjcn, sm. =8, pl
»fragen, konierz m. do,

u paszcza.

9fta'ntetylatteit, sf. pl osta-

wy pl
Ma'nM\aä, sm. =(e)§, pl

«facje, mantelzak m., tomok
m., tomoczek m.

»Wntrfftort, sm. =(e)8, pl.

=ftöcfe, sztaluga/, na paszcze.

9)?a'ntcljcug, sn. =(e)8, pl
--t, sukno n. i>a paszcze.

WailtiUt, (wym.: -tij), sf.

pl. =n, mantylka/.; konie-
rzyk m., zarzutka (kobieca).

9)o'ntfd;en,
t

vn. (fiaben)

miesza, babra; nieporzdnie
co robi; gmatwa.

8)ia'iUfd)er, sm. =8, pl —

,

babracz m. ; gmatwacz m.
Mmt\$m\' f sf. pl. =en,

mieszanina/., babranina /.;

gmatwanina /.

9Jtamtrt'I, sn. =(e)g, pl «e,

manua m., ksika dorczna
(dla tymczasowych zapisków);

manua m., klawiatura f.,

organów.

•äflanufaftu'r, sf. pl =en,

wyrób m. (rkodzielniczy),

rkodzielnia/., rkodzieo n.
;

fabryka /., warsztat rko-
dzielniczy.

9Jamifaftu'rarkit, sf. pl
=en, robota rkodzielnicza;
przemys rkodzielniczy.

8)Jamifaftim'ft, sm. =en,

pl. =en, 3)iaiuifaftu'rarktter,

sm. «8, pl — , rkodziel-
nik m.

9)iamtfa'ftum aren, sf. pl
towary pl, wyroby rko-
dzielnicze.

attanuffrt'jjt, sn. *(e)8, pi
=e, manuskrypt m., rko-
pis(m) m.\ ein ©tuet in —
dzieo w rkopisie.

yRa'tyt/ sf. pl. -n, teka /.

SJiatä'lte, */. pl =n, marena

/, brzena /. (ryba).

U»flr(t'3tttll3, sm. marazmus
w., ogólny upadek si wsku-
tek podeszego wieku.

ma'xM (take 9)Mr6el),

sm. =8, pl. —
,
pyta mar-

murowa, marmur m.
9ttä'rdjen, sn. =§, pl. —

,

bajka /., powiastka f., opo-

wie fantastyczna; — er=

jäbten, etbicftten ple bajki,

zmyla.
Wä'xä)tnbiä)kt, 9)a'rd)en=

Crjäljlcr, sm. =8, pl. —, baj-

kopisarz?».; baj karz w. (ar-
tobliwie).

•äM'rctjeuljaft, Cldi. baje-

czny; adv. bajecznie.

$lä'rd)enljafttgfeti, sf. ba-

jeczno /.

Wä'tdjttiMU, sf. pl. »en,

wiat m. bajek, wiat wy-
marzony, zmylony, fanta-

styczny.

9)Za'rkr, sm. =§, pi —,
kuna f. (zwierz) ;

(przenonie)
zodziej n.

Stfa'rberfett, sn., 3fta'rkr=

JJClj, sm. = (e)8, pl. =e, kunie
futro, kuny pl.

Wä'vt, sf. pl =n, SOJär^ sf.

pl =en, nowina /., wie /.,

wiadomo /. ; opowie f.,

podanie n.

WldWUt, sf. pl. =n, mo-
rela /. (owoc).

$iarpre'tenfiliimd)en, sn.

=8, pl — , obacz ©infeblume.
9)iatgare'icn6trne, sf. pl

=n, magorzatka /. (owoc).

9JJorgati'n, sn. -8, marga-
ryna /.

SHarßttta'lten, sm. pl przy-

piski marginesowe, przy-

piski pl, uwagi pl. na brzegu
ksiki napisane,

Sftcme'napfel, sm. =8, pl
--äpfel, rodzaj jabka wcze-
snego.

SDtoriCltfetli), sn. =(e)§, pl
IX, obraz m. Panny Maryi,
Najwitszej Panny.

ajlarte'nbliimdjeit, sn. 9)Ja»

rie'ltflllime, sf obacz ©änfe=
blume.

aftarie'nfint&er, sm. =8, pi.

•»Briiber, braciszek m. z za-

konu Karmelitów.

9ftarte'ttt)teitft, sm. =e8, na-

boestwo n. na cze Panny
Maryi.

8)cme'nbiftel, sf. pi. -m,

oset mikki (ziele).

3)tari'ntiorn, sm. t)%,pl.
e, góg m., róa polna.

IDiarie'nfefit, «n. »(e)8, pl
=e, uroczysto /., wito n.

Najwitszej Panny.

9ft<mVltgfo§, sn. =fe8, ka-
mienny upek, mika f.

$)at'nlMo)tn, sn. -§,

pl. —, lanuszka /, lanka f.

(rolina).

9)arie'nc}ra3, sn. .fes, pl.
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=n,

=n,

=gräfer, miodunka /., klo-

sówka f., trawa wonna, trawa

Panny Maryi.

Waric'itliiilindicu, SWwiftt-

ftuljn, su., iWiuie'nfhfcr, «w.,

aiiartc'nftilbdjcn, *n. -8, pZ.

— biedrunka Z',
(gatunek

chrzszcza).

ÜRarie'nI;tmmel§rö8Iein,sn.

=3, j)L — , kkolik m. (ro-

lina).

iöJarte'nfflfcc, s>»- =8, p*-

—, biedrunka t', (chrzszcz).

SWanc'nfröndjen, sn. ob.

©finfeblume.

9ttarie'nnttn$e, sf. pi.

roarzymitka /. (rolina).

997nrie'nneffel, sf. pi
kocia mita (rolina).

Warie'hröSdjen, sn. =S, pi.

— , jDiarie'nrofe, sf pi. *n,

róyczka Panny Maryi, fir-

letka /.

SDtatie'nfommer, sm. -%, pi.

— , babie lato; = 2Utroeiber-

fommer.
SDfarte'ntag, sm. obacz

SJiatienfeft.

SRane'ntrfinen, */. pi- na-

wrot pospolity (gatunek pro-

sa).

9)arie'ntoiirmd)cn, sn. =8,

pl t
—

t
biedrunka/. (chrzszcz).

WtlrincTbC, */. pi. =n, ma-

rynata f.

2Äari'nC, sf. pi °n, ma-

rynarka /.

atto'rineminiftctium, sn.

«8, pi. =rtcn, ministeryum n.

marynarki.

$tari'uefolbat, sm. -en, pi

=en, marynarz m.

2Jiari'neftiid, sn. -(e)8, #
-e, obraz przedstawiajcy

sceny z ycia marynarzy lub

zdarzenia na morzu.

ÜHlart'nettefett, sn. =8, ma-

rynarka f.

3>Jtctrttüe'ren, va. (fjaben)

marynowa; marinierter gifd)

ryba marynowana; marinierte

gif die marynaty pi.

SMarione'tte, */. pi »#
teczka /., tka f.,

maryo-

SDZattone'ttenfiube, */. pi

*n SDinnonettcnfotel, sn., -e8,

pi. =e, 93inrione'ttcntIjeater,

sn., =8, pi — teatr ot., ko-

medya /., maryonetek.

Wanone'ttentl)caterueftjer,

sm. «8, pi. — , ltkarz ot.

9)ariti'm f
adi. morski.

"Mail, I. s». KO3
« *) szPik

W. (w kociach), tuk ot.; —
ber Säume rdze m., dre
7??. (w drzewach); — be8

Dbfteä orodek m., jdro «.,

miso n. (owoców); t)crlärt=

getteS — obacz gUidenmarf;

ba8 — auä einem Änodjen

jiefien wydoby, wyssa szpik

z koci; üoK — rdzenny; bie

ßälte bringt burd) — unb

33ein zimno przenika wskro;
•2) sia/.; tre/., zawarto
/.; ein 2ftenjd) orjue — czo-

wiek bez siy, bez woli, bez

energii; ein Sud) ot)ne —
ksika bez treci; er t)at

— "in ben ßnocfjen ma si
w kociach; fein — in ben

Knorhen Ijaben nie mie siy

(w kociach); jmnbtn ba8 —
au8 ben Knochen jieben, jjmnbn

bi8 auf — [ausfaugen wyssa
kogo do ostatniej kropli; II.

sf pi =ett, 1) znak ot. (gra-

niczny), cecha/.; 2) prowin-

cya /., kraj ot., marchia/.;

bie — Sranbenburg marchia

brandenburska; 3) eine —
©olb, ©tfber grzywna zota,

srebra; 4) plur. 3JJarf marka

/. (moneta).

üDia'rfbaimt, sm. -(03, pi

9)ia'rft)ältme, drzewo gra-

niczne; = ©renjbaum.

9Ma'r!&ein, sn, -(e)3, pi.

<**, ÜJZa'rllnorJjcn, sm. =8, pi.

— , ko/, ze szpikiem, pena
szpiku, rura szpikowa.

SMtt'rfe, */. pi -n, marka

/. ; znak m., pitno n.\ szton

ot. (znak w grze); znaczek

listowy, pocztowy (= SBrtef»

matfe); znaczek stemplowy,

stempel m.(= ©tempelmatfe);

znak fabryczny (= gabrif-

gießen); 2Bein von guter —
dobre, szlachetne wino.

SölO'tlen, I. va. (Ijaben) 1)

ein gelb — odgranicza pole,

pocign granice midzy po-

lami; 2) znaczy (handel, np.

pakunki pocztowe) ; II. vn. ba8

Stj niarft ruda wydaje pó
funta kruszcu szlachetnego

na cetnar .netryczny.

9)n'rfenfammlmtg, */. pi

Wa'rffcf)Cibefuuft

-en, zbiór ot. znaczków pocz-

towych.

ÜÖla'rfeitf djllfc, sot. =e3, ochro-

na prawna znaków fabry-

cznych.

Warfde'nber, sm. =8, pi
— , markietan m., bazarnik m.

>))i(iriete'nberbube, */. pi.

=n, kantyna wdrowna.

9)tar!etenberei', sf. pi. «en,

markietastwo n.

SRatfete'nberin, sf., pi
-innen, markietanka /., ba-

zamica /.

SDlotlcte'nbcrn, vn. ßaUti)
trudni si markietastwem.

WrJgcnojfe, sm. '-Xl, pi.

•n, opolczyk ot., kopnik ot.

Wrtgcnoffenfdjaft, sf. pi
*ett, opole n.

9)Ja'rfgcrcu)tißfcit# sf. pra-

wo n. wyznaczania granic;

sdownictwo powiatowe.
'

9ßa'r!f|taf, sm. =en, pi. -en,

margrabia ni.

aKo'rlgräfin, sf. pi. »innen,

margrabina /.

SDia'rfgväfliu), adi. mar-

grabski.

SRa'rfgraffdjaft, */. pi. «en,

9)Zo'rfgrafcntum, sn. =(e)8, pi

»tiimer, margrabstwo n. (pierw-

sze na oznaczenie posiado-

ci, drugie godnoci i posia-

doci).
gjiftrtte'ren, I. va.

r

(fjaben)

1) znaczy, naznaczy; 2) fra-

zowa, wymawia wyrazy do-

bitnie jeden za drugim; II.

fid) — , vr. (b,aben) wyrónia
si, wpada w oczy ; III. mar*

liert pp. i adi. =e8 ©eftcfjt wy-

razista twarz; -e 3u8e rysy

charakterystyczne, dobitne.

9)a'rftg, rzadko Söia'rtt^t,

adi. peny szpiku, szpikoway;

«=e SHebe jdrna mowa.

9)a'rlfnou)en, sm. obacz

SDJarfbein.

Wa'rUtnic, */. pi. -n, linia

graniczna.

JÜDia'tffOä, adi. bez szpiku;

bezsilny.

UDaTlolf, sm. =8, marcholt

m. (ptak bajeczny).

9)a'rffd)cibc, sf.pl =n, gra-

nica /., linia graniczna.

Wci rffdictbefiinft, mWiU
fd)Ctbling, sf. sztuka /. roz-



SSRa'rffdjctbcr 9fta'rmorgntbe

niierzania granic ; miernictwo

n. (polne i górnicze).

üRa'rffdjefter, sm. «§, pl.

—, miernik polowy, miernik

górniczy, geometra górniczy.

^a'rffujeiuerfcocf, sm. =(e)§,

pl. bödfe, chyba /'., chybienie

n. (górnictwo).

3fta'rffd)toamm, sm. =(e)8,

pi. =fd)roämme, rdzeniak m.

(choroba).

SDla'rffteiit, sm. *{t)$
r
pl. *t,

kamie graniczny, granicznik

m.
SRa'rfftraftl, sm. =(e), pl.

=Clt promie rdzenny.

SJia'rlfufiftanj, sf. substan-

cya szpikowa.

Sftarft, sm. =(e)3, pi. Wärtte,

targ ot., targowisko n., rynek

m. ; miasteczko n. (= SDJarJt^

flecfen), jarmark m.; morgen
röirb — fein jutro (od)bdzie

(si) targ
;

ju =e, auf ben —
geben i na targ; bie ÜDtärfte

belieben, bereifen bywa, han-

dlowa na targach; ben —
befdufen wysya towary na
targ; px =e bringen przynie
na targ, (przenonie:) wyje-

cha z czem, odezwa si z

czem
; feine §aut ju *e tragen

nadstawi skóry, wystawia
si na niebezpieczestwo;

jmnbm ben — t-erberben targ

komu popsu, popsu komu
interes; ben — brücfen wywo-a obnik cen targowych.

SOo'rltknu)t, sm. «(e)§, pi.

»e, sprawozdanie targowe.

ÜBia'rfttmbe, sf. pi. =n, buda
jarmarczna.

9)'rften, vn. (Ijaben) urn

etlD. — targowa si o co

;

kupowa lub sprzedawa (na

targu) ; mit feiner ©bre, feinem

©eroiffen — frymarczy swo-
im honorem, sumieniem.

Wla'xttfltdm, sm. =§, pi. —

,

miasteczko targowe, jarmar-
kowe.

9)fa'rItfCCi!)Ctt, sf. prawo
»., przywilej ot. odbywania
targów, jarmarków.

8)a'rftganger, sm. «=g, pi.

— , sprzedajcy ot. na
targu.

SOIa'rftgäitflig, adi. l) (=er

^rei§ cena targowa ; 2) atwy
do zbycia.

Wlltge&Uljltlt, sf. pi. jar-

marczne n., targowe n.

9»o'rItflelb, sn. .(e)g #
pi.

=er, pienidze pi. na zakupno
na targu; pienidze targowe,

jarmarczne, utargowane na
jarmarku; targowe n., jarmar-
czne «., opata/, za wolno
sprzedawania na targu.

9fta'rftgereu)tigfeit, sf. ob.

9J£arftfreibeit.

Ma'mUUt, sf. pi. =n, wia-
ta targowa.

9)a'r!tf)efer, sm. -s, pi. -,
pomocnik jarmarczny.

9)la'rftfauf, sm. *(e)§, pi.

=taufe, kupno targowe; cena
targowa.

9)iO'rftIClttC, sm. pi. ludzie

targowi kupujcy lub prz-
dwajcy na targu.

9Jia'rftmamt, sm. obacz
SJlarftgänger.

SDta'rftntetfter, sm. =§, pi.

— , dozorca targowy.

9)a'rftorimimg, sf. pi. =en,

regulamin targowy.

Wa'tltylaty, sm. =e, pi.

=pläfee, plac targowy, targo-

wica/., targowisko n.\ rynek m.

WrftyretS, sm. *fc§, pi.

=fe, cena targowa.

Üöta'rftredjt, sn. ob. 3flaclt=

freifieit i Watftorbnung.

SUJa'rftrufer, sm. =3, pi. —

,

wywoywacz m., zachwalacz
targowy.

3tta'rftfdjreter, sm. =§, pi.

—, zachwalacz ot. wasnego
towaru; szarlatan m., kuglarz

ot., szalbierz ot.

SÖiarttfujretem', sf. pi. -en,

zachwalanie n. wasnego to-

waru; szarlatastwo n., ku-

glarstwo «., szalbierstwo n.

ÜDla'rftfdjreicrtf i), adi. szar-

lataski, kuglarski, szalbier-

czy; adv. po szarlatasku,
kuglarczo, szalbierczo.

9)la'rltftanb, sm. obacz
2ftat!tbube.

fla'rfttag, sm. -(e)§, pi. =e,

dzie targowy.

9)la'rftDerfehr, sm. =(e)g,

ruch targowy, targ ot.

Wa'lltÖOgt sm. obaczmat=

metfter.

«la'rfttticiti, sn. =(e)§, pi.

=er, kobieta na targu sprzeda-

jca.

ÜDta'rftgettet, sm. =g, pi. —

,

sprawozdanie targowe, spis ot.

cen targowych.

äJltt'rftjOll, sm. -(e)3, pi.

»3ÖHe, co jarmarczne.

Wla'ilünq, sf. pi. =en, linia

graniczna, granica /. ;
prze-

strze /., powiat m.
SUio'rfjetdjen, sn. =s, jpZ. —

,

kopiec ot.

SUta'rmel, «w. =§, obacz

ÜDiarbet i Marmor,
9)ia'rmelaöe, sf.pl. =n, mar-

melade /.

9)f (1'MtCltt, adi. marmurowy.

9Jla'rmelftein, sm. =eä —
9Jiarme[.

SDJa'rmor, sm. .§,pi =e,mar-

murOT. ;farrarifd)er— marmur
kararyjski, z Karary; — be=

arbeiten obrabia, ociosywa
marmur; in — arbeiten z mar-

muru wyrabia; in — graben

ciosa z marmuru; au§ — z

marmuru, marmurowy adi.

SOTa'rmorarteit, sf.pl. «en,

robota /., wyrób m. z mar-

muru.

SOlo/rmorarkiter, sm. «§,

pi. —, marmurnik ot.

Wrmorart, sf. pi. -en,

rodzaj m. marmuru.
^la'rmorartig, adi. mar-

murowaty, marmurkowy.
Wa'xmxUtitn, sn. *§, pi.

— , wanna marmurowa.

9)n'rmort>Ui>, sn. =(e)§, pi.

=er, posg ot., popiersie n.

z marmuru.
WrmorMotf, sm. =003,

=blö(Je, brya /: marmuru.

SDla'vmorfttame, */. jrf. =n,

hiacynt ot.

s))in'nnorfircu)cr, sm. =?,

j^Z. — , marmurnik ot.

üöia'rmortntu), sm. =(e)§,

p?. =brüd)e, kopalnia f. mar-

muru, marmurnia /.

Wrmorfirimnen, sm. =g,

jj?. — , studnia f. z marmuru.

^Ja'tmorfiüfte, sf. pi. *v,

popiersie n. z marmuru.

!a)a'rmDretbcu)fef
s/. pi.

=tt, marmurka /.

SOta'rmorftcctctt, sm. pi.

plamy pi., yy pi. w mar-

murze.

9)a'rutoi'fMd)3, sm. =e§, pZ.

=füd)fe, marmurek ot.

Wnnorgntk, «/. p?. =n,
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kopalnia /. marmuru, mar-
murnia f.

!öia'rmi)rljer3, sn. -eng, pl.

»en, serce twarde jak skala,

jak kamie.
iWa'rmoric'reii, va. (Ijaben)

maimurowa, marmurkowo
malowa, marraurkow powo-
k dawa; ^rierieg papier
papier marmurkowy, marmu-
rowany.

9)a'mt0rlaU, adi. zimny
jak marmur.

SNa'rntOnt, adi. marmu-
rowy.

üöia'rmrjrpalflft, sm. «(e)g,

pl. =palafte, paac marmu-
rowy.

SDia'rmorjJlatte, */. pi. *n,

tablica marmurowa, mar-
murka /.

üDlct'rmorfaal, sm. «(e)§, pl.

»fale, sala marmurowa.
Sfta'rmorfäiile, sf. pl. =n,

sup marmurowy, kolumna
marmurowa.

8)a'rmorfd)leifer, S9 a'rmor«
ftfjnetuer, sm. =g, pl. — , szli-

fierz m. marmuru, marmur-
nik m.

$ia'rmorfdjnetbeanftatt, */.

pl. «en, pilarnia /.

9)ia'rmorftetn, sm. =(e)g, pl.

t, marmur m.
ÜDJa'rmoriafel, sf. obacz

SDZarmorpIatte.

9)Ja'rmi>rttfdj, sm. =eg, pl.

"(, stó marmurowy.
9Ja'rmortrjan&, sf.pl. sroäm

be, ciana marmurowa, mar-
murem wykadana.

9)(tM)'t), adi. zmczony,
znuony.

SftarOueil'r, (wym. : -dör) sm.
=8, pl. =e, i =g, maroder m.,
onierz wasajcy si i ra-

bujcy.

Sftarobie'ren, vn. (fja&en)

maroderowa, wasa si
i rabowa (o onierzach pod-
czas wojny).

üötctrrj'ffrjleber, an. =g, sa-
fian m., marokin m.

9ttaro'ne, sf. pi. «=n, ka-
sztan m., maron m.

ffiaxoni't, sm. =en, pl. =en,

Maronita m.
WaXB(\Ui% (wym. : -k) sm.

=S, pl. "£, marokin m., sa-

fian m.
;
papier safianowy.

äNaroiiiit'nuanb, sm. *(e)g,

pl. =bänbe, oprawa safianowa,

w safian.

WlaXO'üt, sf. pl. -n, ka-

prys m., urojenie n.

$)laX(\\mi't, (wym.: -kot)

am. <=g, pl. =e i =g, markier

m., kielner m.

9)faru;M'3, (wym.: -ki) sm.
—

, pl. — , markiz m.

9ttarnmfa't, sn. »(e)g, pi.

=e, markizostwo n.

9)Jar(Ui'fC, (wym. : -kize) */.

pl. »n, markizowa f.

SWarfd), sf. pl. =en, ziemia

bagnista, gowata ;gowisko
»., uawy pl.

9)f arfdj, am. *tä,pl. 2TCärfd)e,

marsz m., pochód m.; ftd) in

— feiert, ftd) auf ben — be=

geben uda si, puci si
w pochód; auf bem «=e fein

by w pochodzie; — frhlagen,

blafen bbni, trbi marsza;
ein forcierter — marsz for-

sowny, przyspieszony; interi.

— ! marsz! naprzód!

ÜDk'rfdjaü', sm. (()§, pl.

=g, i 2Rarfd)äüe, marszaek
m. ;

— fein marszakowa.
3)ia'rfd)aß=, adi. marsza-

kowy, marszakowski.

»la'rfdjauWtafi, sm. <(e)s,

pl. sfläbe, laska /"•> buawa
marszakowska.
jSa'v\$aU($)taW,sfpl.°n,

stó marszakowski.

9}ia'rfdjaH(§)toiirbe, sf. go-

dno marszakowska, mar-
szakostwo n.

iia'rfdjbefefii, sm. =(e)g,

=e, rozkaz m. do wymarszu,
do wyruszenia.

9tta'rfd)kreit, 9)a'rfdjfer=

tijj, adi. gotów do wyru-
szenia.

9tta'rfd)krettfd)aft, sf. pl.

=en, gotowo /. do wyru-
szenia.

9)a'r|d)6oben, sm. =g, pl.

"höben —, ziemia bagnista,

?owata.
'
$a'rfd)fte6er, sn. =g, ^.

— , febra bagnista, malarya f.

3)iarfdjte'reit, yn. (fein) ma-
szerowa, ruszy, by w po-

chodzie; in 3kifj' unb ©lieb
— maszerowa w szeregach.

Söia'rfdna,, adi. bagnisty,

gowaty.

9)ia'rfdjfrnnfljeit, sf. obacz
üöiarfdjfieber.

Sfta'rfäjlanb, en. *(e)g, pl
»länber, gowisko n., ua
wa /.

9)ta'rfdjlärtber, sm. =g, pi—, uawianin m.
9)}a'rfdjlänberin, sf. pi

»innen, uawianka /.

SDWrfdjlieb, sn. =(e)§, pl
»er, marsz piewany.

9Ji(t'rfd)Iuuc, sf. pl. =n
droga f., kierunek m. marszu
pochodu.

•aJWrfdjodmuno, sf.pl. -en,

porzdek m. marszu.

$a'rfd)rfJllte, (wym.: rut)
sf. pl. -n, marszruta/.; =
23iarfdjlinie ; ksika podró-
owa, paszport m.

uoarfetttaife, (wym.: -se-

jez), sf. marsyljanka/. (pie).
9Jta'r3feIb,

t

sn. «(e)g, plac

nr. musztry, wicze.
SOla'rögaft, sm. <e)g, pi.

«gäfte, stopie m. w subie
marynarskiej.

WrSlaterne, sf. pi. -n,

latarnia /. u masztu zwierz-

chniego.

9)ia'r3fegel, sn. .-§, pi. —

,

agiel m. u masztu zwierz-

chniego.

Stta'rftau', sm. =(e)g, pl.

=ftäEe, stajnia /.

Wla'xttx, sf. pl. =n, mka
/., katusza /., udrczenie n.

^)WxXtxHni, */. pl. «banie,

katownia /., tortura f.
Wla'xttxtx, sm. S,pl. —,

ktownik m., drczyciel m.
SDia'rtcrgcröt, «n., «eg, pl.

=e, ^a'rtcrinftrumcnt, sn. *e§,

pl. --i przyrzd m. do katowa-
nia.

9)ta'rterIjol3, sn. =e3, drze-

wo n., oe ». do mczenia,
do katowania; krzy m.;
(przenonie:) mczennik m.,

czowiek wyschy jak szczypa.

SOWrterfammer, sf. pl. =n,

katownia f, mczarnia /.

ÜDta'rterfreus/ sn. ~t%, pl.

=e, krzy m. udrczenia.

Wia'vtttltUn, sn. =g, ycie
mczeskie.

'Wia'lttttl, va. (^aben) dr-
czy, mczy; katowa; fid)— udrcza si, zamcza
si; trapi si; feljr — wy-



ajia'rterjjfaljl 15 2Ha'fer

mczy; JU 5Eobe — umczy,
zamczy.

SMa'rterJjfoW, sm. .(e)8, .pZ.

«pfähle, pal mczeski, ka-

towski.

ÜDla'rterftrafe, «/. pl. =n,

kara z mczarniami po-
czona, kara umczenia; kara
okrutna.

Wla'xttxtob, sm. =e3, mier
mczeska.

Wla'XttX'OOÜ, adi. peen
mczarni, udrcze, utrapie;
okrutny.

SKa'rtertoerfäeug, sn. ob.

9)lartergerär.

SDJa'rtCl'ÜJO^C, */. wielki

tydzie.

9ttariialgefetj, (wym. .- -cjal)

sn. -eS, pl. sf, ustawa wo-
jenna, prawo wojenne.

äftaritft'Ufcfj, adi. marsowy,
marsowaty.

aUartinSfcft, sn. 9)ia'rtin§;

tög, sm. *eö, wito n., dzie
m. Marcina.

9tta'rtin3gang, sf. pl. «gän=
[e, ff witomarciska.

9fta'rttnä|orn, sn. =(e), pZ.

Corner, rogal witomarci-
ski, szczodrak m.

Wa'xtyxtx, sm. =§, pl. —

,

mczennik m.
Wd'Xh)XtV=, adi. mczeski.
Wä'vtyxtxbnä), sn. *•(()§, pl.

«Bücber, 3)iä'rtt)rcrflcfu)tdjtc,

*/. pl. <=n, martyrologia f.,

historya mczeska.
WTd'xtyxtxin, sf. pl. «innen,

mczennica f.

Wä'xttyxtxlxont, sf. pl. «n,
korona mczeska.

Wä'xt\)XtXtOb,sm. =C mier
mczeska.

SJtti'rüjrerium, sn. «g, üölar=

turtum, sn. *§,pl. =rten, m-
czestwo n.

•M'rtyrenjerjetdimS, sn.

=mffe3, pl. »nifle, martyrolo-
gia /.

üDia'rumfraitt, sn. «=(e)s, .p.
-fräuter, kocie ziele.

9JarU'nfC, «/^. =n, morela

f.; eatunek duych liwek.
Sättärj, «w. -e3, i =en, ^>.

«e, marzec w.; jum — gehörig,

im — geboren, gejäet it. d.

marcowy.

9Mrj=, adi. marcowy.
3R&'*8Mer, i 9M'rsenfcter

sn. =(e)3, pl. «e, piwo mar-
cowe.

SWä'rjeute, sf. pi. *n, ka-
czka w marcu wylona, mar-
cówka /.

Wä'Xty\Mä)tl\, sn. obacz
©djneeglöcfdjen.

Wä'X$a\t, sm. =n, pl. »n,

(zajc m.) marczak m.
aM'räljemte, sf.pl. =n, kura

w marcu wylona, marców-
ka/.

Sttarstya'n, sm. «g, pl. -e,

mareypan m.
vJ)farjt^a'nJättcr, sm. =§,pl.

— , roarcypannik m.
ÜIRä'rjIidjr adi. marcowy.
üDlä'rjmnnat, sm. =(e)§, pi.

»e, miesic m. marzec.

üDtä'rabeildjen, sn. *§, pl.

— , fioek m.
s)M'XbmtttX, sn. =g, powie-

trze marcowe.

afta'fdje, sf. pl. =n, 1) oczko

h. (pl. oka), zadzierg m.\ eine

— faßen laffen spuci oczko

;

eine — aufnehmen podnie
oczko; bie =n gunebmen, ab«

nehmen przybiera, ujmowa
I ók ; 2) kokarda /., fonta m.

SOta'fdjtfl, adi. z ók zoony.
SUtafdji'ne, */. pl. »n, i)

machina /., maszyna /.,

fleine — maszynka /'.

;

bie — auffteHen ustawi ma-
chin; bie — einftetten za-

stanowi maszyrj; eine —
anlaffen puci machin w
ruch; mit ber — , auf ber —
gemacbt maszyn, na maszy-
nie zrobiony, maszynowy;
(mechanika:) 39ieg— gitar-

ka f.; SBofir— wiertarka

/. ; ortet— obrbiarka /.

;

2)ampf— maszyna parowa

;

bnnotno»ele!tri|dje — ma-
szyna dyuamo-elektryczna

;

grata— pilarka f., pilnica

/. ; ©efimgfdjneibe— maszy-
na do wyrobu gzymsów

;

Sod)— przebijarka /. ; mag=
net=eleftrifd)e — maszyna ma-
gneto-elektryczna ; magne*
tifdje ©ortier— maszy-
na do sortowania ; ?lagel

—

gwodziarka /. ; 9löl)renbid)-

tungä— szczelniarka /. rur;

©ieberofjrernmterungg— ma-
szyna /. do roztaczania rur

pomiennych ; ©ortier— sor-

1

townica f., maszyna do sor-

towania wiór; ^roeijnlinber—

,

3roiQing— maszyna sprz-
ona, maszyna dwucylindro-
wa ; 2) (obraz.) ogromna
osoba; automat m.\ er ift

eine blojje — jest tylko ma-
szyn, automatem.

9flafd)i'itenarktt, sf. pi.

«en, robota maszynowa, wy-
rób fabryczny.

9Jiafd)t'ncnatucttcr, sm. =§,

pl. — , robotnik fabryczny.

attafdjt'ntitaiiffeljer, sm. =s,

pl. — , dozorca m. maszyn.
Sttafdjt'itenbait, sm. »(e)§,

budowa f. maszyn.

9Jfafu)t'iten&ntft, sf. pi.

=brüfte, belka czoowa.
9Jlafd)t'nenfiiljrer, sm. =§,

pl. — , maszynista m., paro-
wonik»?. ; = Sofomotiüfüh»
rer.

9)iafd)t'iteiigel)fitti>e, sn. =§,

pl. —
, parowoziarnia /., pa-

rowozownia f.

SKaWnenWt, 3Ärtfrtjt'ncn=

lltä jjtfl, adi. mechaniczuy, ma-
chinalny; adv. mechanicznie,
machinalnie.

9ftafd)t'nen{jaii3, sn. obacz.

•üJWdjinengebäuöe.

äRafdji'nenfiiiM, */. pi. =n,
korba f. machiny, korba ma-
szynowa.

$afu)i'tteitnteifter, sm. .§,

pl. — , maszynista m., me-
chanik m.

9Äafd)i'ncumcnfd), sm. =en,

pl. =en, (czowiek) automat m.
^tafdjt'ncnmetafi, sn. =(e)g,

pl. =e, bronz maszynowy.
SDtafdji'nenöl, sn. .-(e)$, pl.

• e, oliwa /. do smarowania
machin.

9)iafdjt'nenrnum, sm. obacz
äftafdjinertgebäubf.

9)Jafu)i'nenfu)loffcr, sm. =g,

pl. — , lusarz m. mechanik.

^{afdjt'nenttefcn, sn. »s,

mechanika /.

aJafdjtncric', sf. pi. =en,

maszynerya /., skad m., bieg

m. machiny.

2)iafü)im'ft, sm. «en, pl. sen,

maszynista m., mechanik m.

9)a'fe, ^a'fcl, sf. pl. -«,

krostka f., strupek m.

9)ia'fClfUd)t, sf. trd m.
9)a'fer, sf. pl. -n, i) take
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sm. *i, pl. —, plama /..plam-

ki /.; 2) sm. i */• 8*°J m
>

flader m. w drzewie; baS §olj

hat fchöne — albo »n drzewo

ma adne soje, jest adnie

fladrowane; 3) drzewo sojo-

wate, fladrowate; = 2Jtafer=

holj; 4) -n, pl. odra/., kur

pi., arnice pl.

SMa'fcrtU&wig, sf. i>*-
-'en '

wyboczenie ». sojów.

»la'ferfleif, sm. <e)s, pi- »e,

plamka/, (na ciele, w drzewie

i t. p.).

9»a'fWiOl3, sn. *e8, drzewo

sojowate, fladrowate.

Wfertg, rzadko 2Jitt'fe-

ridjt, orft. sojowaty; nakra-

piany.

SDla'fCtn, adi. z drzewa so-

iowatego.

SDla'fer«, L va. (haben) na-

krapia, ctkowa, fladrowac;

qemafertes' £otj drzewo fla-

drowane; II. W», (haben) prze-

bywa, mie odr.

9Äa'fcrnfie&crf
sn. gorczka

/. z odra poczona.
9)la'3b/olber, sm. obacz 2ftafj=

holber.

9)itt'3fe, s/
-

.
1>Z. ="/ maska

/.; bte — anlegen, uornehmen

przywdzia mask, zamasko-

wa si; bie — abnehmen,

ablegen/ abwerfen zrzuci ma-

sk, zdemaskowa si; jmnbm

bie' — abnehmen, abziehen,

nom ©efichte abreiten zedrze

komu mask, zdemaskowa

kogo; 2) maska/., paszczyk

m., pokrywa/. ; udanie n., po-

zór m.\ wymówka /. ; unter

ber — ber $reunbfd)aft pod

pozorem przyjani, z udan
przyjani; 3) maska /., ma-

seczka f.
= osoba zamasko-

wana; —, id) lenne bid) znana

cie, maseczko.

9)ta'8fenbafl, sm. 9)ta'gfen=

feft, sn., 9)la'8fentanj, sm.

bal maskowy, maszkarada /.,

taniec m. w maskacb.

2Jltt'8fen!roMe, sf. pl. -n,

owalec m. (skrupiak).

9)la'8fenaug, sm. Ke)s, pl.

= jiige, pochód m. masek,

maszkarada /
9)ta§feta'be, */. pl -n, ma-

szkarada /.

3)lo8!ie'rcn, i- «* (fa&en)

maskowa, zamaskowa; za-

sania, osania; (obraz.)

udawa; II. fich—,t>r. (haben)

przywdzia mask, (zama-

skowa si.

aHaStiilt'niim, *». f, !»•

=Iina, wyraz m. rodzaju m-
skiego (gramatyka).

WSUeUdjCn, sn. obacz

9Jcafctteb.

SKafj, «*. -e3, pl. *. 1)

miara f.,
wymiar /w.; SöanD—

podziaka zwijana, tama f.;

glächeil— miara powierzchni;

Körper— miara bryowatoci,

miara objtoci ; Kreuj— wy-

miar ukony, przektny ; 2än=

gen_ miara dugoci; SRaum«

miara objtoci; ©pur—
wymiar rozstawy kó; ©Ud)—
wymiar rozstawy osi; jufam»

tnentegbares — podziaa

skadana; titigcS— unb ©.
tt)id)t sprawiedliwa, przyzwoi-

ta miara i waga; ein oolles,

genaues, geftrichenes, InoppeS

— miara peoa, dokadna,

strychowana, skpa; — albo

baQ _ nehmen (ju einem Rlet-

be) bra, wzi miar na su-

knie; nad) — angefertigt zro-

biony, sporzdzony wedug

miary; bas - überfchretten

przebra miar; nad) bem -e

meiner Gräfte w miar si

moich, stosownie do moich

si; er beurteilt alle nad) bem

gleichen =e ocenia wszystkich

wedle jednej miary, mody;

bas rechte — treffen utrafic

miar, znale przyzwoit

miar, umiarkowa; bas —
DOllmacben dopeni miary;

| ein
_ ift DOtt dopeni miary

;

in DoUem =e obficie, hojnie;

in fjohem =e w wysokim sto-

pniu, nadzwyczaj ; in bem =e,

toie . • • w miar, jak . . .; bas

mm üotten =e ^ehlenbe niedo-

miar m.\ 2) korczyk m., pol-

korzec m. (miara do zboa);

litr m. (miara do trunków,

w tem znaczeniu tak9 s/.);

ein — »on 100 Schritt

staje pli ein(e) - Eier litr

piwa; mit gehäuftem — Su=

meffen nadmierzy; gehäuftes

i

— nadmiar m. ; 3) (przeno-

nie:) miara/., umiarkowanie

I
n.,upamitanien ;mtt— z mia-

r, umiarkowanie adv.\ ohne

— bez miary, bez upamita-

nia; — halten zachowa miar,

granice, powstrzym(yw)a si;

fein — galten, bas — über-

fchretten, über bas — (hinaus)

get)en przebra miar, prze-

kroczy granic; roebet —
noch giel galten nie zachowa

ani miary ani granicy; ba3

richtige — haben wymierzy

sie z czem.

fflOffO'ße, (wyra. : -sa) sf.

pl *r\, masa wi. (medy-

cyna).

SHaffaWCrtn, va. (haben)

masakrowa, wyrn, wy-

ci, zniszczy.

SWflen, sn. s, pl. —,
dim. od 9Jlaf5, miarka /.,

miareczka /.

«ölO'fft, sf.pl ^ l)masa

/. mnogo /, wielka liczba

;

ryczat m. (handel) ;
plumpe,

unförmliche — bezksztatna

masa; — non 2Kenfd)en tum

m. ludzi; bie =en masy pl,

tumy 2)l] oic St0&c — (ber

Seute) tuszcza /. ;
gmm m.

;

einc _ ©chulben niezliczone

dugi; in - (= in Menge,

in güUe) w wielkiej iloci,

liczbie; masami, w masach;

ryczatem (handel, = maffen*

meiie) ; bie - eines SaUiten

masa, majtek upadego (w

konkursie); 2) materya /.,

substancya/.; Pfftge — sub-

stancya pynna, ciao pynne,

pyn m.

Wmt, sf tylko w pl -n

i uywane; über bie -n, über

|
aße =n, ohne =n nad miar,

nadzwyczajnie adv., nazbyt

adv., bez miary; belannter-

mafeen jak wiadomo; ber*

mafcen, ba^ . . . tak, e . .;

folgenbermafeen w sposób na-

stpujcy; gebührenber=,fd)ul»

bigermafeen w naleyty, w
przyzwoity sposób, jak na-

ley; einiger--, geroiffermafeen

nijako, w piewien sposób, do

pewnego stopnia, niby.

fBla%tn, coni. zwaywszy,

e.
WffengWuWflcr, sm. f,

2)1, — t
wierzyciel OT. upadoci

albo masy spadkowej.
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SWCffenpt, sn. -(e)§, pl.

=güter, towar zbiorowy, towar
wielki (kolejn.).

SOfo'ffcnljaft, adi. w wiel-

kiej liczbie, liczny, niezli-

czony; adv. masami, w ma-
sach, licznie; ryczatem (han-

del).

8)Ja'ffenI)afttgfett, */., ogrom
m., niezliczono /'.

SÖZa'ffcnfurator, sm. =§,pl.

«etl, kurator m., zawiadowca

m. (masy) upadoci.
9Ka'f|cnnii)cttemcnt, (wym.

:

welm) sn. =§, pl. =3, ca-
kowa /. bry.

SOZcrffettyrobuItton, sf. pl.

=ett, produkcya f. na wielka

2Ra'ffeiU>n>ftt, sn. ~(e)$,pl.

=e, rys m. bryowatoci.

SMo'ffcnbcrttalter, sm. ob.

SDiaffenfurator.

SiJia'ffentDCtfe, adv. obacz

maffenhaft.

Wb%tl\t, sf.pl. =n, jawor m.

2)a;fjflafd)e, */. pi. =n,

miarkówka f.

SJtta'ftgabe, sf. miara /.,

stosunek m. ; nad) — wedug,
stosownie do . . ., w miar
(jak).

SSJfa'jjgekttb, adi. kompe-
tentny, rozstrzygajcy, wa-
ciwy; wysoki, wpywowy;
-e Sßerfönlidjfett osobisto
kompetentna ; bct ift für tttid)

ntdjt — to dla mnie nie jest

rozstrzygajce.

attaftgctilUtg, sf. 1) zazna-

czenie n. granic, przepis m.,

norma /., regua f. ; 2) ob.

SDlafegabe.

m^alttn, sn. s§, gwo'ß-

tyCtltlUtg, s/. miara /., umiar-
kowanie n. ; regua /.

9)a'jjl)aItCnb, adi. zacho-

wujcy miar, umiarkowany.

üÜRd'Polber, «w. *§, klon m.

SKa'Poibero^om, sm. =(e)§,

2>?. »e, pokon TM.

9Ra'ft)oIbei$ols,
klenina /.

Sßta'fftg, adi.

majcy wielk
ciki, miszy.

9M'ftig, ' I. adi.

kowany, wstrzemiliwy

;

skromny; mierny, stosowny;
»er ^tct> cena mierna, nie

sn. =e§,

masywny,
zawarto,

1)

wyspka ; =e Vermögen skrom-

ny, may majtek; Don
IX ©röfie redniego wzrostu;
— m @ffert umiarkowany
w jedzeniu ; 2) w wyrazach
zoonych n. p. rjelbenmäfjig

bohatersko, jak bohater; II.

adv. umiarkowanie, wstrze-

miliwie; skromnie, miernie,

stosownie.

9tfä'fttgen
?
I-*>a.(fja5en) miar-

kowa, umiarkowa; umie-
rza, umierzy; powcign,
powciga; bte ©tttttme —
zniy gos; bert ©djrttt —
zwolni kroku; feinen gorn —
powcigoangiew; gemäßigte

.Hone strefa umiarkowana;
II. fid) — , vr. (fjaben) umiar-

kowa si, umierzy si, po-

wcign si; bas» ©eroitter

hat fiO) gemäßigt burza umie-
rzya si, zagodzia si;
mftfeige bid) ! uspokój si

!

9M'fjtgfeit, sf. mierno f.,

umiarkowanie «., wstrzemi-
liwo /. ; skromno /.

9Jlä'j?tgfeit§gefettfuWt, */.

pl. =en, 9M'fiigteU§öerein,
sm. «(«)§, pl. =e, towarzystwo

n., stowarzyszenie n, wstrze-

miliwoci.
9)iä'fjtgung, sf. umiarko-

wanie n.
;
panowanie n. nad

sob.
9)Jafft't), I. adi. masywny,

z jednego materyau zrobiony;

odlewany; =eS ©ebäube budy-

nek wskro murowany; =e§

©olb, ©ilber zoto, srebro bite,

lite, bryowate; »Ort =em
©olb z czystego, szczerego

zota; (obraz.) =et äftenfd) czo-
wiek rubaszny, prosty, nieo-

krzesany, grondal m.] II. ma-
sywnie

;
(obraz.) nieokrzesanie

;

— merben bryowacie.
SRa'ßfnnne, */. pl. *n,

9)ia'Pr«g, sm. =(e)3, pl. «trüge,

litrówka /.

Wa'fyltöt, sf. pl. >n, kom-
pas m.

ma'Wtb, sn. i dim. y)U%-
ItClidjCn, sn. =3, pl. —, sto-

kro f., stokrotka /. ; grofjeS

— matecznik m., króliki pl.

waciwe, ksiki pl., gówki
pl. w. Jana.

9)a'ftlo3, adi. niepowci-
gniony, nieumiarkowany, bez-

mierny; adv. niepowci-
gnienie, bez miary.

ÜDZO'ftlOftgfeU, sf. nioumiar-

kowanie n., bezgraniczno f.,

bezmiar m.

9tta'f?naljme, sf. pl. -n,

sposób, w jaki si co za-

rzdza, rodek (zaradczy).

9tta'§regel, sf. pl. =n, ro-
dek m,, sposób m. ;

— ner)=

men, treffen, ergreifen uy
rodka, chwyci si rodka;
id) tuerbe meine * banad)

nehmen zastosuj do tego moje
rodki, postpi stosownie do
tego.

iWtt'fjregelit, va. (b,aben)

ukara (w drodze dyscypli-

narnej).

SWo'Paö, sm. -(e)3, pl.

=ftäbe, 1) miara /., poiziaka
/.; oerjüngter, oerfteinerter —
podziaka zmniejszona; 2)

norma /., regua /., pra-
wido n. ; ben gletdjen — an
alles anlegen sadzi wszystko
wedug tej samej (jednej)

mody.
9)ia'fjft0(f, sm. -(6)3, pl.

sftörfe, metrówka /.

9)a'perl)ottmffe, sn. pi.

rozmiary pl.

SÜJia'pOK, adi. umiarko-
wany, skromny; adv. umiar-
kowanie, skromnie.

9Jla'ftbetfe, adi.
f

— Der*

faufen sprzedawa wedug
miary; sprzedawa na litry.

9)aft, I. sm. =e§, pl. =e(n),

maszt m.
; fämttid)e -en eine

©d)iffe§ masztowina/. okrtu;
II. sf. bez pl. karm /., opas

m., tucz m., wypas m.\ tu-

czenie »., karmienie «., pa-

szenie n. ; erno/. ; ©d)njeine,

Dd)fen auf ber (albo in) —
Gaben mie winie, woy na
karmi; in bte — tun posta-

wi (w stajni) do tuczenia,

postawi na paszy; in bte

— treiben (wy)pdzi na pa-

stwisko.

9Jlfl'ft=, adi. tuczny, kar-

mny.

Üfta'ftbauljotj, sn. =e§, pi.

=r)öläer, brusy pl.

9)la'ftfiaum, sm. =(e)§, pl.

=bäunte, maszt m.

ÜJia'ftbarm, sm. -(e)8, pi.

«bartne, kiszka odchodowa.

3 n I e n b e r, ®eut|=)3oImfc£)e§ 286rter6udj.
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SOla'ftbarmgefröfc, sn. -8,

ródjelieie n., przyodchodna/
1

.

Söiä'l'ttn, va.ßahen) pa,
tuczy, karmi; rozpycha,
rozepcha (gsi); fidj — tu-

czy si; dobrze si odywia;
ftcb febr — roztucznie.

flta'ftCntDCrf, sn. obacz

2J}aftroerf.

äRa'jiganS, */. pi sgSnfe,

ge tuczna, karmna.

'8»a'ftMn, sn. -(e)3, pi
-Ijiibner, kurcz tuczne, kar-

mne.

SDia'fliß, adi. 1) tuczny,

tusty, opasy; 2) w wyra-

zach zoonych: breitnafttge

©tfiiff okrt o trzech masztach.

SBfa'ftif, si». -eS, mastyk

m., ywica mastykowa,

iöla'ftiyfiaum, sm. -(e)S, pl
»bäume, mastykowiec m.,

lentyszek m.

2Dla'fti$Iraittf
sn. =(e)8, pl.

»Iräuter, storzyszek m.

SWo'ftltttt, sn. =(e)8, **•

-lalber, ciele tuczne, karmne.

9)ia'ftfeil/ sm. =(e)§, **. -e,

klin masztowy.

SNa'ftfort, «w. -(e)8, pi
=förbe, kosz masztowy.

SttCftllll), */. pl =iul)e,

krowa tuczna, karmna,

spana.
9JZa'fttO§, adi. bezmaszto-

wy, bez masztów.

9Jia'ftod)8, sm. &,pl -fen,

wó tuczny, karmny, spany;
(przenonie:) czowiek tusty
jak wieprz.

SWa'jiffliff, sn. -(08/ pi
=e, okrt masztowy.

9)la'fifd)tt>ein, sn. *(e)S, pl
«e, wieprz tuczny, spany.

9Ra'ftfet!, sn. -(e)8, i>f. =e,

lina masztowa.

9Kct'ftfignat, s». =(e)8, jpl.

«e, sygna masztowy, su-
powy.

SJla'ftftatt, sm. =(e
s

,S, pl
sftäöe, karmnik m., kube m.

9Ka'ftftitó, *»• -(e)8, jrf. «e,

bydl tuczne, karmne.

9Jla'fttailC# sn. pl obceje

jj?., karnat m.
üöla'ftUltg, s/. masztownia/.

9)d'ftung, sf. tuczenie «.,

karmienie n.

ajta'ftbteh, sn. -(e)3, bydo
tuczce sie, na karmi b-

dce; bydo tuczne, wypa-
sowe, tucznik m.

ÜTOa'fttoerf, »» -(03, pJ. -e,

masztownia /., maszty pl.

9)Jo'ftJctt, */. iJ?. =en, czas

m. karmi.

9)Jo'ftjin8, sm. «fes, jrf. =fe,

erne ».

JDtaflt'ttf, sm. «3, #Z. »8,

SDiofu'rfo, (take: üJJogu'rfa)

sf. pl. «e, mazurek m.

WiatciWt, sm. -en, i -8,

^>. «e, i «en, matador m.,

osoba wpywowa; rej wo-
dzcy vi.

9)i0tcna'I, sn. =8, pl. •Hen,

materya w/., watek m. ; -Iten,

pl. towary pl kolonialne.

$aterin'Il)auM, sm., SJJfrt»

terta'ltjanuliiitfl, sf. pl. -en,

ÜDlateria'lgcfdja'ft, sn. pl *e,

handel m. towarów kolonial-

nych, korzennych, droguerya/.

SOiateria'Igraueit, sm. =8, pl.

-graben, wykop boczny (ko-

lejn.).

9Rateati'3mitó, sm. —

,

materyalizm m.

SDlatCrtOlt'ft sm. 1) mate-

ryalista m.\ 2) kupiec towa-

rami korzennymi, kolonial-

nymi handlujcy; 3) przysad-

czyk m. (górnictwo).

SDiotcrtali'fttfdj, adi. mat-
ryalny, inateryalistyczny.

SDtatcria'Haben, sm. =3, pl
=läl>en, handel m., sklep m.
towarów kolonialnych, ko-

rzennych.

SÖtatena'tyrälimiitare, sn.

=8, pl. =rUn, wykaz ogólny

potrzebnych materyaów (ko-

lej n.).

9)iatcrta'Iücröraudjöt)ormcrff

sm. =(e)3, pl =e, ksiga /.

rozchodu materyaów, zapiski

pl. spotrzebowanych materya-
ów (kolejn.).

©JotcrtolDettoaUuitg, sf.pl
sin, zarzd m. materyaów
(kolejn.).

üDlateria'ftuawtt, sf.pl. to-

wary^)/, korzenne, kolonialne.

9)aterta'lttJarenljanbter, sm.

=8, pl. — , kupiec handlujcy
towarami korzennymi, kolo-

nialnymi, drogi sta m.
9)atcna'lujorcnI)anbIung,

sf. pl -en, U0aieria'ltt>aren=

laben, sm. =8, pl. -laben,

handel m., sklep m. towarów
korzennych, droguerya /.

9)iatctia'Ijug, sm. «(e)3,.p

-iuge/ P°c»^g matcryaowy
(kolejn.).

üöiute'ne, Sf. pl »Xl, 1) ma-
terya/., tworzywo n. ; 2) ropa

f., otok m.

SBioteriCtt, adi. materyalny;

=e Urfadje przyczyna mate-
ryalna, istotna; -et SRenfd)

czowiek materyalistyczny,

epikurejczyk m.; adv. mate-
ryalnie.

SOiartjemaU'f, i 3)iat^cmo'-

ttf, sf. matematyka /.

iöiatDema'ttfer, sm. -8, pl
— , matematyk m.

!))tatl)ema'ttfdj, adi. mate-
matyczny; adv. matematy-
cznie.

Stta'tjeg&ering, sm. -(e)3,jrf.

«e, led pocztowy.

Söiatra'^C, sf. pl -n, ma-
terac m.

Mä'tltWt, sf. pl. »n, me-
tresa /*., utrzyma ka /.

SUlttttt'fcI, sf. pl. -n, matry-
kua f.

9)atnfulte'ren, w», (b>ben)

imatrykuowa. wcign, za-

pisa do matrykuy.
SDZtttri'jC, sf. pl »n, matry-

ca f., klisz m.
ÜOtatro'ne, sf. pi. =n, matro-

na /.

latto'\t, sm. =n, pl -n
majtek m.

SOZatro'fcn^cuer, sf. pl =n,

od »i. majtków.

99iatfdj, sm. =e8, p =e,

1) rozrzedzona masa; Jgni-
czka /., boto, w którem si
lgnie; 2) zupena przegrana
(w grze w karty); nidjt au8
tern «e fotntnen przegrywa
ustawicznie zupenie, nie zro-

bi w cigu gry ani jednej

lewy.

mat\d), adi. ob. 3)iafd)io.

9)ia'tfdjei1, I. va. 1) zgnie,
rozmiady; rozrzedza; 2)

wygra zupenie (w grze w
karty); II. vn. (babtn) rozmi-
kn, rozmokn, rozrzednie;
by pogniecionym, zmiado-
nym, nadpsutym (o owo-
cach).

üBia'tfdjtg, adi. rozmiky,
rozmoky; <=c ©tta^ett bo-
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tniste ulice; «eä D6ft zgniy
owoc.

ffllatt, I. adi. osabiony,
bezsilny, wyciczony, saby

;

zmczony, znuony; mdy;
mübe unb — zmczony do
upadego; — madjen osabi,
zmczy, znuy; wyciczy;
— fefcen (albo madjen) zama-
towa (w grze szachów); —
roerben zmczy si, znuy
si, mdle, sabie; äufjerft —
sabiuchny ; *e (Stimme saby
gos; =er Bein mde wino;

*e3 Sidjt sabe wiato; =»e

5tebe mowa saba, bez werwy,
bez ognia ; =er ©dfjerj art bez

dowcipu, mdy; =er -DJatft targ

ospay, nieoywiony; *e 2tugen

oczy bez wyrazu; =er iblid;

wzrok zamglony; se gatben
mde, sabe kolory; bte gar=

ben merben — kolory znika-

j, sabn, powiej; =»e3

©ta§ matowe, nieprzeroczyste

szko ; =er SJtamant dyament
bez ognia; ©olb, ©Über —
madjen matowa zoto, srebro

;

II. adv. mdo, sabo, bezsilnie.

Wattt, sf. pi »n, 1) mata
/., rogoa /., rogóka /.

;

Seiftrotj — rogóka ryowa;
©troi)— rogoa somiana, so-
mianka /. ; 2) ka (zwasz-
cza górska).

aJattenficdjtcr, Wa'tkn*
madjer, sm. =s, pi. — , rogo-

nik m.

2Ra'tt$Ctt, sf. mdo /.,

sabo /.

9)Ja'tt|crjtf|, adi. bez siy
ywotnej ; tchórzliwy.

9)a'ttigfett, */. pi -en,

mdto f., osabienie n., znu-
enie n., zmczenie n., nu /.

SJtatltrttä't, */. dojrzao /.

ajiaturitä'töeyamett, sn. =§,

pi -mina, 9Jatunta'tgjiritfuttg,

sf. pi =en, egzamin ni. doj-

rzaoci, matura /.

9Katuritä't^riifiiitg3jcitg=

HÜ, sn. =[fe§, pi =ffe, wia-
dectwo n. (z) egzaminu doj-

rzaoci.

»laturttätöjeuptö, sn. =ffe§,

pi =ffe wiadectwo dojrza-
oci.

SDatj, sm. -e§, pi --e i 2Hä£e,
Maciek (imi); (przenonie:)
prostak m., grondal m.

•ättö'fcdjen, sn. »§, pi —

,

dim. od 2Jla^, prostak m.,

grondal m.\ — madjen arciki
robi.

SDitt'^C, sf. pi »n, maca /.

9)lOU'd)elh, va. (fta&en) oszu-

kiwa, cygani.

ÜÖJau'djler, sm. §, pi —,
oszust m., cygan m.

9)lau'en, vn. (fiaben) miau-
cze.

•DtdU'er, sf. pi = n, mur m.;
33anfett— mur poboczny;
93rud)ftetn— mur kamienny
dziki, mur dziki; Swffopen—
mur cyklopowy; geuer— mur
ogniocbronny; gutter— mur
podporowy, mur odporowy,
oblicowanie n.

; gemtfdjte —
mur mieszany; ©ujj— mur
lany; §aupt— mur gówny;
ßat— obrzeg murowany, mur
przybrzeny; Äeßer— mur
piwniczny; SJUttet— mur rod-
kowy; ?ßife— mur ziemio-
lity; ©djetbe— , darnin— mur
dziaowy, mur przedziaowy,
mur kominowy; ©djidjten

—

mur warstwowy; ©tein— mur
kamienny; ©ttrn—, ©djUb—
mur przyczókowy; ©tü£—
mur podporowy; Stummer—
mur nadziany; gteget— mur
ceglany, mur z cegy ; bte dji«

nefifdje — chiski mur; einen

Drt mit =n umgeben, =n urn
einen Drt jtefien opasa miej-

scowo murem; bte =n einer

©tabt mury miasta; bie =n
einer ^eftung nieberretjjen,

fdjteifen zburzy, znie mury
twierdzy

; feft ne eine — silny

jak mur; eine — quer burdj=
3tefien przemurowa.

Üttau'eraufaC, sm. =e§, pi
=jä^e, odsadzka /., aweczka
/., uskok m.

Soiatferanfdjiag, sm. =(e)§,

pi =fd)Iäge, ogoszenie do
muru przybite, przylepione,

afisz m.
Sttau'eranger, sm. «§, pi

— , zamurze n.

9ttau'eraf|el, sf. pi --n, sto-

nóg m.
Wlau'tnanf, sf. pi =bänfe,

lenia f., patwa /., murat m.
9tfau'eröefd)lag, sm. =(e),

pi =fd)läge f
saletra f., sól na

murach osiadajca.

sMm'txbltnbt, sf. pi .n,
murek m.

SWau'ertuißcn, sm. ^,pi—,
obk m., k m.

Sljiau'ertiijfdjung, sf. pi. =en,
szkarpa murowana.

Wlaii'ttbvtfytt, sm. =§, pi
— , taran w., muroom m.

sMan'tibtätfytn, sn. =, pi
— , zacierka mularska, gont
murarski.

attau'ei'Imtd), sm. -(e)§, pi
=brtid)e, rozwalina f. muru.

9)iou'ercfeu, Wlaü'txtWio),
sm. --%, pi =e, bluszcz murowy.

3)iau'CCCfCl, sm. obacz 2ftau=

eraffel.

9Jau'erfalf(e), sm. =en, pi
= en, pustoka/., sokó murny.

aJittlt'erfeft, adi. mocny jak
mur; warowny.

9)au'erfraff, sm. «es, bu-
twienie n., zbutwiao/. mu-
ru.

Üftau'erfüfluitg, sf. obacz
hörtet.

SDiau'ergriin, sn. =g, bluszcz

m.
üötau'ergrimö, sm. =(e),

fundament murowany.
9ttau'ergu§, sm. =e§, pi

=güffe, mur lany.

iöZau'er&animer, sm. =g, pi
— , siekierka motkowata,
motek mularski.

atfait'ei'falf, sm. --(e)ä, wa-
pno mularskie.

üöiau'ertette, sf. pi =n,

kielnia /., kielnica /., czer-

paczka /.

3JiaU'CrfiC§, sm. obacz

2Rörtei.

SOiau'crfttt, sm. -(e)§, pi
=e, kit mularski.

^au'ecflette, sf. pi. =n,

obacz SRauerläufer.

SWau'ctfraitj, sm. =e§, pi
=Iränje, wieniec wieowy.

fflau'tthmt, sn. =(e), pi.

=fräuter, bez m., hebd. m.,

pomurue ziele, pomurnik m.
9)tau'erfatte, sf. pi =n,

podkadzina /., podwalinka

/., patwa /"., murat m.

SBZau'crlüufcr, sm. =§, pi
—, kowalik murowaty, po-

murek m. (ptak) ; rotftiigeliger

— mentel m.
9ttau'erlcfim, sm. =(e)§,

glina murarska.
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SWau'ctraontct, sm. .-§, pl.

smäntel, cembrowanie n., fil-

trowanie »!., odzie f. muru.
9iiau'crmci|"ter, sm. obacz

Sftaurermeifter.

ÜJlaU'ettt, «a- (tjaben) mu-
rowa.

9)Jnu'cntnd)tiptt, sf. pl. -e,

popek m., sowik murowy.

äßan'ecjifeffer, *w. -s, p?.

—
,

przyszczenica f., przjT-

szczeniec «i., rozchodnik m.
(ziele).

Wau'erblattc, üDlau'et-

qilObcr, sf. pl. =ll obacz

iliauerlatte.

Wrtu'erraute, */. pl. =n,

zanokcica f., stonogowiec

(ziele).

s))iau'erfatyeter, sm., 9ttait»

erfalj, sn. obacz -D}auerbe=

fcblag.

SDlau'erfdjicfytc, */. jj -n,

warstwa f., pokad m.
sMa\i'tt\ä)m\bt, sf.pl. =n,

SDiou'erfefller, *»». =§, pl. —

,

jaskóka murowa, jerzyk m.,

gadosz m.
SDau'erfd)tt)Ct§, sm. -e§, pl.

•=e, obacz Stauerbefchfag.

$lau'erfped)t, sm. =e§, pl.

•e obacz äliauertäufer.

9)?au'ertyetfe, sf. obacz

SRStteL

9Jlau'erftetn, sw. =(e)§, p
«=e, kamie murowy, cega/.,
murówka f.

SBtau'erberfianb, sm. *(e)§

pl. =bänbe, ukad m. spojów.

üDiau'erberHetbung, sf. pl.

*>en, opierzenie n.

"Mau'tmttt, sn. =(e)§,

mury pl. ; mularska robota.

üBiau'erttmrm, sm. «e§, pl.

»roürmer obacz 2)caueraffel.

9J!ait'ertoinbe, 9)au'erumrj,

sf. obacz 39iauerefeu.

SDtau'erjiefjel, sm. «g/ pZ.

—, cega /., murówka f.
SÖlait'fe, sf. parch w., strup

koski w pcinach.

Wlani, sn.'=(c)S, pl. WäuUx,
1) pysk w. (u zwierzt); 2)

pysk m., papa /., gba f.

(u ludzi, pospolicie zamiast

2)lunb); — unb üftafe auf=

fperren z podziwienia gb
na ocie otworzy; ba§ —
auftutt gb otworzy; ba§— ntd)t auftun nie otworzy

gby, nie odezwa si, nie

powiedzie ani sowa; jmtbn
aufg — fd)lagen w gb kogo
uderzy, w pap, w pysk

komu da; jmnbm bag —
ftopfen gb komu zatka;
zbi kogo z tropu; fid) felbft

aufg — fdjlagen uderzy si
w gb, w jzyk si uksi;
sprostowa siebie samego;
bag albo fein — galten trzy-

ma jzyk za zbami, milcze;
Ijalt bag — ! stul gb! stul

pysk! milcz!; et ficttt fein —
feinen Slugenblidi ftiU gba
mu nieostoi na chwil, usta-

wicznie gada; bag — Rängen
laffen, ein fd)iefeg — madjen
spuci nos na kwint; bag
— frümmen, rümpfen, r>er=

gietjcn skrzywi gb; bag —
noU nebmen chwali si; ein

grofseg — Ijaben mie du
gb, gada duo, przechwa-
la si, mie gb wyszcze-
kan;' ein bbfeg — fiaben

mie zy, zoliwy jzyk; ein

lofeg, ungeroafcbenei, fredjeg

— fiaben, mit bem — tors

roeg fein mie wyparzon g-
b; fein — in allem fiaben

rooKen miesza si do wszyst-

kiego, wciubia wszdzie
swój nos; reben roie eg einem

in — lOtnmt gada, co lina
do gby (albo na jzyk) przy-

niesie; bag — ju roeit auf=

tun za nadto gb otworzy,
nadto otwarcie mówi; fid)

bag — »erbrennen jzyk so-

bie sparzy, nierozwanem
gadaniem sobie zaszkodzi

;

fid) bag — rotfcfien obciera
sobie gb (nie majc nic do
jedzenia); jmnbm nad) bem
t reben, um bag — geben
gada komu po myli; jmnbm
$onig umg — ftreicfien liza
si komu; jmnbm etro. tng
— fdjmteren woy komu
jedzenie do gby; jmnbm
überg — fafiren ostro na kogo
powsta, ofukn, skarci ko-

go; fein — \\x gebraudjen

roiffen, nid)t aufg — ge<=

fallen fein, bag — auf bem
redjten -lecie fiaben umie si
wygada, znale zawsze wy-
mówk, nie da si zbi z

tropu; fiaft bu fein — ? za-

pomniae jzyka w gbie?;
tu bag — auf l otwórz gb!
odpowiedz!; ein lecfereg —
fiaben lubi akotki, lasowa;
bag — roäffert ifim banad),

bag 3Baffer läuft ifim im —
jufammen ma oskomy, ma
do tego dz; jmnbm etn).

for bem =e roegnefimen, roeg=

fifdjen wzi komu co z przed

nosa; in ber Seute SJiäuIer

lommen na ludzkie jzyki
dosta si, wystawi si; 3)

otwór m. u hebla; 4) mu m.
= aßaultier.

SWtttt'IoffC, sm. sn, 2)1. -n,

gap m., gawron m.\ *n feil=

galten, feilbaben dosownie

:

gawrony sprzedawa; wytrze-

szczy oczy, rozdziawi gb,
gapi si, gawroni si.

SJlau'Ikcrboum, sm'. --(e)g,

pl. =baume, morwowe drzewo,

morwa /.

SOlau'Ibeerblätter, sn. pl.

morwowiny pl.

ÜDiau'Ibeere, sf. pl. =n,

morwa f. (jagoda).

SOiau'lbccrfetgcnboum, sm.
s(e)§, pl. «bäume, sykomorwa
/., figomorwa f.

WM'a)tn, sn. «=§, pl. —

,

dim. od "dilaul, gbka /., g-
busia /., gbunia/., buzia /.,

pyszczek m.
;

(przenonie
:)

caus m., pysio m.

Wlan'Manljöt, sf. bte —
baben bezustannie gb ka-
pa, gada.

üDiait'lbreftfjer, sm. •>§, pl.

—
,
gadua «i., kapacz m.

SDaulen, »». (baben) dsa
si, pyskowa.

'SOtaulefet, sm. «g, pl. —

,

mu m. [waty.

9JJ0U'IcfcIartig, adi. muo-
9)iau'lcfeld)en, sn. =§, pl.

—, dim. od 9Jcaufefel, mul n.

SDiau'IefcIfilljrcr, sm. =s, pl.

—, mulnik m.

Wlau'ltftlin, sf. pl. «innen,

mulica /.

äftau'Iefeltretber, sm. -§,pi.

— , mularz tw., pastuch m.
muów.

UDOlTlfClll, adi. milczcy,
maomówny.

üDlait'lfällte, */. dzigna f.

SMaulfretmb, sm. -(e)8, pl.

=e, przyjaciel m. gb.
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üDtou'lfilfiler, sm. *§, pl.

—, straszak ot.

Wau'fyänQtt, sm. =§, pl.

— , mruk m.
9ftait'lljeli), sm. "tn,pl =en,

bohater ot. gba.
ÜJMt'lHemme, sf. pl. =n,

1) obacz ÜDiaulfnebet ; 2) kurcz

m. szczk.

SWau'ifnekl, sw. =§, ^. — ;

3flcw'Uor&, sm. =(e)s, i>z.

»forte, kaganiec m., nag-
bek ot.

SWttU'lf(|cae, */. pl. -n
policzek w. [szczek.

Wau'ltymt, */". kurcz w?.

Sftau'ltafdje, s/
-

. jp?. sn, i)

policzek ot.; 2) gba jT. (sze-

roka) jak cholewa ; 3) gadua
m.\ 4) piróg ot.

WlaWltitt, sn. »(e)§, ^. =e,

mul w.; fletnei, junges —
mul; 311 ben «en gehörig mu-
owaty.

jDfriultterarttg, 3)iau'Itier=

Jltiifttg, acli. muowaty.
üöidu'ltrommcl, sf. pl. =n,

drumla /.

9Jiau'tttCrf, *». s(e)g, fie bat

ein gute§ — ma dobry pysk,

jest wyszczekana.

Stfau'IttMCf, sm. *(e)8, jp?.

»rrjürfe, kret ot.

SSftaifluiurfgfatfe, s/. pl. *n,

puapka /. na krety.

9«au'Ittmrf3griae, ,/. pi.

=n, wierczokret ot.

ÜRait'ltoi!rf3&aiifCH, SNau'1-

tDiirfäljügel, «w. =8, # —

,

9Wau'lnmrf§fod[j, sn. =e§ #z.

=lödjer kretowisko n.

Wau'xti, sm. =§, ^. —

,

mularz ot., murarz ot.

9J(tlt't'er=, ad», mularski,
murarski.

9ftau'rerar6ett sf. pl. =en,

robota mularska, mularka /.

SWaUrerei', sf. mularka /.

SÖfau'rcrgcfcttc, sm. =n, pl.

=Jl, czeladnik mularski.

9JZau'rcr^aitbtoerF, sn. =(e)3,

mularstwo w.

a

äRau'm!eKe, sf. pi. =n,

kielnica /'., czerpaczka f.
SJiau'rernteiftei', sm. =,p>l.

—, majster mularski.

äRau'mfßetfr, sf. obacz
Mörtel.

SHau'rcrgiinft, s/ pl. fünfte,
cech mularski.

9Kau3, sj. pl. gjiäufe, i)

mysz /. ; junge, Heine —
myszka /. ; bu Heine — ! ty

moja myszko
! ; fie gingen mit

2flann unb — &u ©runbe
zginli wszyscy, do szcztu;
eine fluge — t)at mehr rate

ein Sod) szczwany lis zwyk
mie kilka kryjówek; roenn

bie — fatt ift, fdjmedt ba
SOieEjt bitter sytej myszy
mierdzi mka; ba8 ift ben

SMufen gepfiffen to na wiatr

powiedziane, to jakby gro-

chem o cian rzuci; roie

ÜDMufe in ber ©pedfeite lebeny jak mysz o szperce, y
w dobrobycie; ber Äa^en
©cberj ift ber ÜDiäufe £ob kiedy
si kot z mysz bawi, to j
niedugo zadawi; er Ijdt

yjiäufe (take ©rillen) im
Äopfe ma swoje kaprysy; 2)

muszku ot. w rce; 3) blinbe
— ciuciubabka f. ;

= $8linbe=

tub.

ättflU'fdjdn, vn. (fiaben)

z ydowskiego zaciga
(w mowie).

Wän'Mjtn, 9)iäu'3Iein, sn.

=3, pl. —, dim. od 2)Jau§,

myszka/., mysz n.\ mein
9Mu8cben moja myszko ! moja
rybko!

SDiän'SdjCltftitt, adi. cichy

jak myszka, cichuteki; adv.

cichuteko; e8 ift — cicho

jakby mak zasia; — fi^en

przycupn.
ÜJJiait'fe, sf. linienie n. si,

pierzenie n. si.

SWäu'feiuffaj-b, sm. =(e)3,

pl. =e, myszoów ot. (ptak).

SJJä'ufebarm, sm. «(e)s, mo-
krzyca /., ptasia meta, nie-

dopiaek may, muchotrzew
ot., muszec may, kurzolep
ot., kurzomor ot., mokrzec m.,

gwiazdnica /. (ziele).

9Mu'febont, sm. *(e)§, pi.

=e, iglica woska, myszopoch
ot., mysz wiecha (ziele).

9)iiiU'fcbrCtf, sm. «(e)§, my-
sze ajno, myszyniec m.

S»äu'fefa$l, ta'fefar&ig,
SJiäufcgtaU, adi. powy jak

mysz, myszaty; =e8 Sßferb

myszak ot.

33?Su'fcfoIfc, sm. =en, pl.

=en, myszoów ot. (ptak).

Sttüu'fefaüe, sf. pl. =n, a-
pica /., apka f. na myszy.

SJiau'fefar&e, sf. myszata
barwa.

äJifiu'fefrajj, sm. =e8, mysi
wygry, dziura przez myszy
wygryziona.

SKÖU'feflCrftC, Sf. mysi jcz-
mie, myszyniec ot.

3)i(Ut'fefltft, sn. =(e)§, pl.

«e, trucizna /. na myszy.

SJtäu'fefaCe, sf. pl. -n, kot
owicy (dobrze) myszy.

9ÄSu'felodj, sn. =(e)3, pl.

=död)er, mysia dziura, jama.

Söiau'fcn, i. vn. (haben)

myszy owi, myszkowa; bie

$afce lä^t baä — ntdjt nie

oduczysz kota, aby za my-
szami nie goni; II. ta. (ba=

ben) ciga, zwdzi, sprz-
ta, kra; III. ficf) — , vr.

(fiaben) obacz ftcb maufern.

3Jiäufc'ncft, sn. -(e)3, pl.

=er, mysie gniazdo.

9)i8u'feofir, sn. =(e)g, pl.

=en, i dim. 9Jtäu'fcöfircüen f

SWöu'fcäljrlcin, sn. =g, pl. —

,

1) mysie ucho, uszko; 2) pta-

sie oczko, pacierzyczka f.,
niedopiaek m., boymech ot.,

kosmaczek ot. (ziele).

9ttaa'fer, i. sm. =s, pl. —,
1) kawaek ot. zodzieja,

smyk zrcznie kradncy ; 2)

myszoów ot. (ptak); 3) dzika

kaczka pierzca si a lata
nie mogca; II. sf. linienie«,

si, pierzenie n. si, zrzuca-

nie n. skóry lub skorupy;
czas ot. linienia si; in ber
— fein leni si, pierzy si,

zrzuca skór, skorup.

9){fUlferet',V". pl. =en, kra-

dzie /.

Dttcuffern, fid) —, vr. (hcu

ben) lini si, pierzy si,

wypierza si.

üötöu'fefdjtoanj, sm. =e§, vi.

=fd)roänje, mysi ogon ; ukwap
ot., mysi ogon (rolina).

3)iauf'Cfttff, adi. obacz

üKäuscbenftiO.

SÖJait'fetOt, adi. nieywiu-
teki, dobity.

SMau'Sfa^i, SRait'Sfarten,

SJJau'ÖgraU, adi. myszaty.

9)JttU|fig, adi. ficb — macben
wynosi sie, pyszy si, na-

dyma si.



9Näit'31etit 22 Wec'reSgninb

9ttäu'äleilt, sn. obaczSMuß*
d)en.

ÜOioitfolc'iim, sn. «=g, pl.

"Uen, mauzoleum n., gro-

bowiec m.
Wlant, sf. pl. =en, myto M.,

co n., opata f.; komora
celna.

üDiaiftantt, an. =(e)g, pl.

»amter, komora celna.

SDiau'tfyauö, sn. »feg, pl.

Käufer, komora celna.

Sttau'tner, sm. «s, pl. —

,

celnik m., mytnik m., stra-

nik m.
üötau'tfdjetn, sm. =(e)§, ,pJ.

»e, SöJaiftfdjetnjettel, sm. «s,

j)Z. — ,
powiadczenie n. opa-

conego ca.

SDiau'aen, vn. (fjaben) ob.

üDiiauen.

üölayima'tymä, s»w. »feg,

=fe, cena najwysza.
9ftayima'Itarif, sm. =(e)§,

pl. =e, taryfa najwysza.

SJiOft'mC, sf. pl. sn, za-

sada f.

SDta'jfmuni, sn. =(g), ^.
=ma, uajwikszo /., naj-

wyszo f.

3Jiat)fllUtat'fC, (wym.: -nez)

s/*. jpZ. =n, majones m.
ättäge'tt, sm. *g, ^L =e,

mecenas m., m wspierajcy
sztuki i nauk.

attäjena't i Söiääena'tentum,

sn. =s, mecenatostwo n.,

wspieranie n., protegowanie n.

sztuki, nauki.

3Jojcrtc'rcn, va. (baben)

macerowa, moczy w jakim
pynie.

ÜDt, (£ skrócenie zamiast

meines ©mcbteng mojem zda-

niem, o ile mnie si zdaje.

Sttedja'ltif, sf. pl -en, me-
chanika f.

üJftedjn'niJer, sm. =g, pl. —

,

SDiedja'nifiiS, sm. pl. =ler,

mechanik ?w.

2Jied)a'ntfd)
;

adi. mecha-
niczny ; adv. mechanicznie

;

— lernen uczy si mecha-
nicznie.

9tfed)attt'§mii3, sm. —
,
pl.

«=men, mechanizm m. [cze.

üDie'tfern, t>w. ((jaben) be-

äfte&ai'Ue, s/. pZ. =n, medal
m. ; Die ße|rfeite ber — od-

wrotna strona medalu.

SMebaittCtt'r, (wym.: -jör)

sm. »g, pl. «e, i «g, medalier

m., sztycharz m. medalów.

WttHiUO'n, (wym.: -ja) sn.

«g, _p. =6 i «g, medalion m.,

medalik m.
9)icbia'nfolio, s». »g, i 9)Jc=

biO'ltOftOt), s». »g, wielkie

folio, wielka ósemka.

9)kbta'n}>apter, sn. =(e)g,

pl. 'i, duy arkusz pa-

pieru.

9Rcbtattfie'ren, va. (Caben)
odj udzielno (ksiciu pa-

nujcemu).
9)iebtfame'nt, sn. =(e)g, pi.

»t, rodek leczniczy, medy-
cyna f.

SDebifamCntenfafteit, sm.
»g, pl. »faften, skrzynka ze

rodkami leczniczymi.

9flebtfa'fter, sm. =g, pl. —

,

zy lekarz ; szarlatan m.
SKCMfoS, sm. —

,
pl. 2fle«

bici, m^dyk m., lekarz m.
ÜJJiC'blO, adv. wporodku;

— ^uli w poowie lipca.

9)lebtfa!tCe' (wym.: -zans),

sf. pl. -n, zoliwo f.

Mtiitation, sf. pl. =en,

medytacya f., rozmylanie n.

ÜSÄebttie'rcit, vn. (Caben)
medytowa, rozmyla.

ÜDie'btunt, sn. =g, pl. »bien,

1) medyum tc., rodowisko
«.; 2) osobnik przydatny do
spirytystycznych dowiad-
cze ; 3) pewna strona cza-

sownika (w jzyku starogrec-

kim).

9JCbtji'll, sf. pl. »en, le-

karstwo w., medycyna f.\
sztuka lekarska, medycyna/.

;

gertcbtftdje — medycyna s-
dowa.

aJebijiWlrat, sm. =(e)s,

pl. =rate, rada sanitarna;

radca sanitarny.

9Jebt$i'ner, sm. =g, pi. —

,

medyk m. ; suchacz m.,

ucze m. wydziau lekar-

skiego.

ÜDZebtjtnte'ren, vn. (baben)

lekarstwo bra, zaywa; le-

liarzy.

SRC&tSrntfd), adi. medycz-
ny, lekarski ; =e gafultät wy-
dzia lekarski, medyczny,
medycyna f.

SMebu'fe,' sf. pi. =n, i)

Meduza /. (mitologia); 2)
gwiazda f. (morskie zwie-
rz).

9Rebit'fen(aityt, sn. -(e)g,

pl. »Häupter, gowa /. Me-
duzy.

Witt, sn. .(e)g, pl. .-e, mo-
rze n., ocean m. ; bag 3Jiittet=

länbtfdje, Bcbroarje — morze
ródziemne, Czarne; jenfeitg

beg «eg za morzem; am =e

gelegen nadmorski; unter bem
«e (beftltbltd)) podmorski ; auf
bem =e na morzu; über (ba§)
— fahren puci si za mo-
rze in ba Ijofje — fa^ren
puci si na pene morze;
bie Siere be§ =eg zwierzta
morskie.

9JiCCt=, adi. morski.

Wtt'taal, sm. «(e)§, pl. -e,

w?orzoryb m.
'^fCratignmb, sm.=(e%pi.

»griinbe, otcha morska.

Mce'rannjfcr, sm. =s, pi.

— , szcza wik morski (rolina).

3)Zec'räfu)c, sf. pl. «n, t-
pogów m. (ryba).

9JIcc'rbiaffc(n), sm. -n, pl.

=n, leszczak m. (ryba).

9)icc'rbufen, sm. =§, pi. —
zatoka (morska).

SOee'rbrad)e, sm. «n, pl.

=n, smok morski.

Wtt'tütytl, sf. pl. sn, p-
kla /. (zwierz).

Stfke'renge, sf. pl. =n, cie-

aina morska.

SJicc'rcngcI, sm. =§, pi.

—, anio m., raszpla f. (ryba
morska).

SDlee'reöarm, sm. »(e), pl.

=>t, odnoga morska.

StfeCreS&oben, sm. *%, pi.

— , dno n. morza, morskie.

SjJlee'reSfcranbuitg, sf. pi.

»en, wzdymanie n. si morza,
amanie n. si fali.

9Jlee're3fläu5e, sf. powierz-

chnia /., poziom m. morza.

9Jce'rc§ftut, sf. pi. =en,

wezbranie «. morza, way
pl., fale pl. morskie.

$JJZee're§gefctet, sn. .(e)§, pi.

=e, dorzecze morskie.

äRee'rcigeftabe, sn. «g, pi.

— , wy brzea morskie.

9Jtce'rt8gnmb, sm. «=(e)ö,

dno n. morza, morskie ; auf
bem =e na dDie morza.
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Wltt'xt$iü\tt, sf. vi. =n,

brzeg morski, wybrzee n.

$Dtce're§fd)luHb, sm. =(e)§,

j)J. sjdjlünbe, otcha morska.

SKCC'tCSf^tCgcI, *m. = 8, po-

ziom to. morza.

aWee'reSftttte, */. spokój -

no /., cisza /. na morzu.

9flee're§ftranb, sm. =(e)8,

pi »e, pobrzee «., brzeg to.

morza.

Wee'rcSftrömimß, sf. pi.

=ert, prd morski.

äßee'xeSttefe, sf. pi «n,

gbia /. morza, otcha
morska.

Wtt'xtQMÜt, 9ftee're3tooge,

sf. pi. °v, bawan morski,

fala morska.

SWccrfa^rt, sf pi. =en,

jazda /., podró morska.

SJlee'rfarbe, sf. pi. =n, ko-

lor to. morza, wody morskiej,

kolor zielonobkitny.

9)tee'rfendjel/ sm. =s, pi.

—, kopr morski, babia sól

(rolina).

SWcc'rgaücI, sf. pi. =rt, kur-

koryb to. (zwierze).

3ttee'rgetoäd)3, s». »fes, pi.

«fe, rolina morska.

SÖke'rglötfletn, sn. obacz

SfleerouDe.

3)ke'rgott, sto. ?(e)3, p.
jßötter, boek morski, bóg to.

morza.

S)ee'tgra3, sn. =fe8, p.
•gräjer, trawa morska, szu-

war to., mech morski, pa-

wuica f.
'SMee'rgnmöel, sm. «§, pz.

—, kiebiówka /. (ryba
morska).

9Jiee'rgrim, adi. zielony

jak morska woda, seledy-

nowy.

üötee'rtyafen, sm - =%> Pl-

sfiafen, port morski.

pUt'ttfa\)n, sm. s(e)8, pi.

jährte, korpal to. (ryba

morska).

Wtt'X$tÖ)t, Sm. =(e)8, pi.

=e, wtusz pospolity (ryba).

SOlee'rljerrfdjaft, s/. pauo-
wauie na morzu, morzowad-
ctwo n.

Wtt'x\)ix\t, sf ntbe —
nawrót polny (rolina).

Söiee't^OfC, */. pi. »n, trba
morska.

1» -n,

kosmata

ÜBfee'rigel, «»«. »8, pZ. —

,

je morski.

9ftee'rjitngfer, sf. pi. «n,

syrena f.
Wltt'xMb, sn. «(e)8, pi.

sfatber, ciel morskie.

9J?ee'rfater, sto. =8, i>z. —

,

ÜJJke'riatye, s/. pZ. =n, kocz-
kodan to., kotomapa /.

Sölee'rfirfdjüaiim, sm. <e)8,

^Z. =D(iume, chrocina /. ja-

goda f, niedwiedzie grono.

WUt'xilippt, sf. pi m,
skaa /. w morzu.

Wltt'xfofjl, sm. <e)8, kapu-
sta wyrostkowa, nadmorska.

sMtt'xtxtb$, sm. «feS, i?Z.

=fe, rak morski.

9Jtcc'rIttifc
r

sf. pi. *n, ób
to., rzsa f, drzerzga f.
(rolina).

9ftee'rluft, sf. obacz ©ee=

ruft.

WUt'xmann, sm. =(e)8, pz.

=tr;änner, tryton w. (mitolo-

gia); marynarz to.

SRee'rmeUe, */.

oboda poszarpana,
(rolina).

9)iee'nmtfdjel, sf. pi. =n,

koncha morska.

ÜDiee'rnabet, sf. pi. sn, igli-

ca /. (ryba).

Wut'xpaUit, */. pi. =n,

piciokwit to.

sMtt'xpoxt\air
sto. obacz

üDieermelöe.

Iffltt'XXäubtX, sm. obacz
Seeräuber.

9Äec'rrcttifl, sm. =(e)8,

chrzan to.

3)ee'rfals, sn. =e8, sól

morska.

9JJCC'rfÜHlC, sf. pi. =n, trba
morska.

üötee'rfdjaunt, sto. *(e)8,

morska piana.

awee'rjdjamiifojjf, sw.

lOZcc'rfdjaumpfcifc, s/. fajka

f z morskiej piany.

^iee'rfdjneafe, s/. #. «n,

bekanik to., kruk morski

(ryba).

3)iee'i:fcb>albe, sf. pi. -n,

piaskowiec to.

9Jlce'rfd)tDettt, sn. «(e)g, pZ.

«e, delfin to., grubie to.,

zbrój nogrzbiet to. (ryba);

ftadjetlofe8 — chciwoer to.
;

winka morska.

aJiee'i-fdjtDeindjen, sn. =§,

2>Z. —, dim. od aweerfchraetn,

winka morska.

9Jee'rfenf, «to. =(e)3, ruk-
wiel to., dziobak to. (rolina).

attee'rfiorjjiou, sm. =(e)8,

p. =e, naje m.

SÖZee'rfptnne, s/. ^. =n,

obrzyd to., gadycz to., ko-

sarze to., inaczek to. (ryba).

SDiee'rftadjd, m -§, ^.
— , krzyowniczki /. pi. (ro-

lina).

9Jee'rfttd)Kttg, sto. -8, pZ.

=e, modrzeniec to. (rolina).

ÜDfee'rftranb, sm. obacz
3Jieereeftrant>.

9Jiec'rftro§c,s/. obacz 3Reer<

enge.

SJlee'rftridj, sm. «(e)8, pZ. «e,

strefa morska.

SGRcc'rftrom, sm. <e)8, #Z.

=ftröme, prd to. morza.

9Jke'rftrubeI, sm. =8, pZ. —

,

wir morski.

Sftee'rtattg, sto. obacz ©ee=
ton«.

Wltt'xütft, sf. obacz 9Jiee=

resttefe.

9Jee'tiutgc^e«cr, sn. =8, ^;.

—
,
potwór morski.

ÜJttee'rMrtS, adv. do morza,

ku morzu, w stron morsk.
SDcc'rttcib, i dim. 9)ice'r=

iDCibdjCIt, sn. syrena /., ne-

reida f. (mitologia).

üDiee'rtoelS, sm. «fes, ^. -fe,

oso to., sum to. (ryba).

ÜDke'rttielt, s/. pL =en, mor-
szczyzna /'.

aJcCrtDtnbc, */. pi. -n, je-

linek to., brzoskiew morska
(rolina).

9Wce'rB)0lf, sm. =(e)8, ^?.

=rDÖlfe, hyena morska; wilk

morski; oko morski.

ÜDZee'ruuwber, sn. *$, pi. —,
potwór morski; dziwolg to.,

dziwotwór m.

9)tee'rjeifig, sm. =(e)ä
r

pi.

=e, czeczotka /. (ptak).

9)ice'rjU)tcbel, sf. pi. =n, ce-

bula morska, ostrawka po-

morska.

SDlcgä'rC, sf. 1) megera /.,

furya/.; (mitologia); 2) (pi.

*n) furya /., jdza /., za
kobieta.

SftehJ, sn. «(e)8, mka /.;

feines, ba8 feinfte — mka
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najlepsza; äug — befteljenb

mczny; mit — beftreuen,

in — mäljen omczy; ftd)

mit — befcbmieren umczy
si.

sMt\)U, adi. mczny.
SJiC'ljlflrttg, adi. maczysty.

"JJie'hlbalut, sf. pl. =en, por-

tnica /. (w mynie).

9)e'jjlker&aiim, sm. -(e)g,

p. =bäume, hordowina /.

t

d)lt'l)\bttXt, sf. pl. «n, bo-

rówka brusznica /.

Wlt'f)lbtütt\, sm. -g, pl. —

,

pytel jw.

^ie'I)li)tntC, sf. pl. =n, m-
cznica /.

Wt'ijXbxtX, sin. .(e)g, papka
/. z maki, ltmieszka /.

mtiiM, sn. «ffes, pz.

»fäffer, beczka /. na mk,
tynka f.

Wit'WUMjtt, sf. pl. zboe 11.

SKc^lOC^aU, «m. =(e)g, m-
czno /., zawarto mczna.

ÜDJe'lilgraitjJc, sf. pi *n,

kruszonka /., zacierki pl.

ÜDk'ljnjalttfl, ade. mczny.
Süie'ljlIjanÖel, *J». -8, han-

del m. mk, sklep mczny.
SttCIjIpWfer, sm. ='§, pl.

— , maczarz m.

aWCllifl, rzadko: ^e'hltdjt,

adi. mczny, mczysty.
äJIc'ptfcfcr, sm. -§, _pj. —

,

mcznik m. (chrzszcz).

9)e'JjIfttmtHer, 'sf. pl. =n,

mcznica /.

iKChlfaftett, sw. «§, pl. *U>
ften, skrzynia /. na mk,
mcznica f

Me'htflctfter, sm. =g, pi. —

,

klajster m. z mki.
9)k'I)IHoft, sm." -eg, ^?. -115-

fje, kluska /. z mki.
Söie'Ijlmüife, s/. 'pl. =n, mól

mczny.
SMetymu«, sn.; mttyw

tyt, sf. papka /. z mki, le-

9)U'l;lf atf, sm. =(e)§, p*. -fäf«
le, worek »?. mk', na mk;
plump röie ein — niezgrabny.

<

SJJCIilfieO, s». =(e)g, pZ. =e,

sito ». do mki.
SÖJC'hlf^JCifC,' s/. pZ. =n, m-

czna potrawa, legumina /.

SJle'ljIfuWe, s/. i>Z. =n, po-

lewka mczna, smelka/., za-

cierka /.

9)iC'l}ltail, sm. =(e)g, mio-

dówka /., czarnuszka /., m-
czak m., roga f

3)ie'fylumntt, sm. =(e)g, jpZ.

»roiirmer, mcznik nu, woek
ni., robak mczny.

9}ie'%lt(fer, sm. = g, faryna

(biaa), mczka cukrowa.

Wlt, comp, od Dtel, adi.

i arfv. 1) wicej; bardziej;

um fo — tem wicej, tem bar-

dziej; nod) etw. — jeszcze

wicej, troch wicej ; immer
— , immer — unb — coraz

bardziej, coraz to wicej; —
alg je wicej, bardziej ni kie-

dykolwiek; auf — al eine

2irt w rozmaity sposób, na
kilka sposobów ; um fo oiel —
o tyle wicej; — alg genug,

alg juruel, alg nötig wicej
nili potrzeba, nadto; (gar)

nichts — nic wicej ; fein iiioxt

— ! ani sowa wicej
! ; er

raollte ntcfotg — baoon aiffen
nie chcia nic wicej o tem
wiedzie; unb bergleidjen —
i inne temu podobne rzeczy;
— lang alg breit wicej dugi
ni szeroki; hat er nod) —
Sriiber? czy ma wicej braci?;

er jäblt — alg 80 ^a&re ma
przeszo omdziesit lat; eg

ift nid)t — alg bißig to tylko

(albo zupenie, bardzo) su-
szna (rzecz); eg ift ntcCt — afS

3U roaljr to niestety prawda;
— alg 3U gut nadto dobry; —
roert fcitt by wicej wartym,
mie wiksz warto; —
(ober) weniger, — (ober) minber
mniej (czy) wicej ; 2) (o czasie);

nicht — ju nie ; niebt — lange
ju niedugo; ba ift feine §ilfe— tu ju niema ratunku; er

benft nirht — baran ju nie

myli o tem ; 3) mit — $raft
z wiksz si.

üöieljr, sn. indecl. tag —
ober SBeniger przewyka /.
i znika/.; bag — foE ent=

fefieiben wikszo niechaj roz-

strzygnie; = 3M)rJjett.

SOiC'^räfttg, adi. kilkuga-

zisty, rozsochaty.
'
SDic'ljraitfuianb, sm. >(e)$,pl.

=lt)änbe, wydatek dodatkowy,
wydatek przekraczajcy pre-

leminarz.

afte'firfiieter, sm. =§, pi. —

i 9)le'l)thtctcni)C(r), sm. -ben,

pl. «ben, dajcy wicej, lepszy

oferent, licytant.

9)e'Ijrbloit(e)rig, adi. wieio-

listny.

2)iC hrhluittig, adi. kilku-

kwiatowy.

3)ZC'I)rueuttg, adi. wielozna-

czny; niejasny.

9)Ze'ljrettiital)mc, sf. pi. =n,

wikszy przychód, powik-
szenie n. dochodu.

•äfte'Ijrett, t'a.(baben) powik-
sza, mnoy, pomnaa; fid)

— , vr. powiksza si, po-

mnaa si, rozmnaa si.

äfte'ljrenteilS, adv. po wik-
szej czci; zwykle.

SJiChrer, sm. =g, pl. — ,
po-

wikszyciel m., pomnoyciel
ni.

SöiC'tjteit, pron. pl. kilka,

kilku; wicej.

y\t'\)Xltti
t
pron. n. wicej;

morgen ein — jutro wicej
o tem (pogadamy).

Wt'^xtxtDähnt, Wt'ifxqt'

Itflttnt, adi. kilkakrotnie wspo-
minany; wyej wspomniany.

mehrfach, SJk'hrfälttg, adi.

kilkoraki, kilkokrotny, wielo-

krotny; adv. kilkakrotnie, wie-

lokrotnie.

9tte'hrgefeot, sn. -(e)g, pl.

«=e, lepsza oferta (przy licyta-

cyach).

9){c'^rgcuii^t, sn. =(e)g, pl.

*e, waga wiksza, przewaga /.

Wt't)xty\i, sf. pl. =en, 1)

wikszo/. ; 2) liczba mnoga
(gramatyka).

äJJe'Ijrheitshefdjlu jj, s?n. »ffeg,

pl. ifdjlüffe, decyzya/., uchwa-
a /., postanowienie n. wik-
szoci; burd) — wikszoci
gosów.

üüie'Ijrjäljrig, arfe.kilkoletDi.

iWCljrmalig, adi. kilkakro-

tny; adv. kilkakrotnie.

8Je'J)rmal8, adv. kilkakro-

tnie, nieraz, czsto.

99ie'&rfeittg,arf«. wielostron-

ny; wieloboczny (geom.).

)Je'I)tfilMg, adi. kilkozgo-
skowy, wielozgoskowy.

ä)iC'IjrtÖgig, adi. kilkudnio-

wy, [ciowy.

ÜDte'IjrteUtg, adi. kilkucz-

$)U'])XUnq, sf. pl. -en, zwik-
szenie «., pomnoenie n.
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$)lt't)VMvt, sm. =(e)§, pl. =e,

wysza, wiksza warto.
aWe'Ijrtöeriberftdjening, sf.

pl. =en, zabezpieczenie n.

wikszej wartoci.

SJie'^rjO^, */. 1) liczba

mnoga (gram.); 2) wikszo/'.
3M'i)eit, va. meibeft, meibet

;

mieb, habe gemieben, unika
kogo, czego, stroni, chroni
sie, uchrania si (od) czego,

strzedz si, wystrzega si
czego, (o)mija; ba§ 23öfe

—
wystrzega si zego ; bie @t'=

fahc — uchrania si od nie-

bezpieczestwa; er mujj bie

©tabt — nie moe pokaza
si w miteie.

lättet'er, sm. -.§, pi. —

,

wodarz m. ; dzierawca ?n.,

zagrodnik m.
SReteret', */. pl. =en, fol-

wark m., tolwarczek m., za-

groda/'., dworzyszcze n. ; dzie-

rawa /'.

SRei'ngut, sn., SDtct'erljof,

sm. = Meieret.

SDtö'erin, sf. pl. -innen,

wodarka /., dzierawczyni

f., gospodyni /.

ÜÄet'erfnutt, ««..obacz £ab=

fraut.

9M'etlt, va. (fjaben) 1)

oszukiwa, oszuka; 2) aja,
karci.

Wtti'lt, sf. pl. =n, mila f. ;

eine fletne — milka f., mi-
leczka f.

SDICt'fcnÖrett, adi. (na) mi-
l szeroki.
"
üJM'tengelb, sn. =(e)§, zwy-

kle tylko pl. »er, milowe «.,

pomilne n.

•ättei'klllang, atf?'. (na) mile
dugi.

2Jiei'lenma&, a/*. -e§, pl.

«e, miara milowa.

SRet'ienföitle, sf. pi. >n,

sup milowy.

SRei'Ieitftetn, sm. *(e)§, .p.
=e, kamie milowy.

9Jlei'IenUJeit, a^'. na mil
odlegy ; bardzo daleki ; adv.
w odlegoci mili; niezmier-
nie daleko.

SDIei'lenjctgcr, sm. =§, #.
— , miloskaz m.
3M'ler, sm. =§, _pZ. —

,

mielerz m., mielerzysko n.,

stos weglarski.

Wti'hxbtdt, sf. x>l. «n,

opona /.

SDtei'lerljoIä, sn. =e<3, #Z.

=f)Öl^er, drzewo wglowe.
9)M'lerfol)ie, */. 2>z. =n,

wgiel drzewny.

'3Rci'lerftette, SRei'lerjtötte,

s/. pl. sn, mieleizysko «.,

miecisko n.

9JiCin, I. i?ro;t. ^jers. genet.

(zamiast meiner) gebenfe —

!

pamitaj o mnie ! II. pron.
posses. 1) —, =e, —, mój,

moja, moje; — §au mój
dom; =e§ SBtffenä o ile (ja)

wiem; =e§ (Sradjtcn§ o ile

(ja) sdz; btefer — Sruber
ten oto mój brat; bie Slieinen

moi, moja rodzina; id) )Ctbe

ba lfetne (ba$ Peinige) ge=

an ja swoje zrobiem; bie|er

^Ut i(t — to mój kapelusz;

2) (bez rzeczownika:) ber, bie,

baS =e; =er, =e, se3; fein $a=
ter unb =er jego i mój ojciec;

1I[. rzeczownikowo: ba§ —
unb 25ein moje i twoje; er

madjt !einen Unteifdjieb jrrjt=

jd)en — unb beill nie robi ró-

nicy midzy mojem a twojem.

3)Jet'net&, sm. =(e)§, pl. "t,

krzywoprzysistwo n. ; einen
— fdjroören, Begeben faszy-
wie przysidz, popeni krzy-

woprzysistwo.

ÜDJei'ltCtlng, adi. krzywo-
przysiny; — roerben sta
si winnym krzywoprzysi-
stwa, zama przysig ; ber

=e, sm. krzywoprzysica m.

SWet'ttCtt, va. i w. '({jaben)

1) myle, sdzi, mniema;
rociä meinft bu baju? co o tem
sdzisz? meinft bu? mylisz?
tak rozumiesz ? id) meine,

baj} . . . sadze, e . . .; ba
raiU id) — zapewne, e tak

jest; nie inaczej! ba§ follte

man nid)t — niktby nie

sdzi; röte meinft bu? jak

sdzisz? jak powiadasz? 2)

rozumie; rna§ meinft bu ba»

mit? jak to rozumiesz? co

chcesz przez to powiedzie?;
meinft bu mich? czy o mnie
mówisz? czy do mnie to sto-

sujesz?; ne ift bieg gemeint?
jak to rozumie?; e ift gut,

5Öfe gemeint to yczliwie, nie-

yczliwie; hin id) bamit ge»

meint? czy o mnie mowa?
czy to do mnie si stosuje,

odnosi?; 3) id) meinte e§ nidjt

tego nie chciaem powiedzie,
tego nie miaem na myli;
er meint e§ gut, efirlid) mit
bir dobrze ci yczy, post-
puje z tob dobrze, poczci-

wie; bie ©onne meint e§

gut soce silnie przygrzewa.

jJM'ner, I. pron. pers.

genet. od id); id) roar — nicht

mäd)tig nie bjem panem sie-

bie samego, nie mogem sie-

bie opanowa; II. — , meine,

meinen, pron. posses. obacz
pod mein.

üölei'tterfettS, adv. z mojej

strony, co si mnie tyczy.

9JietneSglei'u)eit, adi. in-

decl. mnie owny.
9Jfei'netIjal6eit, 9)Jci'netU)c=

gctl, adv. 1) dla mnie, ze

wzgldu na mnie, z mojej

przyczyny; tu e§ — zrób to

dla mnie; 2) — mag er e§

un ! co do mnie, niechaj to

zrobi! nun — ! niech i tak

bdzie! mniejsza o to!

'${et'mge, (ber, bie, bas)

pron. posses. (bez rzeczowni-

ka uywane) mój, moja, mo-
je; ba§ — moja rzecz, moja
wasno; id) habe bas — ge=

tan ja swoje zrobiem; ob.

te pod mein,

iiei'mutg, sf. pl. «en, i)

mniemanie w., zdanie n. t

myl /"., sd m., opinia /.

;

ich hin ber — jestem tego

zdania, sdz, e . . .; id)

hin beefeloen, eben ber —
jestem tego samego zdania,

i ja tak samo sdz; id) hin

beiner — jestem twego zda-

nia, zgadzam si z tob;
feft an feiner — fjangen, Bart«

nädig hei feiner — beharren,

auf feiner — beharren usilnie,

uparcie zostawa przy swojem
zdaniu, obstawa za swojem
zdaniem; anberer — rcerben,

feine — änbem zmieni zdar ie,

zapatrywanie; bie öffentliche

— opinia publiczna; »orge=

fafjte — uprzedzenie n. ; nad)

meiner —, meiner — nad)

mojem zdaniem; er jat eine

ju tjorje — oon fid) za nadto

wysokie ma mniemanie o sobie,
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nadto si ceni; eine gute,

fdjledjte — von jtnnbm fiaben

sdzi o kim dobrze, le;
ic| fiabe ifim meine — gefagt

powiedziaem mu swoje zda-

nie, powiedziaem mu co

myl; jmnbm eine beffere

—

(non 'jmnbm, »on etro.) bet*

bringen zmieni czyi sd
(o kim, o czera) na lepszy;

id) roerbe ifin um feine —
fragen zapytam go o jego

zdanie; 2) myl m., zamiar

m. ; e§ mar meine — nidjt,

bid) ju beleibigen nie chcia-

em ciebie obrazi; id) jagte

e§ nidjt au& bojer — nie po-

wiedziaem tego w zej myli.

9Jet'nmifl3anberung, sf. pi.

=en, zmiana /. zdauia, zapa-

trywania.

9ftet'mmg3aii3taHfu), sm.

«e$S, wymiana f. myli.

9M'mt!to3äuj?enntfl, sf. pi.

"ttl, objawienie n. zdauia.

9)iet'mmfl3iinterfu)te&, sm.
«=(e;S, pi. =e, rónica /. zda,
zapatrywa.

üföet'mtngStDcdjfel, sm. =s,

zmiana f. zdania, zapatry-

wania.

Wlti'tM, sm. obacz 30ia=

3)iCt'fC, sf. pi. =n, sikora

f. (ptak); fdjroarje — so-

snówka /.

9M'ftet, sm. »s, pi. —,
dóto n. ; nasiek m.\ glad)

—

dóto paskie, szerokie; $ranj*
— dóto paskie wakie, sie-

kacz krzyowy; ^albmonb—

,

gebogener — pieszuia lu-
sarska; §obl— dubacz wi.,

obak m.; ©rhrott—, ©ttet»
— przecinak trzonkowy, przy-

kadowy; ©ted)— dóto zwy-
czajne.

fflti'foln, va. (OaBen) dó-
tem obrabia, wyrabia, wy-
robi.

Söietft, sup. od. mer, I. adi.
najwicej; bie =en 9Jcenfd)en

najwiksza ilo ludzi ; Die

«en ©timmen najwicej go-
sów, wikszo gosów; bie

=ett wikszo, najwiksza
liczba; ba =e najwicej;
ba§ »e bieten najwicej ofia-

rowa; IL adv. najwicej, po
wikszej czci, prawie, nie-

mal; eä gefcbiebt — jo prawie
zawsze tak si dzieje; roa3

midj am »en freut, ift . . .

co mnie najwicej cieszy, to

jest . . .

9)lCt'ftbegÜltfti(jt, adi. naj-

bardziej uwzgldniany.

a»ti'ft6cßünftiflunö8KflMfeI,

sf. pi. --n, klauzula /., za-

strzeenie n., zawarowanie n.

najwikszego uwzgldnienia.

9)Zct'ft6cnititftipnfl»crtrafl,

sm. =(e)5, pi. «träge, traktat

(handlowy) na podstawie
najwikszego uwzgldnienia.

ÜBie'tftbtetenb, adi.' najwi-
cej dajcy, ofiarujcy ;

—
bleiben da najwicej; etro.

an ben =en albo
*— (adv.)

»erlaufen sprzeda co przez

licytacye.

SWei'fteirö, 9ttet'ftenteUg,

adv. zazwyczaj, po najwik-
szej czci, najczciej, naj-

wicej.

ätfct'ftcr, sm. =S, pi. —

,

1) majster m.; — roerben

majstrem zosta ; 2) mistrz m. ;— einer ©ad)e roerben dosta
co w swoj moc, pokona
jak rzecz; — einea ^ßfcrbeä

roerben ukieza konia; jmnb
— roetben pokona, przeci-

gn, przewyszy kogo; feiner

fetbft nid)t — fein nie by
panem samego siebie; feiner

8eibenfd)aft — roerben po-

wcign swoje namitnoci;
er bat feinen — gefunben
znalaz wyszego nad siebie;

jmnbm ben — geigen pokaza
komu pana; ben — fpielen

gra rol mistrza, znakomitej

osoby; in etro. — fein by
w czem mistrzem, celowa
w czem; Ü6ung madjt ben
— nikt si nie rodzi mi-

strzem, pracy, wprawy do

tego potrzeba; 3) ©frriftu ber

— Chrystus Pan nasz; 4)

— t)om ©tubie mistrz loy
(masoskiej).

SM'fterärbeit, sf. pi =en,

robota mistrzowska.

•üM'fterbrief, sm. «(e)§, pi.

=e, dyplom m., patent m. na

majstra.

SDlei'fiterdjen, 9Rei'jerlein,

sn. =3, pi. — , dim. od 2Rei»

fter, majsterek m., mistrzyk m.

^ei'ftci-gefnnfl, sm. .(e), pi.

»fange, piew mistrzowski,

poezya rzemielnicza (w nie-

mieckiej literaturze).

SDtet'fterflcfefl, sm. =en, pi.

=en, czeladnik majstra zast-
pujcy.

äRei'fterJaft, 9)cet'fterliu),

adi. mistrzowski, misterny,
wyborny, doskonay; adv. po
mistrzowsku, misternie, wy-
bornie, doskonale.

8M'fterj)anb, sf. pi. «bänbe,
rka mistrzowska, mistrza.

'

ÜWeifteriit, sf. pi. »innen,

majstrowa /. ; mistrzowa f. f

mistrzyni f.

SÖlci'ftCdtu), adi. i adv.
obacz meiftertjaft.

9)ci'ftcrn, w. (baben) i)

wada, mie w swojej

mocy 5 2) gani, krytykowa,
bdy wytyka; jmnbn— mol«
len chcie kim kierowa (przy-

ganiajc mu ustawicznie); er

roili atteä — wszystko chce
krytykowa.

9M'fterred)t sn. <e)§, pi.

=e, prawo n. majstrostwa, maj-
stroskie ; ba§ — erlangen zo-

sta majstrem.

9)iei'fterfaug, sm. obacz
2fteifterqefanq.

9)?ci'fterfängcr, SDZet'fitecfin-

Qtt, sm. =§, pi. — , piewak
cechowy, majstersinger m.

SM'fterfa^, sm. -eg, pi.

efä^e, kompozycya mistrzow-

ska, doskonaa; zdanie do-

skonali1
.

2»ei'flerfd)aft, «/. i) maj-
strostwo n. (w rzemiole) ; 2)

mistrzowstwo n., doskonao
/. ; mit— po mistrzowsku, do-

skonale adv.; 3) cech m. maj-
strów.

Wti'\tttftitl t
sn.*(e),pl.*e,

gra mistrzowska, doskonaa;
(w grze w karty :) ostatnia

gra, partya.

SDki'fterftretd), sm. °(t)$,pl.

=e, sztu(cz)ka mistrzowska

;

sztuczny obrót, wykrt.
9)ei'fterftii(f, sn. »(e)g, pi.

=e, arcydzito »., dzieo mi-

strzowskie; majstersztyk m.,

dzieo n. na majstra (w rze-

miole); take = SRetfter»

ftretd).

Sfiei'fterjtiiljl, sm. =(e)$,pl.
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»ftüftle, krzeso m. mistrza

(loy masoskiej).

atfei'fterroerf, sn. =(e)§, pi.

>e, dzieo mistrzowskie, arcy-

dzieo n.

2)Jei'fterti)Urj r sf opich le-

ny, miarz wodny wielki, mi-

Btrzowiee m., mistrownik m.,

oleaik tn., olszawnik m., sta-

rodub m.\ fcftroarje — krucze

ziele, jerzmianka wiksza.

ÜM'fterpg, sm. «(e)§, pi.

sjüge, pocignicie mistrzow-

skie (np. w szachach).

ÜÖMandjOlte', */• melan-
cholia /.

9Mandjo'ltfer, sm. *§, pi.

—, melancholik m.
2MaitdJ0'lifdj, adi. melan-

choliczny; adv. melancholi-

cznie.

2Ma'nge, (wym. : -la), sf.

pi. »n, mieszanina /. ; me-
lan m. (biaa kawa).

SDMa'ffe, sf. melas m.
2fte'IÖe, sf. pi. =n, lebioda

/., oboda /. (rolina); fleine— kamosa /., gsia stopa;

antiHifdje — rzechlin m.
Sfle'lbenntt, sn. =(c)s, pi.

»ämter, urzd m. (do) zgo-
sze, bióro meldunkowe.

SOelben, 1. ta. (haben) do-

nosi, donie, oznajmia,
oznajmi, uwiadamia, uwia-
domi; jmnbm etro. (fdjriftlid))

— donie komu co, zawia-
domi kogo o czer (listownie)

;

— laffen da zna; bert @mp=
fang einer ©enbung — po-

twierdzi odbiór przesyki ; tüte

tnon uns aus stalten melbet
jak nam z Woch donosz;
bie llrfadje — poda przyczy-
n; mit (Sfiren (mit SRefpeft)

JU — mówic bez obrazy, za
pozwoleniem; fein ©piel —
oznajmi swoje karty; oon
etro. (in einem 33ud)e) —
wspomnie o czera (w ksi-
ce); ftd) — laffen kaza si
opowiedzie; II. ftd) — , vr.

(haben) zgasza si, zgosi
si, opowiada si, opowie-
dzie si (komu); fid) ju einet

©teile — zgasza si o miej-
sce, o posad, podawa si na
miejsce, na posad; bte 6Jläu=>

btger haben fid) pr 3Äaffe ge=
melbet wierzyciele zgosili

swoje wierzytelnoci do masy;
ber SBinter melbet fid) zima
si zgasza, daje si odczuwa;
ba gieber melDet ftd) gorczka
zaczyna ju przechodzi po
kociach; ber §unb melbet

ftd) pies zaszczeka.

Reibet, sm. -§, pi. —, do-

nosiciel m.
9tte'ibertn, sf. pi. =innen,

donosicielka f.
äRe'liMlltg, */. Pi- "tn, do-

niesienie n., zawiadomienie
n. ; notyfikacya/. ; informacya

/. ; raport m. (wojskowo);
wzmianka f.

mtumt, sf. i mmo'ttn-
tltt, sm. =3, melot m., melilot

m. (gatunek koniczyny).

ÜÖWte'ren, va. (ftaben) mie-

sza; slterteä %ud) sukno na-
krapiane, mienione

; grau
Vierter art broda siwawa.

sMt'ü$, i 9#e'li3äuäer, sm.
melis m. (cukier).

SMt'ffe, sf. pi. =n, melisa
/"., rojownik m. (rolina).

ÜÖJtlf, adi. dojny; brzemien-
ny ; eine =e Äuft dojna krowa.

SÖie'Heimer, am. =§, pi. — , I

skopek m., skopiec m.
sMt'lUn, va. moll, (melfte),

\

fiabe gemolfen, doi.

SJJCtfcr, sm. .-3, pi. — , doi-

ciel m.

WltilmV, sf. pi. =en, doje-

nie n. ; dojnia /. (miejsce

gdzie doj; = ©ennerei).

Wt'lttliix, sf. pi. =innen,

dójka f., doicielka f.

Wttfa§, sn. ; SMe'HIüJcI,
sm. dojnica /., skopiec m.,

skopek m.
SttClHnj, sf. pi. -lüfte, doj-

na krowa.

99e'lfftube, Sf. pi. «n, doj-

ni k m.
•äJte'lfjett, sf pi. -en, czas

m. doju.

Wtlobit, sf pi. =n, melo-
dya /., nuta /.

üBMo'biftfi, adi. melodyjny,

piewny; adv. melodyjnie,

piewnie.

9Mobra'ma, sn. -§, pi.

•men, melodramat m.
MtWnt, sf. pi. =n, melon m.
SWelo'Henbaum, «»*. *(<fi,

pi. =bäume, melonowiec m.,

figowiec waciwy.

9Mo'nenbeet, sn. <e)§, pi.

*e, inspekt m., grzda f. na
melony.

9)Wo'nenfent, sm. =(e)§, pi.

=e, jdro »., nasienie melono-
we.

9J?cIo'ncnfiir6t§, sm. sffes, pi.

«e, bania melonowa, mitra /.

9)Mo'nettgiiatte, sf. pi. =n,

drcz m. (rodzaj pajka).

Sk'ltait, sm. *(e)S, rosa /.,
szron m.

WltmUa'nt, sf. pi. =n, bo-
na f.

üöie'mme, sf. pi. =n, kuro-
poch m., stara baba (prze-

nonie); eine feige — tchórz m.
SJk'mmenljaft, adi. tchórz-

liwy
; adv. tchórzliwie.

ÜOJemoi'reit, (wym.: -raoa-

ren) s. pi. pamitniki pi.

SÓemorabilien, *. pi. rzeczy
godne pamici; pamitniki^?.

SDtcmorta'I(c), sn. =t(e)s, ^z.

sie, i =lten, memorya m.
;
pro-

ba f., podanie n.

9)emorie'rett, »a. (b,aben)

uczy si na pami.
ÜÖieitfl'ge, (wym. : -na) sf.

pi. =n, mena m., utrzymanie
n. gospodarstwa domowego,
gospodarstwo n.

Menagerie', (wym.: -e)
sf. pi. sn, menaerya/., zwie-
rztnia f.

aftenagie'ren, (wym
;

: -iren)

va. (b,aben) oszczdza, niewy-
datkowa.
Wtnaianit, sm. .-(e)§, me-

nakanit m. (kruszec).

9Rcna'fetfcnftctn, sm. >(t)§,

pi. =e, tytauiau m, elaza.

ÜDk'ltgbar, adi. dajcy si
(z)miesza.

SDtc'ngc, sf. pi. sn, mnóstwo
n. ; tum m. (o ludziach) ; mno-
go /. (o rzeczach); eine

fdjroere — co niemiara; er hat

@elD bie — ma mnóstwo pie-

nidzy; bte grofje — tum,
gmin m., pospólstwo n. ; tn —
obficie, podostalkiem adv.

STlCltgelOMrj, sf. kdzie-
rzawy szczaw (ziele).

ÜBU'ngeit, I. va. (fjaben) mie-
sza; unteretnanber — pomie-
sza; II. ftd) — , vr. (ftaben)

(w)miesza si; ftd) unter bie

3ufd)auer — wmiesza si
midzy widzów; ftd) tn etro.
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— (w)miesza sie, wtrca sie

w co; fid) in oÜeS — wsz-
dzie nos wciubia, do wszyst-

kiego si wtrca.
SKenflerCi', sf. mieszanie n.,

mieBzanina /.

9tfe'ttgfitticr, söfe'ttgfottt, sn.

zboe mieszane, mieszanka/
-

.

iWe'tlöfd, sn. «§, mieszani-

na /., pomieszek m.
s
JJJe'nflltnß, sf. pl =ett, mie-

szanie n., mieszanina /.

jöie'ttmg, sm. «(e), i 9tte'rt;

lligC, sf. minia /., czerwie
olowna, niedokwas drugi oo-
wiu. [Menonita m.

SKennoni't, sm. =en, pl. «en,

ÜOfcnfd), 1) sm. =erx,pl. »en,

czowiek m.\ osobnik ludzki,

osoba /. ; bie Sehre rjom «en

antropologia /. ; fein — nikt;

alle =en wszyscy (ludzie); ein

ehrltdjer — czowiek poczciwy,

poczciwiec m. ; bie =en rodzaj,

ród ludzki, czowieczy; —
werben przyodzia czowie-
czestwo, uczowieczy si,

zosta czowiekiem; ben
alten »en auijieljen, a&=

legen, töten wyzu si z da-

wnej natury, zosta nowym
czowiekiem; eine 9)iengs =en

mnóstwo, tum ludzi; unter

»en fomtnen wej midzy ludzi,

bywa w towarzystwach; roir

ftnb alle nur =en wszyscy je-

stemy tylko ludmi ; roer ift

ber — ? kto jest ten (czo-
wiek) tu? 2) sn. »e§, pl. «er,

dziewka /., prosta kobieta;

nierzdnica /.

9Jie'ltfd)en--,ad/. czowieczy,
ludzki.

üök'nfdjeitiiljnlidj, adi. po-

dobny do czowieka.

9JJc'«fd)cnaItcr
f

sn. *§, pi.

— , wiek m., generacya f.

SOiCnf^enanfammlting, sf.

pi. -(XX, zbiegowisko n.

9)Ze'nfdjenart, sf. pi. =en,

1) ród m., rodzaj ludzki; 2)

natura ludzka.

Ütte'nfdienfetnb, sm. =(e)§,

pi. =e, mizantrop m., odlu-

dek m.
SUiCnfenfcinblid), adi. nie-

przyjazny ludziom, mizantro-
piczny.

3)e'nfd)enfeinblid)feit, SJfcn-

fdjCnfetnbfu^nft, sf. mizan-

tropizm »?.. nieprzyja /. ku
ludziom.

flic'nfdjcnfrcffer, sm. «§, pi.

— , ludoerca m.

Wttf djeitfrefferct', sf. ludo-

erstwo n.

üDJe'nfdjcttfremtb, sm. -(e)3,

pi. =e, filautrop m., przyja-

ciel m. ludzi, ludzkoci.

üBk'nfdienfreitnbltd), adi.

ludzki, wylany dla ludzi;

uprzejmy; miosierny.

Ütte'nfdjenfreunbltdjfett, sf.

filantropia f., ludzko /.

SDie'itfdjcngattmtg, sf. pi.

*en, rasa ludzka, plemi ».

9)e'nfdjengebettfett, s. pa-

mi ludzka; fett — od nie-

pamitnych czasów.

9Jie'itfdjcngebränge, sn. »3,

pi. — , cisk m., ttok m., na-

tok m.

atfe'nfdjengefüljt, sn. =(e)§,

pi. =e, uczucie ludzkie, ludz-

koci.

ÜRe'nfd) engestwe, sn. =3,

pi. — , szkielet czowieczy.

STOe'nfojengef djledjt, s».*(e)8,

pi. =er, plemi ludzkie, ród
ludzki.

9tte'nfdjengeftait, */. pi. »en,

posta czowiecza, ludzka.

ÜOZe'nfdjeitgetüüIji, sn. =(e)§,

pl. =e, z»iek m.

9Je'ttfdjCJtgunf, ff.
sprzy-

janie 11., yczliwo /. ludzi.

ite'nfdjenfwnbei, sm. «§,

handel m. ludmi.

$Je'nfd)enfjajj,s?«. -ffes,nie-

nawi f. ludzi.

9)te'nfdjeitfjaffer, sm.-,pi
— , nieprzyjaciel m. ludzi,

rodu ludzkiego, mizantrop m.
3)ie'nfdjenlierj, sn. =en§, pl

<=en, serce ludzkie.

Söie'ttfdjeniäger, sm. .§, pi.

— , ludoowiec m.
Üfle'nfdjcnfettiter, sm. .§, pl.

— , znawca m. ludzi.

SKe'nfdjcnfettntntö, sf. zna-
jomo f. ludzi.

9fte'nfd)enftnb, sn. »(e)§,

pl. »er, czowiek m., istota

ludzka; bie »er ludzie pl.
t

ród ludzki.

iie'nfdjenfot, sm. =(e)§,

ajno ludzkie.

3Je'ttfd)enftinbC, sf. I) zna-

jomo/, ludzi; 2) antropo-
logia f.

Söle'nfdjenfutift, sf. pl. »lun*

fte, sztuka ludzka.

üöie'nfdjenlebeit, sn. -g, y-
cie ludzkie.

9He'ttfd)eulcer, adi. bezlu-

dny, odludny; (przez ludzi)

opuszczony, niezamieszkay;
wymary.

9tfe'ttfd)enkere, sf. odiu-

dno f., bezludno /.

5öfe'nfdjenlC^rC, sf nauka

f. o czowieku, antropologia/.

SaACnfÓjenltebe, sf. mio
/. ludzkoci, filantropia /.

aRe'nfäjeiintaffe, 9)ie'nfdjen--

ntettge, sf. pl. =n, tum m.
(ludzi).

üöfe'iifdienmögltd), bdcy
w mocy ludzkiej, o ile w
mocy ludzkiej.

Üötc'nfdjenitiorb, sm. ?(e)§,

pl. =e, morderstwo n.

3)e'nfd)ennatur, sf. pl. =en,

natura ludzka.

SOie'nfdienoJjfer, sn. =§, pi.

— . ofiara /. z ludzi.

UOiCttfdjeHjjatf, sn. =(e)3

motoch m., szumowiny ludz-

kie.

SOte'nfdjenguälcr, sm. s,pl.
— , ciemica m., drczyciel

m. ludzi.

8)ie'ttfdjcitraffe, sf. pi. -n,

rasa ludzka, ludzi.

9)ie'nfd)enraii6, sm. -(e)§,

pl. =e, ludokradztwo n., wy-
kradanie n. ludzi.

SD?c'nfd)enröuber, sm. =§,

pl. — , ludokradca m.

Me'nfd)enred)t, sn. =(e),

pl. »e, prawo n. ludzkoci,

ludzkie, przyrodzone.

äRe'nfdjenfafyiitg, */. pi
=en, ustawa ludzka, przyka-

zanie ludzkie.

9tte'nfd)ettfdjeii, adi. stro-

nicy od ludzi; odludek m.

9)ie'nfd)enfdjeu, »/. wstrt
m. od ludzi, odludno /.

9)ie'itfdjeitfdjtnbcr, sm. *%,

pl. — , zdzierca w., drapie-
ca m. ludzi.

Wnfdjenfdjlttg, sm. .(e)s,

rasa /. ludzi.

9)k'nfdienfeele, sf. pl -n,

dusza ludzka; feine — roar

ba nie byo ywej duszy.

9tfe'nfd)enfol)n, sm. =(e)g,

pl. =|Ö^ne, syn czowieczy;
Chrystus, zbawiciel m.
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SDZe'nf^entierläufer, sm. •§,

pl. —, ludokupiec m., handlu-

jcy ludmi.
'
9tte'nfd)eiü)erftan&, «n..(e)3,

rozum ludzki; ber natür=

licf)e, gemeine, gefunbe —
chopski, zdrowy, prosty ro-

zum.

ajle'nfdjettöolf, sn. -(e)s,

ród ludzki ; lud to., ludzie pl.

ÜÖJe'nfdjeMDerf, sn. *(e)3,

^)£. =e, dzieo ludzkie.

3Jie'nfd)emmfc, «»«. =e§, do-

wcip m., rozum ludzki.

äRe'nfdjenuioIjI, sn.
f

=(e)§,

dobro n. ludzi, ludzkoci.

Sfte'nfdjeiüDüröe, */. go-

dno /. czowieka.

3)e'nfd)Ijeit, */. i) ludz-

ko f, rodzaj m., ród ludz-

ki; 2) czowieczestwo ».,

natura ludzka; bie — ©Briftt

czowieczestwo Chrystusowe.

Wnfdjlettt, sn. §, pi. —

,

dim. od 3Renfd) czowieczek w.

3)e'ltfu)Uu), I. adi. 1) ludz-

ki, czowieczy; bie =en 2)inge

ludzkie rzeczy, sprawy ; nad)

«en Gegriffen; wedug poj
ludzkich; nad) =er SBorau»

ftd)t o ile czowiek przewi-

dzie moe; e§ ift i^rrt etroa

*e§ Begegnet spotkao go co
ludzkiego; roenn mir etroaä

-e Begegnen follte gdyby mnie
rzecz ludzka spotkaa (koniec

spotka); bie =e 3iatut czo-
wieczestwo n.; — mad)en
uczowieczy; — roerben

uczowieczy si ; 2) mio-
sierny; II. adv. ludzko, po
ludzku; miosiernie.

SJle'nfdjlidjfeit, sf. ludzko
/., natura ludzka, przyrodze-

nie ludzkie ; miosierno f. ;

sabo ludzka, sabostki
ludzkie, uomno f. (pod
wzgldem moralnym).

3Jie'nfu)tDCrt)Ung
f sf. wcie-

lenie n. (Paskie).

SlJienfttuatio'n, sf. pl. =en,

miesiczka /., regularno
miesiczna.

9Jtenfu'r, sf. pl. =en, i)

miejsce n. pojedynku; poje-

dynek m.\ auf bie — gefjen

(ftetgen) pojedynkowa sie
;

2) menzura /. wymiar to.,

(muzyka).

Sök'ntor, sm. «s, pl. =en,

mentor to., przewodnik to.,

doradca to., nauczyciel to.,

opiekun to.

WtMttt, sn. s(e)§, pl. -e,

menuet to.

Wt'ZQtl, sm. <§, pl. —,
margiel to., glej to.; mit
— büngen obacz mergeln.

9)tC'rgClarttg, adi. inarglo-

waty, gejowaty.

SDfe'rgeUioöen, sm. =§, pl.

— ,
grunt marglisty.

Stte'rgelgntlie, */• pi. *t\,

marglarnia f.

9tte'rg(e)ltg, adi. marglisty.

9fle'rgelit, va. (jaBen) gnoi
marglem, marglowa.

9)e'rgelfct)iefer, sm. *§, pl.

—, upek marglowy.

ÜStteriMa'n, sm. =(e)§, pl.

si
f
poudnik to.

Wtü'ao, sm. «(), pl. =3,

i Stteri'nofdjaf, sn. =(e)§, pl.

=e, merynos m., owca mery-
nosowa.

9)eri'lt0ul0Ae, sf. merynos

to., wena merynosowa.

atterf, sm. =(e)§, pl.
_
«e,

marek to., amonek to., uitka
/. (rolina).

3fterfatttn(ifu)), adi. mer-
kantyliczny, kupiecki.

Mt'xlbaV, adi. widoczny,

znaczny; dajcy si zapa-

mita; adv. widocznie,

znacznie.

9)lc'r!(iuu), 9Re'rMd)!ein,
sn. notatnik to., ksieczka

f. dla zapisków; ksieczka /'.

z wzorami do znaczenia

bielizny.

9Jie'rfen, I. va.
t

(BaBen)

1) poznawa, domyla si,

uwaa, (s)postrzega, (s)po-

strzedz, miarkowa; czu; id)

merfe e3 rooßj uwaam, widz,
czuj to dobrze; id) mecfte

roohl, reo er BJnauörooQte

spostrzegem, zmiarkowaem
dobrze, do czego zmierza;

id) merfte feine 2tBftct)ten

zmiarkowaem jego zamiary

;

ohne etro. JU — nie spostrzeg-

szy nic; rooBJ ju — na co

dobrzo uwaa naley, na
co dobrze prosz uwaa;
etro. — zwcha pismo no-

sem (poufale); etro. — laffen

(zwykle fid) etro. — taffen)

da co pozna (po sobie),

wyda si z czem
;

fid) nid)t
— taffen nie da pozna po
sobie, ukrywa, ukry, nie

wyjawia, nie wyjawi ; lafj

bir ntdjts — nie daj pozna
po sobie, nie daj tego po-

zna, udawaj, e nic nie wiesz

;

2) fid) etro. — spamita,
w pamici zachowa; merf

bir ba§ (s)pamitaj, zapisz to

sobie w pamici; auf etroad

— uwaa na co, uwag mie
zwrócon na co; 3) znaczy
(bielizn).

9fle'rfen3uiert, adi. godny
uwagi, pamici.

ÜÖle'rfcr, sm. »§, pl. —

,

1) zapisujcy, spostrzegacz

m. ; 2) krytyk (który zapisywa
bdy majstersingerjSw).

9)k'rfltdj, adi. spostrze-

galny, widoczny, znaczny

;

adv. widocznie, znacznie

;

fid) — mad)en da si wi-

dzie, sysze, czu; ein =er

UnterfcBteb znaczna, wielka

rónica.

9fte'tfmal, sn. -(e)§, pl. *e,

cecha /., znak to., oznaka

/., znami n.\ untetfd)etben=

be3 — znami wyróniajce.
8Jerl#, sm. einen guten —

BaBen mie dobr pami.
9)erfU'r, sm. '=5, merku-

ryusz to., ywe srebro.

atterfllM'lifu), adi. mer-
kuryalny.

Merfuria'lfulDe, sf. pl. =n,

szara ma.
SWe'rftomrbtg, adi. pami-

tny, godny pamici, uwagi,

znakomity, osobliwy; nad-

zwyczajny; =er ÄaUJ orygina

to.; ba =ge an ber <3ad)e

ift ... godne uwagi, oso-

bliwem w tej sprawie jest . . .

;

adv. — i merlrotirbtgerroeife

osobliwszym sposobem, oso-

bliwszem . zdarzeniem.

9)lc'rftöürbtgfcit, sf. pl. -en,

osobliwo f. ; rzecz godna
widzenia, uwagi.

3)e'tfsetd}eit, sn. =§, pl.

— , oznaka /., wskazówka/.;
znak to. dla pamici.

9)e'rlan, sm. -(e)3, pl. *t,

szczupak morski.

ÜJtc'rlc, sf. pl. »n, kos to.

(ptak).

<0k'r$!iilje, */. pl., Wt'x^
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ftfyafc, sn. pl, krowy pl,
owce pl. brakowe, wybrako-
wane, brakówki pi.

9Je'r$lHClj, sn. «=(e)§, brak
ot., bydo wybrakowane.

ÜHie'fertdj, «w. «(e)g, pl. -e,

barwica wonna, wtrobne,
gwiadziste ziele.

SHe'Sner, sm. -8, pi. —

,

zakrystyan ot., kocielny m.
Söic'pmt, s». =(e)§, msza/.
STOe'Panb, sn. =(e)g r pZ.

«bäitber, podziaka zwijana,

tama f. do mierzenia.

SDiC'Por, «rf*. dajcy si
wymierzy, wymierny.

SOC'Parfeit, s/. wymier-

no /.

2)e'Pefitdjer, sm. =§,pi.—

,

sprzedajcy ot. lub kupujcy
ot. na targu.

ÜÖZe'Purtj, ««. =(e)§, pi. 'iii'

djer, 1) msza ot.; 2) ksiga
jarmarczna, spis jarmarczny.

üöie'Ptibe, s/. jp?. =n, buda
jarmarczna.

9Jie'Piener, sm. «g,.p. —

,

ministrant ot., sucy do
mszy.

9fte'ffe, sf. pi. sn, 1) msza
/. ; f)0l)C — msza wielka, su-

ma/.; fülle — cicha msza;
frübe — (grüfjmeffe) pierwsza,

poranna msza; — lefen, fingen
mie msz czytan, piewan;
bie — abhalten msz odpra-
wia, mie; — fiören mszy
sucha; bie — nerföumen,
jur. — ju fpät fommen spóni
si na msz, przyj na msz
wiece gasi; in bie — gebeni na msz; jut — läuten
na msz dzwoni; bie — be=

btenen do mszy suy; 2)
wielki, walny targ,jarmark ot.,

kontrakty pj.» bie =n befudjen,

begieben jedzi po jarmarkach,
zwiedza jarmarki; bie »n be=

fdjicfen posya towary na jar-

marki.

9)e'ffen, miffeft i mifct, mi&t,

mafe, mafseft, mafj, bab ge=

meffen, I. va. 1) mierzy, wy-
mierzy, pomierzy, namie-
rzy; mit ber ©He, nad) ber
©Ile — mierzy okciem, na
okcie; jjmnbn mit ben 2iugen— mierzy kogo oczyma; mit
ben Slugen — mierzy okiem,
na oko; ridjttg, gut — domie-

rzy; JU niel — nadmierzy;

2) gemeffene 33efehle erteilen

da wyrane rozkazy
; gemef«

fen reben mówi powoli i wy-
ranie; II. vn. zawiera; btefeg

©lag mijjt einen fiiter ta

szklanka zawiera litr; er mifct

anbertbalb SJeter jest pótora
metra wysoki; III. fid) — , vr.

ftd) mit jmnbm — mierzy si
z kim, równa si z kim; pró-

bowa si, walczy, pojedyn-

kowa sie z kim.

9Ne'ffen, sn. «g i SWcffung,
sf. pi. *en, mierzenie n., po-
miar OT.

Wlt'tftV, sm. -a, pi.—, l)sm.
miernik ot., geometra ot. ; 2)

sn. nó ot. ; fleineg — noyk
m. ; elenbeS — noyna /. ; un=
gefdjicfteg — noysko «.; jum
— greifen chwyta si do noa,
porwa si za nó; mit bem
— nerrounben zrani, skale-

czy noem; Ärieg big aufg— wojna, bójka na noe;
jmnbtn bag — an bie Äefjle

feiert zapdzi kogo w ciasny
kt, przyprze kogo do ciany,
nagrozi komu ; bag— fifct tbttt

(albo er Ejat b\tg —) an ber

jlehle miecz mu wisi nad kar-

kiem, wielkie niebezpiecze-
stwo mu grozi; bag grofse —
führen, mit bem großen —
fdjneiben przesadza.

SSfte'fferfeönfdjen, SRe'ffer*

6fltfrf)Cn, sn. <g, pi —
,
grabki

pi. (stoowe).

Wffer&eftecf, sn. .(e)3, pl.

=e, noe stoowe.

9fie'ffcrd)en, sn. =g, pi. —

,

dim. od nó, noyk ot.

Sfle'fferfifd), sm. -(e)8,p =e,

bekanik m., ostrz ot. (ryba).

üöie'ffergnff, sm. -(e)g, pi.

=e; SDie'fferljeft, sn. =(e)g, pi.

= e, trzonek ot. noa.
üOU'fferljän&ler, sm. =g, pi.

— , noownik ot.

SKe'fferHtiige, sf. pi -n,

ostrze n. noa.
Söie'fferfltifcdjen, sn. -g, pi.

—,
grabki pi.

2tte'fferriidtn, sm. -g, pi.

— , tylec ot. noa.
9Kc'ffcrfu)aIc, sf. pi. =n,

oprawa f, okadzina /. noa.
9tte'f[erfcfietbe, sf. pi =n,

noenki pi

•äJk'fferftfjmieb, sm. =(e)g,

pi =e, noownik m.

8Kc'ffctfu)micbcar6ct, sf.pl.

• en, noowrucrwo n.

aWe'ffccfrfjucibc, sf. pi. »n,

ostrze n. noa.
SNCfferfotye, s/. pZ. =n, ko-

niec ot. noa; eine — (doü
-

)

na koniec noa.
Stfe'fferfttd), sm. -(e)g, ^?.

=e, ukótie n. noem.
9JJe'fferftieI, sm. =(e)§, pi.

=e, trzonek ot. noa.
•äfte'fferträger, sm. -g, pZ.

—
,
grabki 2>.

atte'ffertmtnbe, sf. pi. =n,

rana noem zadana.

9Je'fefal)ne, */. pi. »n, cho-
rgiewka miernicza, propor-

czyk TM.

SRe'ftfretyeit, «/. p^. =en,

przywilej jarmarczny, przy-

wilej odbywania targów.

9)ie'fefrent&e(r), sm. -ben, pZ.

»en, 9Je'jjgaft, sm. «(e)g, =»gäfte,

przybyy na jarmark.

9ye'fegelt>, sn. =(e)g, ^Z. =er,

1) miernicze n. ; 2) mszalne n.

SJle'fegerät, «». =(e), pZ. =e,

sprzt mszalny, parameuty pi
3JIc'ftgefd)cnf, sn. »(e)3, p?.

•=e, podarunek ot. z jarmarku.

=roänber, ornat ot.

SO^C'^fßtotfC, sf. pl =n i rfm.

ÜKe'fcgÜJcfdjen, *w. =§, p^. —

,

sygnaturka f.
ätf e'fegttt, sn. =(e)g,^. =güter,

towar ot. (jarmarczny).

äRe'jftemb, sn. <e), p?. «en,

koma /".

9Hefft'tt3, sm. -, mesyasz
w?., zbawiciel ot.

iDte'fftng, sn. : (e)g, mosidz
ot. ; rotes — tombak ot.

; ftred=

bareg — mosidz kujny, ko-

wny ; roetfjeg — mosidz biay.

Söle'ffing«, adi. mosiny,
z mosidzu.

SMe'fftngortciter, sm. ~%,pl.

—, mosiemk m.

SWe'fftnßMedl, sn. .-(e)g, pl
=e, blacha mosina.

SUJCfftngCn, adi. mosiny.
3)e'fftnghonblci*, sm. -g, pl

—, mosini k ot.

SKcffiglbtung, sf. pl. =en,

lutowiny mosine.
Stte'fftngfdjlager, sm. ~ä,pl.

»fdjläger, mosinik ot.
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2»e'fffaßtoare, */. pi. =n,

towar mosiuy.
9)1?fyUtti, sf.pl «lt,acuch

miemic/.y. [szae n.

SWe'fifont, sn. t)i, me-

aKc;fjfunbc, 2»e'&fonft, sf.

miernictwo n.

SRe'fjfiin&t(ie(r), sm. =q,tx\,pl.

"in; 2)te'fjlimftler, sm. -s,pl
— , miernik to.

SOie'Peilte, s. pi. ludzie jar-

marczni, na jarmark przybyli.

SRe'ßotfer, sn. -s, jrf. —

,

ofiara mszalna.

ÜÖZe'ftflrtefter, «>«. =§, pi. —

,

mszarz w.

SRCgtllte, sf. pi. -IT, prt
mierniczy.

ätfe'fjfdjnur, */• pZ. =fd)nttce,

sznurek mierniczy.

»ftäbe, miernik w., miara /.

2Rt'ffttaM, sf. pi. -fiabe,

miasto, w którem odbywaj
sie jarmarki.

9Üe'f?ftaitße, »/., SOk'jjftotl,

sm. obacz 2Jiefjrute.

üöie'ptag, «w. =(e)§, pZ. =e,

dzie jarmarczny, targowy;
dzie, w którym msza si
odbywa.

. 9Je'fótifdj, sm. «e§, pZ. =e,

stolik mierniczy.

9fie'fjtudj, «». <(e)3, p*. =tfi-

d)er, korpora w.

ÜÖZe'ffltng, s/. i??, -en, mie-
rzenie n., pomiar »w.

SOlC^tnarc, «/. pi. «n, towar
jarmarczny.

9Re'ftN0dje, sf. pi. =n, ty-

dzie, w którym wielki targ

si odbywa, tydzie jarniar-

kowy.

9Wc'#jett, »/. .pZ. »en, czas

m. wielkiego targu; czas

odbywajcej si mszy.

SRe'fte, sf.pl. =n,jaszczyk »i.

SBieftt'je, «m. =n, .p. -n,

mieszaniec to. (rasy biaej i

czerwonej).

SDci, «»». --(e)§,pZ. =e, miód
m., miodek to. (sycony do pi-

cia).

SMalfeiimt'n, sn. =(e)§, pZ.

•e, pobialuik to.

9Jieta'It, «». =(e)§, i?/. =e,

metal ot., kruszec m.; eble =e

metale szlachetne; 2UfctIien=

— kruszec ugowcowy; —
ber altalifdjen @rben kruszec

ugowcowo-ziemisty, kruszec

gryzcy; etgenllidjeä ©rbme=
tott kruszec ziemisty, ziemiec

ot. ; Ieid)te§ — kruszec lekki;

fd)roereä — kruszec ciki.
9)ieta'ttcif)nlifJ), SRefoto-

ttg, äcii. kruszcowaty, meta-
liczny.

Söteta'ttarücüer, sot, .§, pZ.

— , metalownik w.
SDIcta'ttöcfdjitfuwg, «/. pi.

*en, przymieszka /". kruszcu,
aligacya /.

SÖiCta'Ileit, atf. kruszcowy,
metaliczny; eine =e Stimme
peny, metaliczny gos.

äfteta'ttfllag, fi». »fe§, krusz-

cowe, metaliczne szko.

müa'ÜQOlb, sn. -(e)S,

blaszki mosine wiecce.
äRettt'ütfd), adi. metaliczny.

ättetaUtfie'ren, va. (fiaben)

metalizowa, przywodzi do
stanu metalicznego.

SDletaUifte'rimg, »/. p =en,

metalizacya f.

Mtta'mit, sm. .(e)8, jpZ.

=e, wapno metalowe.

9)Jeta'üfönig, sm. -(e)3,

kruszec zupenie czysty.

SRetcUfonbc, 8Reta1lel)te,

SWCtatturgtC', Sf. metalurgia

/,; kruszcownictwo »., huto-

wnictwo kruszcowe.

jJMa'umifdjiing, sf. pi -en,

aligracya f.

SKctonOflro^tC, fi/, meta-
lografia /.

SOletattoi'b, fi». *(e)s, pi.

=e, pierwiastek chemiczny.

ättWflrettfj, adi. krusz-

czysty.

2Rcta'ttftift, fiw. -(08, p
i-e, iya /. do kalkowania.

SDietaflu'rg, «w. =en, pi.

=en, metalurg to.; hutnik to.

WlttaUUXQit' , sf. metalurgia

/*., kruszcownictwo n.

9Matttt'rfltfdj, arf«. meta-
lurgiczny.

SWeta'lfoertinlHHtö,2Äeta'tt-

berfe^ung, fi/, p?. =en, spy m.

SOletamorübo'fe, «/. pi. =n,

metamorfoza /., przemiana f.,

przeistoczenie n.

üDletamorWofie'ren, »a. (t)a=

ben) przemienia, przemieni,

przeistacza, przeistoczy.

SHeta'Jrtjer, s/". ^. =n, me-
tafora /., przenonia f.

2Jietab1)0'rifd), adi. meta-
foryczny, przenony ; adv.
przenonie.

3Kct0^t)'fif, fi/, metafizyka

/., nauka /. o rzeczach nad-

zmysowych.
WttatyWfiUt, sm. -§, pi.

—, metafizyk to.

9Jieab1)l)''1tfd), adi. meta-

fizyczny, nadzmysowy.
SDietafta'fe, sf. pi. =n, me-

tastaza f., przejcie n. cho-

roby z jednej czci ciaa do
drugiej.

SRetaQe'fc, */. pi. -n, me-
tateza /., przestawienie n.

litery, przeoenie «., prze-

kadnia /. (gramatyka).

9JJctcntbfijd)o'fc, */. pi *v,

meteinpsycuoza /., wdrówka
/. dusz ludzkich po mierci.

9)Zeteo'r, «». -(e)§, pi. =e,

meteor to., zjawisko napo-

wietrzne.

ajfctco'reifett, s». =§, jp?.

—, elazo meteoryczne.

SJieteO'rifd), adi. meteory-
czny.

WltttOÜ't, sm. =(e)§, pi. =e,

meteoryt to.

9JlcteoroIo'fl(c) fim. .en, pi.

=en, meteorolog to.

iOZetCOrOlOfliC, sf. meteoro-
logia /.

SDkteorolO'gtfd), adi. mete-
orologiczny.

SOlctcoroffo^, fi?». »(e)§, jpZ.

=e, meteoroskop OT.

9Meo'rftCtn, sm. .(e)§, ,p/.

= e, aerolit to.

9Re'ter, fi?», i sti. .§, ^.
— , metr to.

üDie'ters, «rfe. metryczny.

Wlt'ttmitffr sn. *e§, miara
metryczna.

9Jtetl)0'uC, sf. pi =n, me-
toda f. ; mit — metodycznie

cjZv., wedug pewnej metody.

9fietl)0'»Hf, sf. metodyka /.

iiet^O'öifd), adi. metody-
czny ; adv. metodycznie.

aMIjO&OlOflte', sf. metodo-
logia /.

SDietie'r, (wym.: -je) sn.

«=§, pi. *§, rzemioso »., po-

woanie n.

9)ctonl)mic', sf. pi =n, me-
tonimia/., zamiennia/. (figura

retoryczna).

SMonty'mtfdj, o^'. meto-
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nimiczny; auf «e SSBeife mo-
tonimicznie adv.

UWe'trtf, sf pl -en, me-
tryka /., wierszowanie n.,

miarowo /.

ÜJlc'tlifd), ach', metryczny,

miarowy; adv. metrycznie.

aWctnmo'm, sn. -(e)§, pl.

»e, metronom ot. (muzyka).

äJietroiJO'lc, sf. pl. -en,

metropolia f., stolica f.

ÜNetntyolt't, sm. «en, pZ.

«=en, metropolita ot. (arcybi-

skup ot. obrzdku wscho-
dniego).

2Hetropoltta'nftrdje, s/. pZ.

• n, koció metropolitalny,

katedra f.

»Wtroitt, sn. =3, p?. SWetra

i -Detren, miara /. wiersza.

UJelfieberei, sf pl. -en,

miodowarnia /., miodosy-
tnia /.

s
))lttt, sn., =1%, miso wie-

przowe bez tuszczu (do na-

dziewania kiebas).
s
))\t'\tt, sf. pl. m, jutrznia/.

We'ttertfä&en, sm. pi. Wt't-

tCUflClUCbe, sn. babie lato.

9)Jc'ttenfllMletn, sn. $, pl.

— , dzwonek zwoujcy na
jutrzni.

SWe'ttttitrft, sf. pl. -rciirfte,

kiebasa wieprzowa.

üöiC'tjC, sf. pl. =n, 1) maca
/., miarka f.\ korzec ot.; 2)

nierzdnica /.

Wttytlti', sf pl. -en, rze

f., siekanina f., rbanina /.

fSU'fyln, va. (fjabm) rzeza,
wycina, wyci, zabija.

9fte'^en, I. co. (baben) 1)

mierzy na korce; 2) rzadko
zamiast me^eln, zabija; II.

vn. (baben) odciga sobie

miark od miewa (mynar-
stwo).

SOlC^cngcIb, sn. =(e)§, pl
=er, zapata f. za miark (od

miewa).

8tte'^entt>eife, adv. kor-

cami, na korce.

Wl'tfötl, sm. -§, pl. —

,

rzenik ot.

Stte'^gerlJanf, */. pl. -bänfe,

rzenia f., jatka /.

WtfätVZi', sf. pl. »en,

rzeuictwo n. ; rze/. ; = ®e=
mefeet-

9fleudjelet', s/. pZ. =en, l)

zmowa /., machinacya f. ; 2)

= 9Jceucbetmorb.

üötcu'djctmorb, sm. '(e)i,pl.

»e, morderstwo podstpne, na-

sadnicze, skrytobójstwo n.

9)icu'djelmöroer, sm. -8,

pl. — , morderca podstpny,
nasadniczy, skrytobójca ot.

9J!cu'djeImör&enfdj, «^'.

skrytobójczy, zbójecki; rttfp.

skrytobójczo, po zbójecku.

iWcu'djeln, i) vn. (baben)

/mawia si, spiskowa; 2)

va. ((jaben) zamordowa pod-
stpnie.

'iöteu'djler, sm. •$, pl. —

,

skrytobójca ot.

9}ieu'd)lCri|"d), l.adi. skryto-

bójczy; zdradliwy, podstpny;
II. — i Mtü'fyünaS,

' adv.

skrytobójczo; zdradliwie, pod-
stpnie, ukradkiem, zdrad,
podstpem.

SOieit'te, */. pl. =n, i) sfora

f. psów; 2) bunt ot.

Jeuterei', sf. pi. =en, spi-

sek ot., bunt ot., spiknienie

n., powstanie n.\ jur — ret=

jen podaga do powstania

;

— madjen spiskowa, po-

wsta, zbuntowa si.

Wtn'ttm, sm. »i, pl. —

,

buntownik ot.

9)JeU'tCri|'dj, adi. buntow-
niczy; adv. fid) — empören
zbuntowa si.

9Jteu'tern, m. (baben) spi-

skowa, powsta, buntowa
si.

9ft. (£. 3v skrócenie za-

miast mitteleuropcufdje 3ett,

czas rednioeuropejski.

SWcäjani'n, sn. =(e)3, ;>Z. -e,

pópitrze n., midzypitrze n.

SJiejjofopra'n/ sm. «(e)s, ^.
=e, niszy sopran.

9Jita'§ma, s». =(),^Z. -men,
miazma /., miazmat ot., za-

razek OT.

9JUau'en, vn. (Jjaben) miau-
cze.

9)ttd), pro«, jpers. (accus.

od id)) mnie, mi; roa —
betrifft, angebt co si mnie
tyczy, co do mnie; irf) emp-
fehle — bir polecam si
twej pamici, egnam cie.

SWidjoe'H«, Wiüw'U, m-
djttCltfCft, wito n., dzie
w. Michaa.

9Ri$ae'ttónteffe, */. pi -tt,

wielki targ wietomichalski.

Sttt'djel, sm. *3, 1) Micha
ot. (imi); 2) ein — (take
ein grober, bummer — )

pro-

stak ot., gbur ot., maciek ot.
;

ber beutfrhe — niemiecki ma-
ciek, poczciwy, spokojny niem-
czyna.

Wlit'btx, sn. -§, pZ. —

/

gorset ot., stanik ot.

SDtie'tie, sf. pl -n, mina/.;
wyraz ot. twarzy, pozór ot.;

freunblidje — mina uprzejma;
mit rjeräcbtlicber — z szy-

dercz min; eine beilige,

fromme — annehmen przy-

bra min witego; tiibne,

fefe, breifte — gsta, szumna
mina; miaa postawa; fin»

ftere, fernere, mürrifebe — kwa-
na, ponura mina; id) lefe e§

in feinen =n widz po jego
minie, czytam w jego twarzy;

er »erjog feine — nie drgn,
nie da pozna wzruszenia;

mit unoeränberter — z nie-

wzruszon twarz; — maeben,

ettt). JU tun robi min, ja-

koby si chciao co uczyni

;

— maeben nastraja, nastroi,

nastawi min; gute — gum
böfen ©piel maeben nadra-
bia min.

3JHe'ncbeuter, 9ftie'nen=

forfdjer, sm. =s, pi. — , fizyo-

gnomista m.

9)Uc'ncnf^ieI, s?i. »(c)8, pl.

=e, mimika /.

Wit'zt, sf. pl. =n, rote —
kurzylad czerwony (rolina).

S)ie'gmufdjcl, sf. pl. -.n,

kosmatyk ot., magiew /.,

omuka /.

^ZtC'tC, sf pl. *n, 1) sero-

wiec; ot. = 2)citbe; 2) stóg ot.

siana; 3) najem ot.; komorne
n.

;
jur — lnobnen mieszka

w najmie, w komornem, w
najtem mieszkaniu; jur —
geben wzi w najem, wy-
naj; jur — baben mie
w najmie; bie — auffagen,

ftinbtgen wypowiedzie ko-

morne, najem, mieszkanie

;

$auf bridjt — kupno niszczy

najem; 4) komorne n., czynsz

ot.; rücfftänbtge — czynsz

zalegy; fällige — czynsz

zapady, patny.
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Witten, va. (Ijaben) naj-

mowa, naj, wzi w najem;

godzi, ugodzi; = bingen.

Wxt'ttt, sm. -8, pi. —

,

najemca m., komornik m.,

lokator m.
3Ätc't(8)fraM, */. pi- -en,

(kobieta) wynajmujca f.,

wacicielka /.

mt'tfvbvt, sf. y 2»te'tfit$r»

tBtlt, sn. fura najta, do na-

jcia.
'
3Rie't(3)ßeIi), sn. e)f, pi.

=er, zapata/., naleyto /. za

najem, komorne w., czynsz m.

MittyüüQ, sn. -jeg, pi.

-rjäujer, dom najemny, do wy-
najcia.

30He'tf)crr, sm. =n, pi. sen,

wynajmujcy m., waci-
ciel m.

äftte'ttg, adi. zamólony,

mólisty.

WUt't[a\)l, sn. =(e), y?.

=e, rok m. najmu.

mtttutWt, sf.pl. m, ka-

reta /'., powóz »?. do najcia.

50?ie tleitfe, s. pi. lokatorzy

pi., komornicy p/.

9JMe'tling, sm. =(e)3, i>?. =e,

najemnik /w., zacinik w.;

(obraz.) czowiek przekupny,

kubaniarz m.

SBiie'tyfennig, sm. »(e)§, ko-

morne »., czynsz m.

55ie'tyfer&, sn. -(e)§, p
se, ko w. do najcia, najty.

9Htet§=, a<fö najemny, za-

ciny.
*äÄiet(8)fafernc, sf. pi. =n,

wielki dom z mieszkaniami
najmowanemi.

SMie't(«)fontraft, sm. =(e)g,

# sf, kontrakt m., umowa f,

najmu.

9Jie't(8)mann, sm. =(e)§,p
=Ieute, najemca m., komornik
m.

9Jte't(§)Jjarici, */. pi. »en,

partya najmujca, lokator m.

ÜBMe'tfolbat/ si». -en., pi.

«en, zacinik w».

äHie'tötruWKn, s/. pi. woj-

sko zaciue.
9Jie't£oertrag, sm. =(e)g,pZ.

=trage, kontrakt ?w. najmu.

•äJtie'tfflCtfC, atff. najmem,
w najmie, najemnie.

9JHe'tjcttd, sm. .§, pi. —

,

(ogoszenie wywszone na

bramie lub w oknie :) do wy-
najcia.

9Jite'ijilt3, sm. .feg, pi. =fe,

czynsz m. najmu, komorne n.

SÖitC'äC, sf. pi. sn, 1) =
maxie, 2) kotka /., ko-

teczka f.

Wl'Qllt (wym. : -Ije), sf. pi.

=n, mila woska.
9)itgrä'ltC, sf. migrena /.,

ból m. gowy.
äRtfronte'ter, sm. \ sn. «§,

pi. — , mikrometr m., dro-

bnomiar m.

WltltyWn, sn. :(e)g, pi.

= e, mikrofon m.

9)tfroffo'JJ, sn. *(e)g, pi. -e,

mikroskop m., drobnowidz m.

9JJifr0ff0'nifrI;, adi. mikre-
skopiczuy.

ÜM'lan, s»M. =(e)g, ^>i. =e,

fchroaräbrauner — kania czar-

na (ptak).

WlilU, sf. pi. =>n, mól m.,

molik m., kleszczyk m. ; seio-

wiec m. ; roztocz przywiosny.

ÜDZt'lbtg, arf. peny serow-

ców, molików, zamólony.

ÜDMldj, »/. mleko ».; ffijje

— mleko sodkie; faure —
kwaue mleko; bttfe — mleko
obrzyzge; geronnene — mle-

ko zsiade; jujammengefaf)iene
— mleko zwarzone ; abge=

rahmte — mleko zbierane;

rote — unb 53lut augfefjen wy-
glda jak krew z mlekiem,
wyglda zdrowo, dobrze,

mie rumiane policzki; bet

SBein ift bte — ber ©reife

wino jest mlekiem dla star-

ców; — non ben $ifd)en mlecz

m. (rybi).

9)lild)=, adi. mleczny.

Üüii'ldjaöer, sf. pi. =n, ja
mleczna.

SRilfläfalifl, SWi'ltfartig,

adi. mleczny, mlekowy.

$it'tdjanfammlmtg, Wi'ty-
ftaitling, sf. zastój mleczny.

ÜÖJi'idjfiart, sm. =(e)g, pi.

-bart, broda meszkiem ob-

rosa, meszek m. (pierwsze

wosy w brodzie, w wsach);
piczak m., mokos m., mo-
dzitczyk m., okrzos m.,

mleczak m.

üUli'lcpärttg, adi. majcy
brod meszkiem obros, mo-
dziuteki.

SDii'ldjbaum, sm. -(e)§, pi.

Bäume, mlekowiec m.
s
JJit'ldjblattent, */. pi. ospa

krowia, krowinki pi.

9)M'ld)M«rac, sf.pl. =n, mle-
cznica /., krzyownica/. (ro-

lina).

Wldjbrti, sm. =(e)§, papka

'

SNt'ldjbrot, ^Hdjbrötdieit,
sm. buka f. na mleku (pie-

czona).

2Ht1d)bni&er, sm. *g, pi.

=brüoer, mleczny brat, spówy-
chowaniec m., jednomlecznik
m. [czó mleczny.

SDü'Idj&rüfe, sf. pi. =n, gru-

ÜOifldjctmer, sm. =§, pi. —

,

skopiec m. (na mleko).

9Jii'ld)cn, vn. (ftafcen) mleko
dawa; wydziela mlecz (o ro-

linach); =be fiulj mlekodajna,
dojna krowa; «=ber %'\\i) mle-

czak m.
8JH'ld)Cr, sm. *§, pi. —,

mleczak m. (ryba samiec).

ÜJfttldjeret', */. pi. =en, mle-
czarnia f.. mlecznica f.

aJit'idjcrgtelitgfctt, sf. mie-
kodajno f., mleczno /.

9Jt't1d)farbC, sf. kolor mle-
czny.

9ÓJi'ld)farkn, adi. mleczny,
jak mleko biay.

2Ri'ti$fa8, sn. -ffeS, pi.

=fäffer, skopiec m.

SJM'Idjferfd, sn. =§, pi. —

,

prosi n., mleczak m.

9)t'Id}ftC6eV, «w. =ö, gorcz-
ka pokarmowa.

9)t'Id)flofd)C, sf. pi. =n,

flaszka /'. z mlekiem ; — mit
3tllp pypka /. dla dzieci.

SEildjfran, sf. pi. -en, mle-

czarka f.

2Jit'ld)gang^ sm. =(e)?, pi.

-gänge, przewód mleczny (ana-

tomia).

iWiHdjgefcCltb, adi. mleko-
dajny.

9)it'ld)gclJiij,sM.=ffeg,i)i.=ffe,

mleczne zby.
SOU'Idjgcfät, sn. »eg, pi. =e,

1) naczynie n. do mleka; 2)

naczynie mleczne (anatomia).

9)ii'ld)geltc, sf. pi. *n, sko
pek m.

9)i'Id)gcfid)t, sn. -(e)3, pi.

»et, twarz mleczna, bardzo

blada.

3nlenber, SJeutfcfj-öoImfifseS SBörterfiucfi.
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SDli'ldjglaS, sn. =feö, pl. <glä-

fer, szklanka /. do mleka;

szko n. mlecznego koloru.

9ttildjl)aar, sn. <(t)%,pl. «e,

mech m., meszek m. na bro-

dzie, pierwsze woski.

Wt'ltÜljalttfl, adi. mleczysty.

Wl'ltiftyäntiht, sm. =8, pl.

— , mleczarz m.
v
JJM'ld)harit, sm. -(e)8, mle-

komocz m.
SMi'ldjtß, rzadko 9Jti'W)td)t,

adi. mleczysty, mleczny; mle-

ezasty (o rolinach).

5>ii'Id)f0ffeC, sm. •&, kawa
/. z mlekiem, kawa biaa.

«it'Idjfalb, sn. =(e)8, pi.

»fälber, ciel ssce.

9JJi'ld)famnicr,' sf. pl. *n,

mleczarnia f.

3Ki'ld)fonne, sf. pl. >n, kone-

weczka/. na mleko, mleczniak

m.
uWdjfetter, s«. &,pl. —

,

piwnica /. na mleko.
s
331t'ld)f0ft, sf. mleczne jado.

iOiildjfraut, sn. =(e)8, pl.

=fräuter, mleczDik m. (roli-

na).

SDH'IdjIniß, sm. =(e)8, pl.

=irüo,e, dzbanek m. na mleko.

JDMIdjfltft, */*. pJ- =fuhe, kro-

wa dojna.

Wldjfur, sf. pl. =en, kura-

cya mleczna.

SBZi'Wjtnann, sm. -(e)8, mle-

czarz m.

9Jt'ldjmeffer, sm. -.%, pl. —

,

mlekomierz m.

9Jti'ld)nct f
sm. %, pl. —

,

mleczak m. (ryba samiec).

SJHdipadjter, sm. =§, pl.

—
,

pacticiarz m. (który za-

aredowa mleko).

9Jlttd)})ädjtenn, sf. pl. n-
nen, pacbciarka f.

Wi'ldjpetcrfüte, sf.pl. =n,

zbownik m., olszaniec m.,

olenik m., opiech leny ko-

przywy (rolina).

5UU'Id)i)n)uitft, sn., >=e8, pl
=e nabia m.

yii'lü)pttm$t, sf. pl. =n,

mlekocig m., pompka f. do

cigania mleka z nabiegych
piersi.

9Ji'ld)rahm, sm. =(e)8, mie-
tan(k)a /.

9Jt'Id)retd), adi. obfity w
mleko, mleczny.

Wi'ldjmdjtunt, sm. -(e)§,

mlekodajno /., mleczno/.
SOi Idjfaft, sm. s (e)8, pl.

=fafte, sok mleczny, pokarmo-
wy, pokarmnik m., chyl m.,

miazga /.; mlecz rolinny; in

— nerroanbeln miazgowa;
— entbaltenb mleczasty.

iWndjfaftbereitintg, 9)li'ldj=

(ltlulttlfl, sf. chylacya/., mia-
zgowanie (fizyologia).

9)it'l(f)faftgefäfie, sn. pl. na-

czvnia mleczne.

»Kldjfaftyftanse, sf. pl. =n,

mlecz psi, wini, ostomlecz m.

Sfti'ldjfäure, sf.pl. »n, kwas
mleczny.

SDftldjfdjauer,*»*. =8,ogr-
ka mleczna.

aJJildjfdjorf, sm. .(e)8, pl.

>t, ognipióro w., strupie m.

Sftldjftjjtoamm, sm. «(e)8,

pl. =fa)roämme, mleczaj m.;

rotbrauner — beda ruda.

Söit'ldjfdjtoefter, sf pl. =n,

mleczna siostra, spówycho-
wanica /.

ajitldjfjjeife, sf. pl. =n, mle-

czna potrawa, postna potrawa,

mleczywo n.

ÜJJtt'ldjftetn, sm. *(e)8, pl. =e,

mleczak m.

Süii'Idjfteni, sm. =(e)§, pl.

=e, niedek w. (rolina}.

9)U'ldjftrafóC, sf. mleczna
dro^a (astronomia).

9Jtt'ld)ftrafjcnftern, sm. =(e)8,

pl. -z, mgawido n., mga-
wisko n.

ÜÖM'ldjfllWe, sf. pl. -»I, po-

lewka/, z mleka; rote eine —
au8fehen by bardzo bladym.

SOt'ld)totf, sm. =(e)8, j>Z.

=tbpfe, garnek m. na mleko.

Üftt'ldjtltd), sn. =(e)8, pZ- «tu»

eher, cedzido n.

aWtthiKrfiartiing, «/. pl.

=en, zapraenie n. mleka.

äfit'ld)berfäufcr, «m. «8, p
— , mleczarz m.

9Wt'ld)ticrni(l)ten& /
atfi. mle-

kotratny.

SOJi'ldiüerfc^iing, sf. pl. =m,
przerzut m. mleka (medycyna).

9Ji'ldjtoare, sf. pi. =n, mle-

czywo n., nabia m.

SUli'Idjtöarje, sf. pl. «n, bro-

dawka piersiowa.

9)li'Id)tonf|"er, sn. =8, ser-

watka f.

s
)Ji'lrf)U)Cift, adi. biay jak

mleko, bieluchny.

SDM'lditoirtf^aft, sf. pl. -en,

gospodarstwo nabiaowe.
jOU'Idjjahn, sm. =(e)8, p7.

»jähne, mleczny zb, najpierw-
szy zb.

v
3Jit'ldjjUCfCr, sm. *8, cukier

mleczny.

SD?Hb, 1. adi. 1) mikki; —
macfjen zmikczy; — werben
zmikcze; 2) agodny; »e

Suft, »e8 Petter agodne po-

wietrze ; =er SBtnb wietrzyk m.
;

=er Söetn agodne, nieostre

wino; =e ©träfe agodna ka-

ra; — werben (z)agodnie;
— ntadjen (z)agodzi; =ere

©aiten auf3ie^en spuci z to-

nu, sta si pobaliwszym

;

3) czuy, uczynny, dobroczyn-
ny; =e ©abe dar dobroczynny

;

t Stiftung zakad dobroczyn-
ny, fundacya dobroczynna ; II.

adv. mikko ; agodnie; czule,

uczynnie, dobroczynnie
;

po-

baliwie.
9)it'lbC, sf. mikko /.; a-

godno f. ; uczynno /. ;
po-

baliwo /.

SJH'löerer, sm. =8, pl. —,
agodziciel m.

Wl'lbtin, va. (baben) ago-
dzi, zagodzi, umiarkowa;
ber JBinb mtibert bie §i^e
wiatr agodzi gorco ; eine

©träfe — zagodzi, zmniej-

szy kar; milbernbe^pr. Um=
ftänbe okolicznoci agodzce.

ÜUM'l&eritltg, sf. pl. =en, za-
godzenie n., umiarkowanie n.

;

— ber KrtftaHe sklinowanie

n. mineraów.
SÖU'lbbCrgtg, adi. agodnego

serca, miosierny.

9Jtt'li)I)er3igfeit, sf. ago-
dno /. serca, miosierdzie n.

WilbltiA), adi. szczodrobli-

wy; adv. szczodrobliwie.

SJii'lbtättg, adi. dobroczyn-

ny; adv. dobroczynnie.

9Kt'lÖtättgfett, sf. dobro-

czynno f.

WMt'd'1, 1) sn. =8, wojsko

»., onierze pl. ; suba woj-

skowa; beim, im — flehen

suy w wojsku ; 2) sm. =8, pl.

=8, onierz m., wojskowy m.

$itlitft'r=
f
adi. wojskowy.
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9)iüüä'rantDärter, sm. »8,

pl — , certyfikatysta m.

üöfilttä'rbienft, sm. .(e)8, 2>Z.

=e, suba wojskowa, wojsko-

wo f.

Söttlitä'rfrei, «di wolny od

suby wojskowej.

9WtIitä'rgciri(^t, «». <e)8, pl.

«e, sd wojskowy.

äWÜitä'rgefc^ut^, sn. *(e)8,

pZ. »büdjer, ksiga /. ustaw
wojskowych, kodeks woj-

skowy.

9)Mlita'rgrene, sf. pl. =n,

pogranicze wojskowe.

SWÜitä'rifdj, adi. wojskowy,
onierski; adv. wojskowo,

po wojskowemu, po o-
niersku.

2Rilitari'3mit3, sm. —, mi-

litaryzm m.
SWHitÖ'r^fti^tig, adi. popi-

sowy ; ber aWiütärpflidjjtige

kantonista m.

SMilüä'rftanb, sntj =(e)§,

stan onierski, zawód woj-

skowy.

SWüüö'rtoefen, sn. =3, woj-

skowo /.

Wlili'%, sf. pl. =ett, milicya

/'. ; wojsko nieregularne,

wojsko miejskie.

üKiHc'nmura, sn. «§, pl.

=nien, tysiclecie n.

9Jitüia'rie, sf. pl *n, mi-

liard m.

SJMttigra'nnu, sn. =(e)8, pi.

e, miligram »ra.

SOMflime'ter, sm. =3, pZ. —

,

milimetr m.
WliUiß'n, sf. pl =en, mi-

lion m.
SÖUtttoitä'r, «m. =3, pZ. *e,

milioner w., bogacz posia-

dajcy milion(y).

9JMIfl, sf.pl =en, ledziona/.

aRi'Ia&ranb, sm., SRi'lj«

CntjÜllbllltg, */. zapalenie n.

ledziony; ksigosusz m. (u

byda).

üDU'lsfarn, sm. =(e)g, j>z. *e,

ledzionka /'. (rolina).

9)ii'Ijfranf^eit, */. choroba
ledziony; hipochondrya f.

sM\'\#XMt, sn. =(e)3, pl.

»fräuter, paprotnica /., wó-
cznia /., kiwior m., bindas m.,

ledzienica f. (rolina).

«U'ljfltdjt, */. ból m. le-
dziony, ledziennica f. ; splen

m., hipochondrya /*., minut-

ki pl.

SJM'ljfÜdjtig, adi. chory na
ledzion, hipochondryczny.

9tfi'läfüu)ttge(r), sm. °n, pl.

*n, ledziennik m., hipochon-

dryk m.

9Jtt1Söerftojjfmtg, sf. pl
=cn, zatkanie w. ledziony.

SÖlt'mc, sm. =n, pl. =n,

aktor ni.

ÜÖtt'ttUf, sf. mimika /.

•äfti'imfdj, adi. mimiczny;
adv. mimicznie.

3)im0'fe, sf. pl. =tt, mi-

moza /., czuek m., czuo-
drzew m. (rolina).

minaxt't(t),sn.*(t%pl*ä,
i se, minaret m., wiea f. na
meczetach.

9JZtll'bcr, I. adi. mniejszy;

bie =e 2lngabt mniejsza liczba;

«on «er ©Ute mniej dobry,

gorszego gatunku; bie »ier

=en SBeiben cztery nisze wi-
cenia ; II. adv. mniej ; — gut
mniej dobry, (nieco) gorszy;

nid)t me&r, nid)t — nie wi-
cej, nie mniej.

3JU'nberbebarf, sm. «(e)8,

zmniejszenie n. popytu.

3JM'nberetmtal)me, sf. pl.

=rt, zmniejszenie n. dochodu,

ubytek m. w dochodzie.

Sftt'itbergeöot, sn. *(e)8, pl.

=e, oferta gorsza.

äfti'nbergetotcfit, sn. =(e)§,

pl «=e, ubytek m. wagi.

ü&U'ltöergut, adi. mniej do-

bry, gorszy.

SWi'nbctljeit, sf. pl =-en,

mniejszo /.

ÜÖM'H&eriäljrig, adi. mao-
letni, [letno/.

Wi'nHimv'aUit, sf. mao-
SJlt'nbcrn, 1) va. (baben)

zmniejsza, zmniejszy, ujmo-

wa; umierza (= linbem);

2) fitf) —, vr. (baben) zmniej-

sza si, zmniejszy si, uby-

wa.
9Jt'nbenmg, sf. vi =en,

zmniejszenie n. ; ubytek m.

Wxfotltotlt, sm. =(e)8,

mniejsza warto; niszo/.
9Ji'n&erWCttg, adi. majcy

mniejsz warto, niszy, po-

dlejszy.

jDtf'nbertDetttßtett, sf. ni-
sza warto.

aJU'nbCtäOl)!, sf. mniejsza

liczba; mniejszo /.

üM'ltbeftbetrag, sm. naj-

mniejsza kwota.

8JM'nbeft6ietenbe(r), sm. =n,

pl :n, najmniej ofiarujcy,

dajcy.

ÜJJJt'nbeftC, adi. najmniejszy

;

ber — Sßretä najnisza cena,

ostatnia cena; nid)t ba8 —

,

ntd)t im =n wcale nie, wcale
nic, bynajmniej

; gum =n przy-

najmniej.

8tti'nbeften3, adv. (co) naj-

mniej, przynajmniej.

9tti'nbeftforbentbe(r), sm.
=t, pl =n, najmniej dajcy.

Wl'tlt, sf. pl »n, mina /.,

podkop m.\ eine — legen mi-

n zaoy; eine — f»ringen

laffen min zapali, wysadzi
w powietrze; (obraz.) alle =n

fpringen laffen zewszd miny
podsadzi, uy wszystkich
rodków.

aJM'neitarkiter, sm. >§, pi—
<i
podkopnik m.

9Ji'nengattg, sm. »(e)§, pi.

sgänge, chodnik prowadzcy
do podkopu.

9ttt'neitgrfilJer, sm. obacz

SKinenarbeiter.

ÜJttittera'l, sn. =(e)8, pl =e,

i slim, minera m. ; Sebre »on
ben =Iien mineralogia /.

^ßlintl'aU, adi. mineralny.

9Jttnera'luritnnen, sm., 3)i=

neralgueue, */. ródo «.

wody mineralnej.

•äfttltcra'lljalttg, adi. mi-

neralny.

SJMnera'ltenfaüinett, sn.,

=>e§, pl »i, 2Jiinera'Iicnfamm=

Iltng, 8f. pl =*tt, gabinet

mineralogiczny, zbiór m. mi-

neraów.
9JMnCrfl'IienfunbC, sf. mi-

neralogia /.

u)MnCra'lif, adi. mine-
ralny.

9ttineraIo'g, sm. =en, pl
=en, mineralog m.

SJtnCrologte', sf. minera-
logia /.

SJlineralO'gtfA, adi. mine-
ralogiczny.

SOMnera'Itil, sn. =(e)§, pl.

=e, olej skalny.

9Jiiucro'I^ed), sn. «(e)8,

asfalt m.
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9)tinera'InucIIc, af. pl. =n,

ródo mineralne, ródo
uzdrawiajce, lecznicze.

lUtiucra'irctd), sn. *(e)S,

ogó m. mineraów, rzeczy

kopalnych, kopalnictwo n.

3JMnera'Ifojib, *»*. KO8
,

mia m.
Wincra'lttaffer, an, =§, pl.

=tuäffer, woda mineralna,

lecznicza ; manne 2Jtineral=

mäffer ciepliczki pl.

ÜBHncu'r (wym.: -nör), sm.

--§, pl. -t i =ö, podkopnik m.

Sitntatlt'r, «f. i>Z. =«1, mi-

niatura /. ; tn — malen ma-
lowa miniatury.

üöitmatn'rbUb, SJMmato'r»

flCllliilDC, sn. obraz miniatu-

rowy, miniatura /.

9)Mmatu'rmoler, am. =§, pl.

— , malarz m. miniatur, mi-

niaturzysta m.
Ütfinictturmalerei', */. ma-

lowanie n. miniatur,

ÜDfinie'ren, va. (f^aben) pod-

kopywa, podkopa; ju Sage
— poprowadzi podkop otwar-

ty-

ÜDZtmc'rer, sm. -§, pl —,
podkopnik m.

5JRinic'ripinne, */. pl =n,

ptasznik m. (pajk).

9JUmc'ruiifl, sf. pl -en,

podminowanie «., podkopy-
wanie n.

9JMnima'I6etrafl r
sm. -(e)§,

pl. =träge, kwota najmniejsza.

9JHntma'lfradjt, sf.pl =en,

wobowe najmniejsze, prze-

wone najmniejsze (kolej n.).

iWinima'lfradjifafc, sm. =e,
pl «fäfce, cena zasadnicza

najmniejsza, przewone naj-

mniejsze (przewonictwo).

SDftnima'tyreig, sm. =fe§,

pl t\t, cena najnisza.

Ütttntma'ltartf, sm. =(e)§,

pl =e, taryfa najnisza.

Mtntma'tyegei, sm. =§, pl.

— , wodoskaz róniczkowy.
2Kimma'ltyermometer, sn.

=%, pl — , termometr rónicz-
kowy.

9Jli'nimum, sn
%

=(s), pi
=ma, najmniejszo f.

Sölint'fter, sm. «g, pl —

,

minister m.\ beüoHmäajtigter
— minister penomocny; —
beio S[U^em minister spraw

zagranicznych, zewntrznych.

;

— be§ ^nnern minister spraw
wewntrznych ; — beö öffertts

lieben Unterrichts minister

owiaty.
s
l.litUt|"teri'Ul=, adi. mini-

steryalny.

9)Mmfteria'la6teiUmg, sf.pl
=en, oddzia m., departament

m. (w) ministeryum.

$ltnifteria'lberatmtg, sf. pl
«en, (na)rada /. ministrów.

2Jtmfteria'lrat, sm. =(e)3,

pl. =räte, radca ministeryalny.

SDttntftCtie'ü, adi. ministe-

ryalny.

SRinifte'rium, sn. =§, pl.

»rten, niinisterynm n, ;
—

beä^nnetn ministeryum spraw
wewntrznych; — be hufcem
ministeryum spraw zagra-

nicznych; — für Kultus unb
Unterricht ministeryum wy-
zna i owiaty; — ber %i*

nangen ministeryum skarbu

;

2lnf)änger be§ =5 ministeryal-

ny ; bem — fetnblid) antymi-

nisteryalny, opozycyjny.

9Rtni'fterfrift$, sf. pl =fe*t/

przesilenie ministeryalne.

9)tint'ftcr^ortcfemIIc (wym.-.

-portfej), sn. =&, pl =5, teka

/., urzd m., godno /. mi-

nistra, ministerstwo n.

9#tnt'fterj)räftbetrt, sm. =en,

pl «en, minister prezy-

dent.

9)ini'fterrat, sm. =(e)i, pl
=räte rada /*. ministrów, rada
gabinetowa.

ÜKtni'fterftettc, sf. pl -n,

urzd m. ministra, minister-

stwo n.

Stfint'fterberfügung, sf. pl
=en, rozporzdzenie ministe-

ryalne, reskrypt m., dekret

ministeryalny.

SÖZini'ftettoedjfel, sm. »§, pl
—, zmiana /. ministeryum,

gabinetu.

SJHniftra'nt, sm. =en, pl.

=en, ministrant m., do mszy
sucy m.

SÖWniftrie'rett, vn. (tjaben)

ministrowa, do mszy suy.
ÜDÜ'ntltm, sn. — , minia /.,

niedokwas drugi oowiu.
Wll'mt, sf. pl =n, mio

f. (czysta, idealna).

atti'rmcutrJjter, sm. *§, pl

— , trubadur »)., piewca m.
mioci.

aJH'rniCßlürl, sn. =(e)3,

szczcie n., powodzenie n.

w mioci.
ÜDli'nnelieb, sn. =(e)§, pl.

=er, piew miosny.
ÜÜJi'nnelOhn, sm. obacz ÜRin=

nefolb.

SDW'nnetl, va. (Caben) ko-

cha, miowa.
ÜDii'nnefang, sm. *(e)g,

piew m. miosny, o mioci.
9Jii'atnefängerf jDti'nncftn«

gCr, sm. «=S, pl — , minnesin-

ger m., trubadur m., bard »«.,

piewca m. mioci.
ÜDJt'mtefolb, am. »(e)3, pl

=e, nagroda f., odwzajemnie-
nie n. za mio.

üDli'nttigltdj, adi. przyje-

mny, miy, luby, miosny; «e

3Kaib dziewczynamio wzbu-
dzajca.

8)iinore'!Ut, adi. mao-
letni m.

üOiinoremtitä't, sf. maoiet-
no /.

SÖZtnort't, sm. =en, pl. =en,

Minoryta m., Franciszkanin m.

$)mOX\ta'tf
af.pl.*tn, mniej-

szo f.

Wi'mtnl, sm. =3, pl =§,

minstrel m., piewak m., poeta

wdrowny (w rednich wie-

kach).

9fttmie'nb, sm. =en, pl. =en,

odjemna.

ÜÜM'ttltS, adv. mniej.

W\'\LX&, sn. — , deficyt m.,

brak m.
üOft'ltUgeleftrijtiät, sf. elek-

tryczno ujemna.

9)ii'nu§jcid)en, ««.=»§, pl.

—, znak m. odcigania, znak
ujemnoci; mit — oerferjene

©röfeen iloci ujemne.

SDiinu'Sfel, */. pl =n, maa
litera.

iUftnU'tC, sf. pl. -n, minuta

/. ; in ber — za chwilk, na-

tychmiast adv.

$D!imi'teit=, adi. minutowy.

8)iimi'temil)r, sf. pl =en,

zegar(ek) minuty pokazujcy.
SDitHU'tCnUiCtfe, adv. co mi-

nuta, minuta po minucie.

jUiimt'tenuietfer, 9)iinirtcn=

JCtger, sm. =, pl —, ska-

zówka minutowa, minutnik m.
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ÜDfimt'ticnfalj, sn. »eg, pl
= e, rumówka/., beczkowa sól.

SöitmitiÜ'Ö (wym.: -ciös),

adi. dokadny, drobnostkowy;

adv . dokadnie, drobnostkowo.

9)i'njC, sf. pl. =n, mita /.

(rolina); engltfcbe — mita
pieprzowa = ^fefferminjc.

93tC, pron. pers. trzeci przy-

padek od id), mnie, mi; er

fagte e§ — on mi to powie-

dzia; gib es> — daj mi to;

baä nenne id) — einen $(eiß !

to ci pilno ! to si pilnoci
nazywa! — nichts, bir nichts

ni std, ni zowd ; rate bu —

,

fo id) bir jak ty mnie, tak ja

tobie; jak Kuba Bogu, tak

BÓ2" Kubie.

3»ira&e'ttc, SKirabCßen-

JjftCUtmC, sf. pl. =n, mirabela

/. (gatunek liwy).

?JitraI)ili't, sm. —, sól glau-

beraka.

Wlha'ttl, sn. =3, pl. —, cud

m., cudowisko n.

lUtrilfllIiJ'3, adi. cudowny.

üölifanttyro'jj, sm. =en, pl.

=en, mizantrop m., nienawi-

stnik m. ludzi, odludek m.

SDiifOltt^rO^te', sf. mizan-

tropia f., nienawi /. ludzi,

wstrt m. do ludzi.

9ftif (tlttljrO'jHfd), adi. mizan-
tropiczny, nienawidzcy ludzi.

Sfti'fdjart, sf. pl. 'en, rasa

mieszana, bastardowa.

93i'f6ar, adi. mieszalny.

9JU'jd)l>arfett, sf. mieszal-

no f.
SMt'fdj&CftanÖ, sm. =(e)§, pl.

=ftänbe, drzewostan mieszany.

9)lt'fd)Cl)e, sf. pl. =n, ma-
estwo mieszane.

SOZt'fdjen, I. va. (baben) mie-
sza; untereinanber — pomie-
sza, zmiesza wszystko ra-

zem; 3Bein mit Saffer —
miesza wino z wod; -DietaHe

— miesza, czy z sob me-
tale; harten — miesza, taso-

wa karty; II. [ich — , rr.

(tjaben) miesza si; fid) in§

©efprich — (w)miesza si do
rozmowy; er mtfcht fich in

frembe Angelegenheiten mie-

sza si, wtrca si do obcych
spraw; III. gemifd&t, pp. i

ad i. mieszany; =er $ug pocig
mieszany; *e (Sfje maestwo

mieszane ; e§ raar eine febr =e

©efellfcbaft byo towarzystwo
bardzo mieszane.

9)Jifd)=, adi. mieszany.

9Jit'|*d)far&e, sf. pl. =n, kolor

mieszany.

iWtldjfutter, 9JH'fdjforn, s«.

=§, pasza mieszana, zboe mie-

szane, mieszanka f.
9)ii'fdjsefdjleu)t, sn. obacz

2fttfd)art.

äJH'fdjHng, sm. =(e)§, pl. 't,

mieszaniec m. ; bastard m.
;

mulat m. ; o psach ; zajnik m.

9Jltfd)tM'fd), sm. «es,

mieszanina /'., gmatwanina/".;

zlewek m.

ÜÖU'fdjraffC, sf. obacz 2Rifd)=

art.

SOii'fdjUlig, sf. pl. «en, mie-

szanie «., mieszanina f. ;
—

non ©etreibearten mieszanka

/. ; — non SKetatten miesza-

nina metaliczna, alia m.,

spy m.\ (obraz.) zamieszanie

n., zamt m., odmt m.

üöJt'fdjuncj3getmd/t, sn. =(e)§,

pl. =e, równoznacznik m.,

równowanik m., chemiczna
proporcya (chemia).

9JJi'fd)ung§rcd)iiunn f sf. pl
=en, regua /*. mieszaniny, re-

gua mieszana (arytmetyka).

SHi'fdjtoort, sn. =(e), pl.

=e, wyraz mieszany (z dwóch
lub wicej jzyków).

SBHfera'ficC adi. lichy, n-
dzny, chuderlawy; ein =ble§

Seben psie ycie; adv. — 6an=
beln ndznie postpi.

9)tfccafitUto't, */- pl. =en,

lichota /., ndzota/., chuder-

lactwo n.

3)iifCre, sf. mizerya/, n-
dza /., lichota /.

SDZiferere, sn. =g, pl. =§, i)

mizerere indecl, pocztek m.
psalmu aobnego; 2) mizere-

re indecl. (choroba).

S!)iifogt)'n, sm. -iti,pl. «en,

nieprzyjaciel m. kobiet,

stronicy m. od kobiet.

SOWfoel, */. pl. =n, niesplik

m., nieszpuka/. (owoc i drze-

wo).

SJUSjcIIa'necn, »tfaCflen,
pl. miscellana pl, rozmaito-

ci pl.

3JiiR=a'd)tcu ä Wi'paäjttn,
mißachte, t)abe mißa'cbtet i miß*

geachtet, va. pogardza czem,
pomiata czem, niezwaa na
co.

^t'fcadjtuiirj i SDiijja'djtung,

sf. pogarda/., poniewierka/.

2Riffa'l(e), sn. =(e)§, pl. -,
1) msza m. ; 2) due litery

(drukarstwo).

SJlt'fmrten i 9KijJo'rtcn,miB'

arte, bin mißgeartet, odrodzi
si, wyrodzi si.

3)tt'PeI)aßCn/s«. *§, nie-

smak m., nieupodobanie «.,

niedogodno/. ; niemie uczu-

cie, niedyspozycya /.

9!)it'fcutlbung, */• Vi- =en,

wadliwe uksztacenie, uom-
no /.

SUit'fcbtUigen, mißbillige,

mi'ßbiüia.ft, habe gemi'ßbilligt

i mißbi'iügt, va. nie zgadza
si z czem, na co, gani.

löM'fj&rautfj, sm. -=(e)§, pl.

»brauche, naduycie h. ;
—

treiben mit etra. naduywa
czego.

!J)MiH)rau'd)en, mißbrauche,

mtßbrauchft, bab gemißBraudn
i mißbraucht, va. naduywa,
naduy; ein 9Mbrhen —
uwie dziewczyn.

3Jti'Prälld)Udj,
'
adi. nie-

prawny, wprowadzony przez

naduycie; adv. nieprawnie,

przez naduycie.

9ttifj=öeu'ten i SOii'fj=öcitien,

mifebeute, bab mifebeutet i ge=

mtjijbeutet, va. le, mylnie,

inaczej zrozumie, tómaczy.
9Jii'|t)Clttltnf5, sf. pl. =en,

ze, mylne zrozumienie, tó-
maczenie.

STCi'ffett, miffe, miffeft i mißt,

mißt, mißte, bab gemißt, va.

nie mie czego; obchodzi si,

obej si bez czego; id) fann

e§ nicht — bez tego obej
si nie mog.

'üJii'fücrfolfl, sm. =(e)§, pl.

=e, nieudanie n. si, niepowo-
dzenie n.

Üttt'fjCmte, sf. pl =n, nie-

urodzaj m., ze zbiory pl
üt'ffetat, Sf. pl «en, czyn

zv. zbrodniczy, zbrodnia /.

^t'fl'etfitcr,. sm. =g, pl. —,
zoczyca m., zbrodniarz m.

SWi'ffCtfitetitt, sf. pl =innen,

zoczyunica /., zbrodniarka/.

SD?tf?=fa'Uen, mißfalle, miß«
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fäUft, mißfällt, mißfiel, habe

mißfallen, vn. nie podoba si,

sprawia niesmak, nieukon-

tentowanie; nie w smak i.
Wt'fffaüeil, sn. -3, niesmak

m., niezadowolenie n., nie-

ukrtntentowanie n.

lVtt'f?f ällifl, adi. przykry,

niemiy, nieprzyjemny, niepo-

dobajcy sie; adr. z niezado-

woleniem, z przykroci; fid)

über etro. — äußern wyrazi
si o czem nieprzychylnie,

zgani co.

9JZt'fefßrf>C, */ P}- «» nie-

miy, przykry, niestosowny
kolor, kolor niezgadzajcy si
z otoczeniem.

9)it'i?fÖriUtg f
adi. le uksza-

cony, nieksztatny.

Sftt'Rgcburt, sf. pi. =en, i)

poronienie n., niewczesny
pód; 2) potwór >«., poczwarka

/., cudotwór m., dziwolg m.

3>M'^gclaunt, adi. le uspo-

sobiony.

SRi'fjgeföict, sn. =( e)^/ pl-

=e, los przeciwny, zawistny,

przeciwiestwo n., niepomyl-
no f., przygoda f. ; niedola

/., nieszczliwy wypadek.

9)ii'ftgcftaü, sf. pi "tn, po-

tworny ksztat, szpetno f. ;

potwór m., dziwolg: m.

9)ii'fjgeftaUet, 9Kt'fjgeftaltig,

adi. brzydki, potworny, szpe-

tny; =er 2J}enfd) brzydal m.

9)it'^gcftimmt, adi. rozstro-

jony (o instrumentach muzy-
cznych); le usposobiony, w
zym humorze.

Ütti'fcgeroädjö, sn. «fe§, pi.

=je, zaniat m.
8)liß=glü'rlen, e§ mißalü'rit i

e3 mi'ßglücft, es ift mi'ßglücft,

nie poszczci si, nie powo-
dzi si, niepowie si, nie

udawa si, nie uda si.

9)t&=go'ttncn, mißgönne,

mißcjönnft, bab mißgönnt, va.

nie yczy, zazdroci.

Stti'Bgriff, sm. *(e)§, pl =e,

pomyka /., uchybienie n.,

usterka /., usterk m. ; einen

— tun le si wzi do rzeczy,

niewaciwie postpi sobie.

SOji'ßgimft, s/. nieyczli-

wo /., zawi/., zazdro f.

Sttt'ftgÜnfttg, Oäi. nieycz-

liwy, zawistny, zazdrosny;

adr. nieyczliwie, zawistnie,

zazdronie.

»li'Han&cin * 9)M§=5o'n=

bellt, mißha'nble, mifehanbelft,

habe mißhanbetti gemifefjanbelt,

ta. le si obchodzi z kim.

(s)krzywdzi, maltretowa,
mczy koero.

'üBitßha'nblmtg, sf. pl =en,

obelywe, ze, srogie obejcie

si, zelenie n., shabienie n.,

krzywda f. (take na ciele).

9)t'jJDeirat, sf. pi. =en, nie-

pomylne, niestosowne ma-
estwo, mezalians m; nie-

dobrana para.

üDct'ßheflig, adi. niezgodny.

Söti'pefligfett, sf. pi. =en,

niezgoda/.; niesnaska/., po-

wanienie n.

üDitfftO'lt, s pi. =en, mi-

sya f.. posannictwo n.
*

SDK'ffUntä'r, sm. -(e)s, pi
=e, misyonarz m.

9JMf|i'ÜC, sf. pi =n, list

wierzytelny.

SDU'fjjaljr, sn. =(e)g, pi «e,

rok m. nieurodzaju.

9)tjj=Ie'mtett, mtßfenne, miß.

fennft, mißfennt, mißfannte,

Ijabe mifefannt, zapoznawa,
zapozna; omyli si, nie-

pozna.
üWU'ßfetmtntS, sf. pi. =niffe,

zapoznanie n., omyka /., ze
wyobraenie o czem.

Sfti'ßflang, sm. -(c)§, pi
=flänge, dysharmonia /"., dys-

sonans m., dwik niezgodny,

rozdwik m.

9Jt'f?frebit, sm. *(e)§, zy
kredyt, dyskredyt »?.

;
jmnbn

in — bringen kredyt komu
zepsu, zdyskredytowa kogo

;

tn — fomnten straci kredyt,

wiar.
SDlt'fjlcutmg, SDHpcumifdj,

adi. w niedobrym, w kwa-
nym, w nieswoim humorze.

SDii'ßlaili, sm. e(c)3, pi. =e,

dyssonans w., dysharmonia /".,

rozdwik m.

SBW ßliiutenb, adi. dyshar-

monijny, rozdwiczny.

9ftt'Hctten, va. (haben) le
prowadzi, z drog wska-

za, z drogi sprowadzi.

SOit'ßltd), adi. niepewny,

wtpliwy, przykry, kryty-

czny, lizki, niebezpieczny
trudny, zagmatwany ; «e Sage
przykre pooenie ; adv. e§

fiebt — mit ibm au§, e [tebt

— mit ibm sprawy jego le
stoj, le z nim, jest w kry-
tycznem pooeniu.

9)Jt'ftlid)fett, sf. przykro
/., lizko /., niebezpiecze-
stwo w., krytyczno /.

ÜDM'fJÜebtg, adi. uprzy-

krzony, niechtnie widziany:

ftcb bei jmnbm — madjen
uprzykrzy si komu; etro.

— adv. aufnehmen niechtnie

co przyj (do wiadomoci).

SRtHi'ittjeit, mißlingt, miß=

fang, ift mißlungen, vn. (zwy-
kle impers.) nieuda si, nie-

powodzi si, niepowie si,

chybi ; ein mißlungener tylan

niedoszy zamiar, plan; mifi=

[ungene 9Ber! chybione dzieo.

SDZt'jjlt'ngeit, sn. $, niepo-

wodzenie n., nieudanie n.,

si.

'SÜM'ßmut, sm. =(e)§, nieu-

kontentowanie »., niech /'.,

zniechcenie n., smutek m..

osowiao /.

9)H'^muttg, adi. niechtny,
zniechcony, znudzony, smu-
tny; — roerben osowie.

SKifcWtett, mißrate, miß=

rätft, mißrät, mißriet, mißraten,

I. vn. (iein) nieuda si, le
si uda, chybi; ein miß=
rateneS Äinb ze dziecko ; II.

mi'ßraten, va. (haben) jmnbm
etro. — odradzi co komu.

9)Ji'f5ftartb, sm. =(e)3, pi
=ftänbe, zy stan (rzeczy),

niedogodno/., anomalia /.

;

bd w., brak m., wada /.

;

9)Jißftänbe abftetlen zapobiedz

niedogodnociom, naduy-
ciom, zaradzi brakom.

ÜHi'fcfHm«««, va. (haben)

1) le nastroi, niezgodnie

wystroi (o instrumentach

muzycznych); 2) w zy hu-

mor wprawi, popsa humor;
mißgeftimmt fein by w kwa-
nym humorze; ber SRarft

ift mißgeftimmt targ jest zy,
nizkie s ceny na targu.

SOtf'ßftimmimg, sf. niena-
ska /., dysharmonia/. ; kwa-
ny, zy humor, ze usposo-

bienie, niech /., niezado-
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wolenie ».; — beg SDJarfteg

depresya /., znika f. cen

(handel).

9Ji'$t0lt, sm. =(0$, pi.

=tÖne, ton faszywy, niezgo-

dny, dyssonans m.

9JH'fctönen, mittöne, mijj=

iönft, bab mifetönt, vn. faszy-

wie, niezgodnie brzmie.

9JIi'§=tro«c« i Wtifctmi'tn,
mißtraue, mtfjtrauft, Ijabe

gemifetraut i mi&trau't, vn.

nieufa, niedowierza, niedo-

wierzy.

Wli'^tiamn, sn. =§, nieuf-

no /., niedowierzanie n.
;

podejrzenie n.; — errcefen

wzbudzi podejrzenie ;
—

hegen niedowierza; — itt

jmtlbn, in etin. fefcen niedo-

wierza komu, czemu.

ÜÖM'fetrauenftjotum, sn. *§,

pi. sDota, wotum «., wyraz
m., wyraenie n. nieufnoci.

9)t'fjtrautfd), adi. niedo-

wierzajcy, nieufny, podej-

rzliwy.

SJit'fjuergmigcn, sn. =>§, nie-

ukontentowanie «., niech
/., niesmak m. ; nieprzyje-

mno /.

SJii'jjuergitiigt, adi. nieu-

kontentowany, niechtny

;

— mad)ett zniechci; —
roerben zniechci sie.

Mi'jjtoerljältitiä, sn. -
ffeg,

pi. =ni[fe/
zy stosunek, dys-

proporcya f., asymetrya f.;
nierówno /., niestosowno

f., rónica f. ; niedostate-

czno/. = Unjutänglicbjeit
;

niezgodno /', niezgoda f.
(midzy osobami); im — gU

etro. ftefiett sta w nierównym
do czego stosunku.

üöti'perftanb, sm. .(e)S, i)

ograniczona inteligencya f.,
brak m. rozumu, rozgarnie-

nia; ze, mylne wyobraenie,
pojmowanie; 2) nieporozu-
mienie n.

Sytt'perftiiltÖUd), adi. myl-
ny, bdny; adv, mylnie,
wskutek zego zrozumienia.

9Ri'f?toerfitii!tbnt$,«n. -nlffes,

pi. ettiffe, nieporozumienie n.,

ze wyrozumienie; niezgo-
dno f. (jako skutek niepo-
rozumienia).

9)?i'f?=uerfteljen, mi'ftoerfteCe,

mifjoerftebjt, mijjnerfteljt, mifj»

oerftanb, i)abe mi'fcDerftanben,

va. le zrozumie.

3)ii'fjberuiattung, sf. zy
zarzd, za administracya.

9)t'fcuiadj3, sm. »roadjfeg,

nieurodzaj m., chybienie n.

plonów. [spodarka.

9JM'fjuitrtfdjaft, */. za go-

W\\t, sm. :(e)Sr 1) ekskre-

menta pi., odchody pi., ajno
bydlce, gnój ni.

;
gum — ge=

börig gnojowy ; — nom 9?inb=

Dtef) gnój woowy, krowi,

krowiniec m. ;
— oom ^ferbe

gnój koski; 2) gnój m., na-

wóz m., mierzwa f. ; mit —
beftreuen gnoi; (obraz.) bag
gebort auf ben — to na gnój

mona wyrzuci, to ju nic

nie warte ; ©elb tte — Ijaben

mie pienidzy jak gnoju;

bag ift nia)t auf feinem =e

geroacbfen to si nie wylgo
w jego gowie; reiner —
(czyste miecie), gupstwo n.

;= Unfinn; 3) miecie n.;

4) mga /., pomorszczyzna /.

3JJtft=, adi. gnojowy.

9Jii'fthauer, sm. «§, i =n,

pi. *tt, gnojownik m., na-

wonik m. ; wywocy miecie.

•lött'ftket, sn. =(e)3, pi. =e,

inspekt m., grzda wygno-
jona, zagonek gnojowy.

Sßt'ftel, sf. pi. =n, kunie
gniazdo, kotun m., kb m.,

czapka /., wicher m., wil-

czeniec m., kuniec m,, jemiel

ni., jemioa f. (krzew).

üöii'ftetßeere, sf. pi, =n, je-

mioowa jagoda.

SÄi'ftelbMffel, sf. pi. *n,

jemioucha f. (ptak).

SDit'ftcn, I. vn. (Caben) i)

gnoi, gnój oddawa, puszcza
z siebie; 2) eg mifiet mrzy,
pomorszczyzna pada; II. va.

(Ijaben) gnoi, gnojem rol
uprawia, mierzwi.

äftt'ftftnf, sm. =en, pi. =en,

mieciucha /., gnojek m.,

ziba górna (ptak); przeno-

nie: gnojek m., czowiek
plugawy.

9Jit'ftf(tege, */. pi. =n, na-

wozowiec m. (mucha).

aTii'ftforfe, sf. pi. =n, Wi'p
gäbet, sf. pi. =n, widy gno-
jowe, do gnoju.

ÜDU'ftgufbe, sf. pi. -n, dó
m. na gnój ; z gnojem, gno-

jowisko n., gnojnica f.

Sttt'ftljaufen, sm. =g, pi.

—, kupa /._ gnoju, gnojo-

wisko n.\ miecisko n.

SDZt'fttg, adi. 1) zagnojony,

gnojem powalany; (obraz.)

plugawy; 2) mglisty.

üBtt'ftjaudje, sf pi. =n, gno-

janka /.

atfi'ftJäfcr, sm. =§, pi. —

,

bobeka /., krówka /., uk
m., mierdziuch m. (gatunek
chrzszcza).

SJM'ftfarrCH, sm. obacz
Slliftroaqen.

9«t'f«aaie, 2»t'ftifu^e, */.

pi. =n, gnojówka /*., gnoj-

nica f.

SöH'ftfcpuiamm, sm. =(e)§,

pi. jfcbroämme, czernidak m.

SW'ftftfÜte, sf. gnojnik m.,

gnojowisko n.

ÜÖH'ftoielj, sn. =§. pi. =er

bestya /. (przezwisko).

9)ii'fttt>ageit, sm. •>$, pi. —,
wóz m. do gnoju.

Wit, I. praep. z, ze, (cz-
stokro nie tómaczy si
wcale, lub te kadzie si
rzeczownik w szóstym przy-

padku); mit jmnbm toofinen

mieszka z kim; mitetnanber
razem, wraz; alle miteinanber
wszyscy, wszyscy razem; —
©Ott z Bogiem, przy Boej
pomocy; ein gfeid&eä Stlter —
jmnbm Ijaben by z kim w
równym wieku; — jmnbm
oerroanbt fein by z kim
spokrewnionym, by czyim
krewnym ; ba§ Qauä mit oier

genftern dom o czterech

oknach; ber SJJann — bem
febroargen Sarte czowiek z

czarn brod, o czarnej bro-

dzie; SBagen — jroei Siäbern
wóz o dwóch koach ; — einem
©tocl in ber §anb z lask
w reku; — iEränen in ben
2Iugen ze zami w oczach;

roa ift — bir? rcie fteljt eg
— bir? co ci si przyda-
rzyo?; jak si masz? jak
stoj twoje sprawy?; eg ift— iljm aug jest stracony;

unb bamit ift eg aug i na tem
koniec; eine fCIafdje — S03ein

butelka /. z winem, wina

;
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— ©eibe (tiefen haftowa
jedwabiem; — bet $eber
fdjretben pisa piórem ; — bem
2Meffer fdmeioen kraja noem;
— Sorben malen malowa
farbami; — bem ©äbet t>er=

rounben zrani szabl; —
Sonnenaufgang ze wschodem
soca; — ber 3cit z czasem;
— bein 2lbenb z wieczora,

pod wieczór; — lautet ©tittt=

me gono adv. ;.
— blofsen

fCiifjen boso adv. ;
— gotbenen

Settern zotemi literami; —
tarnen nennen nazwa, za-

woa po imieniu; bte 1&£\t

— ©ebreiben äubrtngen za-j czas pisaniem; — ©ttEU

jdjroeigen übergeben pomin
milczeniem; — 3'leifj pilnie;

umylnie; — gertauet 9t0t

zaledwie, ledwo co ; — SDiifje

z nateniem, zaledwie; —
©eroalt przemoc; — 9ted)t

susznie; — Unredjt nie-

susznie; et tat e§ —
2lbfid)t umylnie to uczyni;
— einem SBotte (jednem) so-
wem; — roentgen Sßorten
w kilku sowach, kilku so-
wami; — bet erften klaffe

fabren jecha pierwsz klas;
— einem SJale nagle, wtem;
— niebten wcale nie; —
biefen äBorten ging er fort

to powiedziawszy odszed;
jmnbn — offenen Slrmen
empfangen przyj kogo
otwartemi ramiony; — ettt).

anfangen rozpocz czem;
— ©ifen belaben naadowa
elazem; ftdt) — etro. abgeben,

befdjäftigen zajmowa si
czem; rergleicben — ... po-

równywa z . . .; — bem
£obe bebroben grozi mier-
ci; — SBobltaten überhäufen
obsypywa dobrodziejstwami;
— einem Änaben nieberfom=

men porodzi, powi chopca;
id) roeif? niebt, roa id) bamit
anfangen foli nie wiem, co

z tern pocz; et ift — bet

Sejabtung juftieben jest za-

dowolony ze zapaty; II. adv.
razem, (w)spólnie, take; —
anfaffen dooy rki; id) bin
— babci ja przyczam si
take; — &u einer Seicbe ge=

ben i (take) na pogrzeb;

ba§ geljbrt — baju to take
do tego nalay; baran (ag e3

— to take po czci byo
przyczyn.

9)?t'tatt'geHagte(r), sm. =n,

pi. ('n), wspóoskarony m.
Wit'tnmDCfeitl), adi. obecny

wraz z innymi.

SOH'iarkit, sf. wspópra-
cownictwo n.

Wl'Uaxbtikn, va. arbeite,

arbeiteft, arbeitet mit, arbei=

tete mit, f)abi mitgearbeitet,

wspólnie pracowa, wspó-
pracowa; pomaga, pomódz.

9ttt'tarl>ctter, sm. «g, pi.

— , wspópracownik m.

Wli'tatMttvin, sf pi. »in-

nen, wspópracowniczka f.

^itttirbeiterfdjaft, */. wspó-
pracownietwo n.

9)tTtbeHagte(r), sm. *n, pi.

(=n), wspóobwiniony on.,

wspóoskarony m.
ilt't^Cfommcit, va. befom*

me, befommft, befommt mit,

belam mit, bab mitbefommen,
dosta razem (z innymi), do-

sta udzia; fie t)<xt oiel mit=

belommen dostaa, miaa
wielki posag.

9ttt't=uekftten, va. (baben)

nada wspólne lenno, nada
lenno w tym samym czasie;

obciy papifr wartociowy
lombardem razem z in-

nymi.

Wi'tUty, sm. *3, pi -e,

spólne posiadanie, spoina po-

siado, spóka f.

Wli'Ubtftytn, va. befiCe,

beftfceft i befifct, befifct mit,

befafc mit, l)abe mitbefeffen,

posiada spoinie, wespó z in-

nymi.

8)lt'tkftkr, sm, -%,pi. —

,

spoiny posiadacz, wspóposia-
dacz m. ; spólnik m.

Wli'tfXttiÜp, adi. majcy
w czem wspólny udzia.

$lt1=ktt>erbcn, vr- beroerbe

mid), beroirbft bid), beroirbt

fid) mit, beroarb mid) mit,

f)abe mid) mitberoorben; vr.

wspóubiega si, konkuro-
wa.

3)tt'i6eto>er6er, sm. =§, pi.

—, wspóubiegacz.wz., wspó-
zawodnik m., konkurent m.
MViUmxUxin, sf. pi. »in»

nen, wspózawodniczka /.,

konkurentka /.

awtbctoerbung, sf. pi. sen,

wspózawodnictwo n., konku-
reneya /., konkury pi.

äNi'tktooljncr, sm. *%, pi
— , spómieszkaniec m.

9){t't=k5al)len, w*. (Ijaben)

ponosi, ponie cz ko-

sztów, wydatków, zapaci za
siebie; ict) beäabje für bid) mit

zapac za siebie i za ciebie,

zapac za nas obu.

Wli'Uikttn, vn. biete, bie=

teft, bietet mit, bot mit, bab
mitgeboten, wnie ofert wraz
innymi, bra, wzi udzia
w li cytacy i.

9Jii't=l>ringen, w*, bringe,

bringft, bringt mit, bracbte

mit, bab mitgebracht, przy-

nosi, przynie (ze sob),
sprowadza, sprowadzi; (ein

^eiratgut) — wnie posag
;

jmnbm etro. — przywie,
przynie komu co.

attitbruber, sm. =§,pl. -brii=

ber, spóbrat »i.; blini m.

$?t'tf>ritoerfd)aft, sf. kon-
fraternia /.

Söit'ttiürge, sm. =n, pi. -n,

wspórczyciel m.
9)it'tt)iirger, sm. =3, pi. —,

wspóobywatel m.

ftttuurgertn, sf.pl. «innen,

wspóobywatelUa /.

SÖM'tfiiirgfdjaft, sf. pi. «en,

wspórczycielstwo n.

Wd't6)X\\t, sm. =en, pi. »en,

brat m. w Chrystusie, wspó-
chrzecijanin m.

9)ft'tÖafCtH, sn. =3, spoiny

byt.

9J{i't=oürfen, vn. barf, barf ft,

barf mit, burfte mit, bab mit=

geburft, mie pozwolenie lub
mono pój, i,jecha i t. p.

z innymi; id) barf nid)t mit
niewolno mi pój (z wami,
z tob).

9)cTteigeittnnt, sn. =3, pi
=tümer, wspólna wasno,
wspówasno f.

SDlt'tetgentümcr, sm. =§,pl
— , wspówaciciel m.

SJHtCtna'nbCr, adv. wspólnie,

razem, wraz, jeden z drugim,
ze sob; bag —leben poycie
n.; aKe — wszyscy (ilu ich

jest).
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9}N't=einfltcfjen laffcn, va.

raffe, läffeft i läfjt, läftt —

,

lief; — , Ijabe — (äffen, wtr-
ca, wtrci, napomkn, da,
do zrozumienia.

9tti't=ent£finöen,TO. empfin=
be, empftnbeft, empfinbet mit,

empfanb mit, Ijabe mitempfun=
ben, wspóczu.

2){t'tem)jftnbeit, sn. -g, M\'t-

entjjftnbung, sf. wspóczucie n.

üüii'teröe, sm. -w, pi =en,

spódziedzic ot.

Mi'klUn, sf pi =innen,

spódziedziczka f.
Wli'Uttbttt, vn. (haben) spó-

dziedzicTiy, mie udzia w
dziedzictwie.

3)ti't=effen, vn. effe, iffeft

i tfct, tftt mit, afj mit. f)abe mit=

gegeffen, jada, je razem z

drugimi; je razem z czem.

Söli'teffer, sm. *%,pl —, i)

towarzysz ot. przy jedzeniu,

spóbiesiadnik m. ; 2) zaskór-

nik ot., pryszczyk m. w
kfiku ust.

'aWHaljren, rw.fahre,fä!jrft,

fährt mit, fuhr mit, Bin mit*

gefahren, jecha w towarzy-
stwie drugich.

9Jit't=folgcn, vn. (fein) i
za kim w towarzystwie dru-

gich, odprowadza (odprowa-
dzi) wraz z innymi; ber mit=

folgenbe Srief list (tu) za-
czony.

SDM'Hreiten, fich — , w.
(haben) wspólnie si cieszy,
dzieli z kim rado,
mVüftylm, va. (haben)

spóczu.
SWi'HÜ^rCtl, va. (haben)

wozi, wie, nosi, nie ze

sob.
ü)jjt'tgahe, sf. pi =n, dar ot.;

rzecz oddana, wrczona
;
posag

»!., wiano n.

SDtt'tgaft, sm. «e§, pi. =gäfte,

go ot., spóbiesiadnik ot.

WiUtbtn, va. gebe, gibft,

gibt mit, gab mit, f)abe mit=
gegeben, da komu co (by
wzi ze sob); da posag,
wiano, wyposay.

9)lt'tgefangene(r), sm. *n,pl
=(n), spówizie ot.

9)H'tgefiu)I, sn. =§, spóczu-
cie «., sympatya f.

9JU't=gcf»en
f vn. serje, gehft,

geht, ging mit, bin mitgegangen,

i z kim (razem), towarzy-

szy komu ; baä geht noch mit

to jeszcze ujdzie ; etro. — f)=
%tn ukra co

;
(w grze w

karty:) pomaga grajcemu.
9)it't=genießen, vn. geniefse,

genie&eft i geniest, geniest mit,

genofj mit, habe mitgenoffen,

uywa wspólnie z drugimi;

uczestniczy, mie w czem
udzia.

aJü'tgettofj, 3)M'tgeitof|c, sm.

*n, pi =rr, spólnik ot., towa-
rzysz ot., uczestnik ot.

'9Jit'tgenoffcnfdjaft, sf. pi.

=en, spóuczestnictwo n., spól-

nictwo n.

SOcTtgenofftn, sf. pi ginnen,

spóuczestniczka f., spólnicz-

ka /., towarzyszka f.

SDÜ'tgemilj, sm. =nuffe§, spoi-

n uywanie.
5öU'tgcfcü(c), sm. =en, pi

=en, spóezeladnik m.\ towa-

rzysz ot., kolega m.

'9)li'tgift, sf. pi. =en,

posagf ot.

Söit'tglteb, sn. =(e)§, pi. «er,

czonek w.; — einer &ird)en=>

gemeinbe parafianin m.

SÖtt'tgttCbfdjaft, sf. czon-
kostwo n.

9tti'M)a&en, va. habe, haft,

hat mit, hatte mit, l)abt mit»

gehabt, mie ze sob.
$K^hattClt,haUe,E)äUft,hält

mit, Ijtelt mit, habe mitgehalten,

I. ««.trzyma co spoinie z kim;

II. vn. nie ociga si, obcho-

dzi co spoinie, wzi w czem
udzia.

5öU't4)dfCH, vn. helfe, hilfft,

hjlft mit, Ijalf mit, Ijabe mit=

geholfen, dopomaga, dopo-

módz.

9)it'tI)crauSgct)cr, sm. =§,

pi. — , spówydawca ot.

9)i'tfierrfdjaft, sf. spówa-
sno f. ; wspórzady pi.

SJH'tyllfe, sf. pi. =n, dopo-

maganie n., kooperacya /.

;

pomoc f., wsparcie n.

9)ttf)t'n, adr. wic, przeto,

zatem.

9Jt'ttnl)ciIjer, sm. =§, pi —,
spótdzierzyciel ot.

Pt'tfaifer, sm. =3, pi. —,
spólcesarz m.

üOTt'Mäntyfen, vn. (haben)

walczy, bi si wraz z inny-

mi, bra udzia w walce.

9ttt'tfämj)fer, sm. =§, pi.

— , towarzysz ot. broni.

SÖU'Mfagen, vn. (haben)

skary, uskara si wraz
z drugimi.

pit'tHäger, sm. -§, pi —

,

spoinie skarcy, spóoskar-
yciel ot.

9JM't=fontmen, vn. fomme,
fommft, fommt mit, fam mit,

bin mitgekommen, przyj,
pój razem z drugimi ; nicht

— fónnen nie (módz) pój
z innymi; nie zdy, pozo-

sta w tyle (szczególnie . o

uczniach).

9)it't=friegett, I. va. (Eiaben)

1) = mitbefommen; 2) obe-

rwa wraz z drugimi; II. m.
(h,aben) wojowa wraz z dru-

gimi.

Wli'Mafytn, vn. (iaben)

mia si take.

ÜJJit't^Offcn, va. laffe, läffeft

i Iäfjt, läfet mit, [ie^ mit, Ijabe

mitgelaffen, puci kogo, po-

zwoli komu, by co uczyni,

poszed i t. p. wespó z dru-

gimi.

ÜOii'Maufen, vn. laufe, räufft,

läuft mit, lief mit, bin mitge=

laufen, biega, bied wraz
z drugimi; uchodzi; e§ mag
fo — moe tak pozosta,
ucriodzi.

9»t'tlaiitf -(e)§,i)=c,2Ja't=

lauter, sm. =g, pi. — , spó-
goska f.

9){t'tle6enb, adi. spócze-

sny; bie =en spóczeni.

'SOii'tktb i 3R'«etJcn, sn.

=%, lito/., politowanie n.\

ubolewanie n., miosierdzie n.\

auä — z litoci, przez lito

;

— füllen czu lito; — mit

jmnbm Ijaben, hegen, fühlen

mie lito nad kim, litowa
si nad kim; — erroeden, er=

regen pobudza do litoci,

obudzi lito; — erregenb do

litoci pobudzajcy.
Mi'UUibtn, vn. leibe, lei=

beft, leibet mit, litt mit, habe

mitgelitten cierpie wespó
z drugimi.

yjJt'tleibenfujoft, sf. wspól-

ne eierpienie, spócierpienie

n. ; in — 3iel)en wcign,
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wciga w co (n. p. w strat
pienidzy).

3Ki'tleto(en)3ttcrt, SKi'ttei-

bCn§U)Ürötn, orf», godny poli-

towania.

SDH'rteiber, sm. =S, pi. —

,

cierpicy wspólnie; litujcy
si ; es ift beffer Leiber ol— ju

baben lepiej mie zazdroszcz-
cych n ;li aujcych; wol,
aby rai zagrzano, ni aby muie
aowano.

9Kt'tlciberregcnb, adi. lito
obudzajcy.

üb'it'tictbtg, adi. litociwy,
litony; =e ©eele litociwa
dusza, litociwe serce; —
gegen bie Sltmen [ein by li-

tociwym dla ubogich; —
marhen, fttmmen wzruszy, po-

budzi do litoci; adv. lito-

ciwie, litonie; — anfeben
(po)patrzy na kogo litociwie.

9ftt'tieiö§äujjening, sf.,

aWi'tletbSbcjetgung, sf., pi.

-en, Wi'tltitiibtmii, sm. *eS,

pi. =fe, okazanie w., wy-
raenie «., owiadczenie n.

alu.
pWtUMM, adi. bez li-

toci, nielitociwy.

pM'tltibfoOll, adi. peny li-

toci.

jjtft'tfeib§ö>ert, gRt'ttriM?

WÜrbig, adi. godny litoci,

politowania.

äßt'Wernen, va. i vn. (ba=

ben) uczy si razem z kim;
uczy si równoczenie.

3)U't=madjett, I. va. (baben)

robi co wespó z drugimi,

czyni to co drudzy robi;
^elbjüge — bra udzia w wy-
prawach wojennych; atte —
by dobrym towarzyszem, bra
udzia we wszystkich zaba-

wach; er bat Diel mitgemacht
duo przeszed, dokaza nie-

jednej rzeczy, pi z niejednej

beczki, bywa tu i tam; II.

vn. (baben) uHftbu— ? chcesz
nam towarzyszy?

ättt'tmenfd), sm. -en, pi. =en,

blini m.
9Jii't=mü(fCH, vn. muf$,mufjt,

mufc mit, mufjte mit, bab
mitgemujjt zniewolonym by
do . . ., musie i, robi i t. p.

wespó z drugimi.

3?U't=ncIjraen, va. nebme,

nimmft, nimmt mit, nal)m mit,

bab mitgenommen, i) zabie-

ra, zabra, wzi ze sob;
nimm aud) biefen $orb mit
we i ten kosz (ze sob); 2)

eine ©tunbe — bra lekcy
wraz z kim innym; alleS, aud)

ben ftetnften (eunn — ko-

rzysta z wszystkiego, nie po-

gardza niczem, nie gardzi
i najdrobniejszym zyskiem;
baä i|t immerbin mit3unebmen
nie naley tem gardzi, to

bd co bd przyj, wzi
mona; 3) zmczy, osabia,
osabi; bie Äranfbeit i)<xt iljtt

febr mitgenommen choroba
bardzo go osabia; ©orgen
baben ibn ijavt mitgenommen
troski go znkay; 4) jmnbn
— wzi kogo w obroty, da
si komu we znaki, dopiec,

dokucza komu.
9)Jitnt'u)tett, adv. bynaj-

mniej, wcale nie.

ÜWÜ'tra, sf. pi. =tren, mitra

/. biskupia i ksica.
üDHtrattteit'fe, (wym.: -tra-

jöz), sf. pi. =n, kartaczówka

/., organki pi.

9MratUcu'fenkenner, sm.

=§, pi. — ,
palnik wielorurko-

wy, palnik wieloknotny (ko-

lejn.).

uDt't=rateit, vn. rate, ratft,

rät mit, bab mitgeraten, bra
udzia w naradzie, radzi we-
spó z drugimi; zgadywa
wespó z innymi.

SKi'fcredjnen, I. »«. (baben)

1) rachowa z kim razem, po-

maga komu przy rachowa-
niu; 2) dorachowa; wracho-
wa, wliczy, policzy; nid)t

— niewlicza, wyczy z ra-

chunku ; bie Unfoften mitge=

rennet (niefit mitgerechnet) po
wrachowaniu kosztów, wlicza-

jc, wliczywszy koszta, wraz
z kosztami (nie wliczajc ko-

sztów, bez kosztów); II. vn.

(baben) ba reebnet nid)t mit

to w rachub nie wchodzi.

Wli'Utäm, I. vn. (baben)

bra udzia w rozmowie, w
dyskusyi; mówi razem, ró-

wnoczenie; nidjt mitjureben

baben nie mie prawa mówie-
nia; bu rjaft Ejier nict)t mitju=

reben nie masz tu gosu, to

nie twoja sprawa; er fann
baoon ntcfit — nie zna si na
tem, nie ma o tem pojcia;
II. va. (baben) id) b>&e aud

)

ein SBort mitjureben ja take
chc (mam prawo) sówko po-

wiedzie, to mnie take ob-
chodzi.

9)U'tregent, sm. =en,pl. -en,

wspórzdca /'., wspóregentw*.

9Jit'trcgcntfcl)aft, sf. wspó-
rzdy pi.

9JH't=rcifen, vn. (fein) po-

dróowa razem z kim, towa-
rzyszy komu w podróy.

S)ilreifeitbe(r), sm. =en, pi.

=e(n), towarzysz m. podróy.
iUit'i=mtett, vn. reite, reiteft,

reitet mit, rtit mit, bin mit=

geritten, jedzi, jecha wierz-

chem wespó z drugimi, w to-

warzystwie.

ÜDittfa'mt, praep. wraz, ra-

zem, wespó.

3tti'Mu)teWen, va, (baben)

wóczy ze sob.
3)i'tfrftntaufer, sm. =g, pi.

— , srodownik m.

ot t'tfdjlllb, sf. wspówina /.

3Jt'tfu)lUbtg, adi. spówin-

3Jii'tfd)ulbtge(r)
(
, sm. i sf.

=en, pi. =e(n), spówinowajca

m.f spówinowajczyni f.
9)M'tf$iilbner, sm. =§, pi.

— , spódunik m.

9)it'tfdjiitcr, sm. *§, pi. —,
spóucze m.

SDttfchülcrtn, sf. pi. »innen,

spóuczennica f.

aftt'tfdjtoefter, */. pi. =n,

spósiostra /., spówychowan-
ka f.

m'Wtin, vn. bin, bift, ift

mit, mar mit, bin mitgeroefen,

istnie równoczenie, by ra-

zem; er ift mit babei on take
jest, bierze udzia w tem.

SDfi'Mingetf, va. i vn. finge,

ftngft, fingt mit, fang mit,

bab mitgefungen, razem z kim
piewa; akompaniowa, wtó-
rowa komu przy piewie.

SWMollen, vn. (b>ben) id)

Ijätte mit(fabren, geljen), foHen
miaem, winienem by take
pojecha, pój.
m'Uftiütn, vn. (baben)

gra razem z kim, bra udzia
w grze; (obraz.) nid)t mebr —
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usun sie; jmnbm übet —
zagra komu na nosie, da sie

komu we znaki, wypata
komu nieprzyjemnego figla.

SJJU'HJjrcdjen, vn. i va.

(Ijaben) obacz lMtreben.

aJit't-fttmmcn, vn. (Caben)

gosowa wraz z innymi, od-

da take swój gos.

SOTt'tftreiten, SKi'tftreiter,

obacz 2RttEämpfen, 9ftitfämpfer.

Wi'ttaa, sm. <e)s, pl. -e,

poudnie n. (jako czas, godzina
i jako strona wiata); ben —
betreffenb poudniowy ; e§ gef)t

auf — poudnie si zblia,
niedaleko do poudnia

; gegen— okoo poudnia, ku pou-
dniowi, okoo 12. godziny;

gu — effen, — galten obia-

dowa; gu — bleiben zosta
na obiedzie; — madjen prze-

rwa robot dla obiadu ; auio

— z poudnia; rjeute — dzi
w poudnie.

üröt'ttageffett, sn. =§, pi. —

,

obiad m.\ beim — przy obie-

dzie, podczas obiadu.

SÖlittägiß, 2Ri'ttSflItfl, i)

poudniowy; obiadowy; 2)

ku poudniowi lecy, zwró-
cony.

mttatf, i) mittag, adi.

poudniowy; obiadowy; 2)

adv. w poudnie, w poudnio-
wej (obiadowej) porze.

9Jlt'ttag§&lume, sf. pl. ==n,

poudnik m.
üöii'ttagSbrot, sn. =(e)s, pi.

=e, obiad to.

9Jt'ttag§gcgenl), */. pi. =en,
strona poudniowa.

9JU'ttag§gefeUfdjaft, */, pi.

=en, towarzystwo obiadowe.

üöct'ttagSglotfe, sf. pi. =n,
dzwon(ek) poudniowy; dzwo-
nienie n. na poudnie.

2Ri'ttafl3gfot, 2Ri'ttafl8$tye,

sf. pi. =(e)n, upa poudnio-
wy, upa m. w porze pou-
dniowej.

SJH'ttogSpde, s/. pi. =n,

Wysoko poudniowa(astron.).
sM'ttag§!ret§, sm. -fes, ^Z.

=fe, poudnik m.
9JU'ttug§füftc, */. irf. =n,

wybrzee poudniowe.
SOU'ttagSXintc, sf.pl. =n, po-

udnik m.
9Kt'ttag§htft, */. pi. »lüfte,

powietrze poudniowe, z po-

udnia.

9Jii'ttitg§mafil, sn. .(e)s, pZ.

=e_i =mäcler; SÖli'ttogSmoi)^

JCtt, sf. pi. =en, obiad w.

9Jlt'ttaggmeffe, sf. pi. =n,

msza poudniowa, dwuna-
stowka f.

ÜM'ttagöJjre&tgt, sf. pi. sen,

kazanie poudniowe.
SPft'ttagSrillje, s/. odpo-

czynek to. w poudnie, po
obiedzie, przypoudnia f. ;

—
galten poudniowa.

äWi'ttaflgfdjlaf, sm., 9MU
tag§fd)läfu)cn, sn. •s.ani'ttogg*

fdilummer, sm. =ä drzemka
poobiednia; fein(en)

—

galten

drzema, przesypia si po
obiedzie.

8Jt'ttagffcite, sf. pi. -=n,

strona poudniowa.
SNt'ttagsfonnc, sf. soce

poudniowe, w samo poudnie.

3tfi'ttag§ftimbe, */. pi. »n,

godzina poudniowa; godzina
obiadowa.

9JH'tt<tg8tafet, sf. Wli'ttatf*

ttfd), sm. obiad to.

Wi'tta^vo'mb, sm. =(e)§, pi.

=e, wiatr poudniowy.
Wl'üaafytit, sf. czas pou-

dniowy, pora poudniowa;
pora obiadowa.

Wi'üa^ixltl, sm. -S, pi.

—
,
poudnik m. ; towarzystwo

obiadowe.

9)it'ttag3ttmrt§, adv. ku'po-
udniowi, na poudnie.

üöfi'ttC, sf. rodek to., po-

rodek to. ; rednica /. ;
grono

to.; in bec — liegenb, befmb=
(id) rodkowy, redni, pore-
dni; bie richtige, genaue —
sam rodek

;
gerabe in bec —

w samym rodku; au§ ber —
ze rodka; einer au3 unferer
-— jeden z poród nas, jeden

z naszego grona, towarzystwa

;

(in ber) — biefes 2Jionat§ w po-

owie tego miesica ; in ber

— be§ Sßtnterä w poowie
zimy ; = mitten im SBinter ; in

ber— ber ©tabt= mitten in b.

<St. w ródmieciu; in ber— be§

3ßege§ angelangt stanwszy
w poowie drogi; in bie —
nehmen otoczy, osaczy; bie

äßaljrfjett liegt ftet in ber —
prawda zwykle porodku ley;

2) reduia droga; polowa f. ;

bie richtige albo golbene —
(= SJitttelroeg) droga pore-
dnia; bie — nehmen wzi
przecicie; bie — galten

porodkowa.
Syii'ttCttÖar, adi. dajcy si

udzieli, mogcy by udzielo-

nym, przystpny; zaraliwy
= anftedenb.

9JM'ttetlbarfett, sf. mono
/. udzielenia, przystpno/.

;

zaraliwo f.
mi'ütihn, I. va. (baben)

jmnbm etro. — udziela, udzie-

li, uycza, uyczy komu
czego ; donosi, donie, za-

wiadomi kogo o czem, da
komu zna; fc&rtftttd) — do-

nie listownie, pisemnie; teile

mir beine Stbreffe mit podaj

mi swój adres; II. fid)
—

-, vr.

(baben) 1) komunikowa si,

znosi si ze sob; 2) fid)

jmnbm — zwierza si, zwie-

rzy si, wynurzy si komu
;

3) udziela si (o chorobach).

9)ti'ttetlen&/ adi. zwierza-

jcy si innym, przystpny.
'
äWt'ttriUjafier, sm. i§, pi.

— , majcy wspóudzia, spól-

nik to.

SJit'ttCtlfam, adi. obacz Wit*
tetlenb.

9Jti'ttetifamfeit, sf. przy-

stpno /.

SKt'tteiUmg, */. pi. =en, i)

udzielenie «., zakomunikowa-
nie n. czego; 2) doniesienie

n., wiadomo /., informacya

/. ; offizielle, offtjtöfe — urz-
dowy, rzdowy komunikat

;

unter — be3 5ßreife§ z poda-

niem ceny.

ÜBti'ttetfangSgalie, sf. dar

vi. opowiadania.

Wti'tttl, sm. -.%, pi. — 1)

rodek to., porodek m., gro-

no n.\ = äjittte; 2) rodek
to. (zaradczy, pomocniczy),

sposób to.; narzdzie n.; bao
— finben znale sposób,

drog; alle — nerfucben pró-

bowa wszystkich rodków

;

bie äufjerften albo aße erben!»

lidjen — anroenben uy
wszelkich moliwych rod-
ków; neue — anroenben zmie-

ni sposób postpowania

;

l)ier gibt'ä fein — meljr tu
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ju rodka, rady niema, tu

niema ju co robi; ber

3n>td fieiligt Die — cel uwi-
ca rodki; 3) rodek m., le-

karstwo n. ; 4) — pl. maj-
tek m., zasoby pl. (pienine);
ein 2ann non großen =n
czowiek bardzo bogaty, ma-
jcy wielki majtek; feine

— finb erfcböpft jego zasoby
s wyczerpane; aus eigenen

=n z wasnych zasobów; —
JUtn ©tubieren rodki, pie-

nidze na nauk ; er er*

hält ftd) ou§ eigenen =n sam
si utrzymuje, utrzymuje si
z wasnych zasobów; bei =n
fein mie majtek, by bo-

gatym; 5) poredniczenie ».,

porednictwo n.
; fid) ing —

legen, frhlagen, ing — treten

obj porednictwo, pore-
dniczy w czem, wda si w
co (jako porednik); 6) redni
druk (= aftittelfcfarift, druk).

ÜDii'ttda&er, sf. pl. «n, ya
(po)rodkowa.

9)it'ttClalter, sn. *§, 1) wiek
redni = bie mittleren Safere;

2) rednie wieki pi. (historya).

Wx'ittMtZlM), adi. re-
dniowieczny.

SMi'ttelart, sf. pi. =en,

redni rodzaj, gatunek.

Wii'tttlbav, adi. poredni;
adv. porednio.

Wli'üüHtttit, sf. pore-
dnio f

93ii'tteltiauhoIj, sn. =eg, pi.

'ifbi^cc, budulec redni.

SDU'ttdbegriff, sm. =(e)g, pi.

=e, pojcie porednie (logika).

9)tt'ttcIÖicr, sn. =(e)g, pi.

-(, piwo rednie, podlejsze.

SJH'ttelbetf, sn. -(e)8, pi.

=e, midzypokad m.
9)i'ttdbtng, sn. =(e)», ?l-

=e(r), rzecz midzy dwiema in-

nemi porodkujca ; ni tak ni

siak ; co z tego, a co z tam-
tego.

3Rt'ttell)ntffi>amj)fiuaf$ine,

sf. pi. =n, maszyna parowa
o redniem cinieniu.

m'ttthmtt, sf. pi. =n,

mierny plon, mierne zbiory.

SJU'ttrifarbe, */. pi. =n,

kolor poredni.

9)i'ttelfettt, adi. rednio-
cienki, redniego gatunku.

Wittdfdl, «». =(e)g, pi.

=i, bona midzypucna, re-
dniopiersiowa (anatomia).

SNi'ttelfcnfier, sn. *§, pi.

— , okno rodkowe.
üDH'ttdfmger, sm. --g, pi.

—
,
palec redni, serdeczny.

»H'ttelfiifj, sm. -eg, pi.

=füfee, róduoe n., rodek m.
nogi.

üDft'ttdgang, sm. .(e)§, pi.

=gättge, 1) chód redni, zwy-
czajny; 2) korytarz rodkowy
(domu); 3) droga, cieka
rodkowa, przez rodek

4
(ogro-

du) wiodca.
»DU'ttdgattung, sf. pi. =en,

redni gatunek.

SÄt'ttelfllteb, sn. -(e)g, pi.

=er, rednia cz; redni czo-
nek (n. p. u palca).

SOft'ttdgjOff, adi. redniej
wielkoci ; redniego wzrostu.

äRt'ttelgrtiße,
r
sf. pi. =n,

rednia wielko; 2Jiann Don
— czowiek riedniej wiel-

koci ; ©eftalt über — posta
nad zwyk wielko.

üöit'ttdgiirt, sm. =(e)S, pi.

»C, pas rodkowy (u mo-
stów).

üött'ttclpt, adi. redniej
dobroci, redniego gatunku.

9Jtt'ttdgut, sn. =(e)g, pl.
-- guter, towar m. redniego,
miernego gatunku.

SJM'ttelbanö, sf. pi. »fiänbe,

ródrcze n. (anatomia).

SOtttdfar^fett, sm. =g, pi.

—, skoczek m., kroczek m,
(ryba).

ÜÖU'ttelfnedjt, sm. =(e)g, pi.

=e, redniak m. (górn.)

9)ii'ttCllagC, sf. rednie to-

ny ffosn, pógos m.
ÜÖIt'ttettältötfu), adi. ród-

ziemny; =e 2Reer morze
ródziemne.

Mi'ütütaitf sf.pl. -n, linia

rodkowa; równik m.

Ü9ii'ttdl03, adi. bez rod-
ków, bez zasobów, ubogi.

SRt'ttClUlfiflfeit, */. brak m.
rodków, zasobów, ubóstwo n.

9Jii'ttdloftgfeit3ieitgni3, sn.

=ffeg, pi. =ffe wiadectwo n.

ubóstwa.

3)it'ttelmamt, sm. =(e)g, pi.

=teute, czowiek redniej klasy,

redniego stanu, miernego

majtku; porednik m. —

-

Mittelsmann.

ÜUM'ttdmaj?, sw. -e§, pi. *e,

rednia miara; mierno f

.

miernota /.

9)it'ttdmäfjtg, adi. mierny,
pomierny; zwyky; przeci-
tny; bieg ift unter betn 9JHttel=

mäßigen to mniej ni mierne,

to stoi poniej miernoci ; =er

3>(tbregerirag przecitny do-

chód roczny; =e SBeanlagung
mierne, przecitne, nieszcze-

gólne zdolnoci.

9)i'ttdmaft, sm. .(e)g, pi.

= e, maszt rodkowy, gówny.
ÜDH'ttelmaner, sf. pi. =n,

mur rodkowy.
8JH'ttrimeer, sn. «(e)g, pi.

=e, morze ródziemne.

SKi'ttdmehl, sn. =(e)g, pl.

z, mka rednia, polednia.

Wä'tUtyaxtti, */. pi. -en,

partya umiarkowana, centrum
n., rodek m. (parlament).

iWttetyartetntattn, sm.

=(e)g, pi. »manner, rodko-
wiec m.

9Ht'ttetyfetlcr, sm. =g, pi.

— , filar m., sup rodkowy,
afti'ttetyfei'ö, sn. .(e)3, pi.

=e, mierzyn m.
}

mierzyniec

m., mierzyuek m., ko m.
miernego wzrostu.

aRt'ttetylatte, sf. pi. =n,

podkadka rodkowa.
SDli'ttefyllltft, sm. =(e)g, pi.

=e, punkt rodkowy, rodek
m., porodek m.\ centrum

»., metropolia /,; — ber

3nbuftrie gówny, rodkowy
punkt przemysu; im — be=

finblicfa (po)rodkowy ; im «=e

Bereinigen zerodkowa.
ÜDtfttdS, praep. ob. mitteilt.

üöit'ttelfdjiädjttg, adi. prze-

citny, zwyky.
SJM'ttdfdjIag, S7>i. =(e)ä, pi.

=fcf)läge, gatunek redni, ras-a

rednia.

Söti'ttdfdjrcunnte, */. pi. »n,

przecinka /.

Ütftttdfdjrift, sf, P l. w,
rednie pismo, rednie litery,

redni druk.

»it'ttdfdjulc, sf. pl. =n,

szkoa rednia.

m'ttilfämUt, sf. pl. =n,

pokad rodkowy (kolejn.).

a)it'ttd8wann, sm. =(e)g, pi.
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=mcinner; 8JM'ttefycrfon, sf.

pl. =en, porednik m.: agent

m. ; rozjemca m.

Slftt'ttelft, praep. z gen.,

za, za pomoc, przez.

aRi'ttdjitaitJC sm. .(e)8, vi.

=ftänbe, redni stan.

3JH'ttetftän&er6arriere, */.

pi. =n, koowrót m. (kolejn.).

tDlt'ttelftatiott, */. pl. -en,

stacya porednia.

m'ttttftatuz, sf. pl. =en,

redni wzrost.

3Jt'tttIftC, adi. redni, rod-
kowy, centralny.

ÜÖM'ttelftimme, */. pl =n,

gos redni ; niszy sopran

;

baryton m.
SWi'ttelftotf, sm. <e)§, pl.

=ftöcfe, mezanin m. ; laska /.,

kij m., ul m. ; redniej ja-

koci lub wielkoci.

SKrttelftraße, */. pi. =n,

rednia droga, rodek m.
\

bie — einfd)lagen pój re-
dni drog, redniej drogi,

rodka si trzyma; bie gol»

ber.e — zota miara, droga
porednia.

aJH'ttdftfitf, sn. -(e)3, pl
't, kawaek m. ze rodka,
porodek vi. ; intermezzo n.

(teatr).

aJH'tieltafl, sn. *(e% pl.

e, sukno n. redniej dobroci,

redniego gatunku.

Wi'tttlmU, sm. =(e)3 pl.

=roälle, wa rodkowy; kor-

tyna /.

8>M'tteIttKtit&, sf. pl. =roänbe,

ciana rodkowa.
3)M'ttcIttaffcrftanii,*m.=(e)§,

redni stan wody, rednia
woda.

3Jii'ttCltDCg, sm. obacz

SRittelftrafce.

9tti'ttetoort, sn. =(«)§, pl.

=robrter, imiesów m.
ÜSJM'ttdjalm, sm. =(e)§, pl.

=jäljne, redni zb.
3)t'tteljeit, sf.pl =en, po-

redni czas; poredni iloczas

(prozodya).

ÜÖJt'ttdjeütg, adi. =er Sßofal

goska obojtna (prozodya).

Stti'tten, adv. — am Sage
wród dnia, w jasny dzie;
— tn ber ©tabt w rodku
miasta, w ródmieciu; —
albo tief in ber 9ad)t wród

nocy; — im Söinter wród
zimy; er roar — im <Stf)ret6en

wród pisania, gdy na dobre

pisa; — burd) albo entjroet

fdjtagen w rodku przebi,

przeama na dwie poowy;
— auf bem SBege, — unter=

roeg> wród drogi; — brin

w samyme rodku ; — Ourd)

przez, wskro; etro. — berau=
fdjneibert wyci co ze rodka.

(

SJii'tteniadjt', sf. pl =näcbte,

pócioc f. (pora czasu i oko-

lica nieba); um — o póno-
cy; gegen — koo pónocy;
gegen — gelegen pónocny,
ku pónocy pooony.
JDi'ttcrriiid;ttg, fffi'tttt*

nadjtltd), adi. pónocny,
nocny.

SKt'ttCntadjts, adv. o pó-
nocy.

äJU'ttcniadjtSgegeub, sf. pi
=en, pónocna strona.

9Ji'itewadit§fdjmaii§, sm.

=\tQ,pl. =fd)mäufe, podkurek m.
ÜJU'ttccnarljtSftunbc, sf. pl

=n, pónocna godzina.

9Jli'ttcruodjt^tDin&, sm. =(e),

pl -t, wiatr pónocny.

SDü'ttfaftcn, sf. ph rodo-
pocie n.

üöii'ttäter, sm. *§, pl. —,
spódziaacz m.

3)It'ttlCr, adi. redni, rod-
kowy; =e (Sd)nelltglett rednia
szybko; =e Qualität redni,

mierny gatunek.

SDii'ttlcr, sm. =§, pl —,
porednik m., pojednawca m.

;

agent m., strczyciel m.
(= 3TOo!fer).

iit'itleramt, sn. =(e)8, urzd
poredniczy, pojednawczy,
porednictwo n.

SDittknn, sf. pl. =mnen,
poredniczka f.

aJM'ttlCrtob, sm. =(e)8,

mier pojednawcza (Chry-

stusa).

Söitttleruin'IC, adv. tym-

czasem.

aJit'NÖnen, vn. (fiaben)

brzmie razem, równoczenie.

SÖZt'ttraucr, sf. wspólna

aoba ; wyraz m. wspóczu-
cia.

ätft'Mrtnfcn, vn. irinfft,

trinft, tranf mit, bab mit»

getrunfen, pi z innymi.

ÜÖU'ttfontmer, sm. --%, po-

owa /. lata
;

przesilenie le-

tnie.

9Jii't=tim, va. i vn. tuft,

tut, -tat mit, fiat»e mitgetan,

wspódziaa, bra udzia.

8Jit'tttninter, sm. =&, po-

owa /. zimy; przesilenie

zimowe.

ÜDM'tttDOdj, sm. =(e)§, pl. =e,

roda/
1

. ;
(beß) =§, w rod.

a)ittU'ntCr, adv. niekiedy,

czasami.

9flt'tuntcrfd)rift, sf. pl. «en,

drugi podpis, kontrasygna-

cya/.
9Jii't=imtcr5etd)iten, va. i w».

(baben) podpisywa, podpi-

sa wspólnie z innym(i), kon-
trasygnowa.

SDli'tudjdier, sm. =8, pl
—, spósprawca m.

Stft'turfadje, sf. pl -n,

wspólna przyczyna, przyczyna

uboczna.

9JH'töer&annte(r), sm. =n,

pl (=n), spówygnaniec m.

SDM'tbcrtredjer, sm. <=§, pl
— , spólnik m. zbrodni.

9JM'iDerfd)tt)orett, adi. spó-
spiskowy ; ber 2Jitoerfd)roorene

spólnik m. spisku.

SÖlt'ttieruialter, 9Jii'tuer=

WCftr, sm. =, pl. — , spó-
rzdca m., spózawiadow-
ca m.

Söii'tüorntunb, sm. »§, spó-
opiekun m., opiekun przy-

dany.

aJii'tliorntunbfdjnft, sf. pl
=en, spóopieka /.

9)ii't=ttinnbcrn', vn.
f

(fein)

podróowa, odbywa piel-

grzymk, wdrówk wraz

z innymi.

9)it't=ttictlten, vn. (jaben)

paka z innymi, paka
take.

s
J)ii'tttiCÜ, sf. wiat obecny,

spóczesny, spóczesno /.

9Jfi't=ti)irfcn,
r

vn. (^a6en)

wspólnie dziaa, dopomaga,
przyczynia si ; bra udzia.

Söti'tunrfungj sf. spódzia-
anie «., pomoc f., przyo-
enie n. si do czego; unter
— ze wspóudziaem.

ü>ttt't=tt)iffen, vn. roeiff, roeijt,

tneif!, inufite mit, bab mitge=

rou^t, um etro. — wiedzie
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take o czein, by w co wta-

jemniczonym.

SJK'ttoiffcn, sn. «3, ofyne

mein — bez mojej wiado-

moci, wiedzy.

SDlt'ttoiffer, am. -S, pi. -,
spówiedzcy m.
WUtOoUtn, vn. (baben)

cbcie te pój, pojecha,
wyj i t. d.

"Mi'UltyUfl, I. va. (fiaben)

1) policza, policzy (razem

do czego); 2) liczy z kim
razem ; II. vn. (Ijaben) by
policzonym, zawartym w pe-

wnej liczbie; ba3 (er) gäbjt

mcbt mit to (on) si nie liczy,

nic nie znaczy, nie ma a-
dnego znaczenia.

ÜUH'tjedjer, sm. =3, pi. —,
spóbirbant m., towarzyszcy
w uczcie.

SDii'ijeiige, sm. =n, pi. -w,

spówiadek m.
9Äi't=jtChen, jiebe, 3'iehft,

5tef)t, jog mit, mitgejogen,

I. va. (fjaben) 1) razem z kim
cign; 2) cign za sob,
ze sob ; II. vn. (fein) razem
z kim uda si w drog, i
za drugimi, (wy)ruszy take.

9J?t'tjttietf, sm. =(e)3, pi. -e,

cel uboczny, drugorzdny.

9fttftlt'r, sf. pi. -en, mie-
szanka /., mikstura /.

9Jlnemo'm!, sf. 3)nento=

tC'djlttf, sf. sztuka/., nauka/,
dopomagania pamici, mne-
monika/., mnemotechnika /.

Wißt, sm. =3, pospólstwo

n., hoota /.

WÓ'M, sn. =3, pi. —

,

mebel m., sprzt pokojowy;
alte3 — stary grat; (prze-

nonie:) stary suga.

üBiö'knjan&Uiitg, sf.pl. =en,

sklep m. z meblami, maga-
zyn m., skad m. mebli.

ÜÖZobt'l, adi. ruchomy; —
macben uruchomi ; biefer (rei3

ift nod) febr — ten starzec

bardzo jeszcze rzeki.

SftofetUa'r, sn. =(e)3, sprzty
domowe, meble pi.

9KoMlto'rkft^, sm. =e3,

majtek ruchomy.

SSftobtlia'rerfie, sm. =n, pi.

=n, dziedzic m. majtku ru-

chomego.

3KoMlta'refc!«tton, sf. pi.

«ett, egzekucya f. na rucho-

mociach.
ll'ioutHar'bernttigcit, sn.

obacz UliobiliarbeftC.

SUlobtlteit, *. pi rucho-

moci pi. ; sprzty domowe,
meble pi.

9)i0t>tUftc'reH, va. (baben)

uruchomia, uruchomi, po-

stawi wojsko w stanie go-

towoci do wyruszenia na
wojn.

9Jló&tltfte'ning, WoWU
UindllUig, sf. uruchomienie n.

3)Ot)ltC'rcn, va. (baben)

(u)meblowa, zaopatrzy w
sprzty pokojowe.

üölo'djte, inÖdjtC, obacz
mögen.

ÜJttobalitä't, sf. pi. =en,

sposób m. (postpowania)

;

bte =en szczegóy pi., wa-
runki pi.

ito'be, sf. pi. =n, moda/.,
nowo /.; nowy sposób,

zwyczaj; nad) bet — podug
mody, modnie; e3 ift

—
to jest w modzie; — merben,

in bte — fommen wej w
mod; au3 ber — fommen
wyj z mody; mieber —
werben wej znowu w mod

;

in bte — bringen mod wpro-
wadzi; bie — angeben na-

dawa ton, dyktowa mod;
fid) immer nad) ber — fletben

ubiera si podug najnowszej

mody; aße =n mitmacben,

immer ber — folgen i zaw-
sze za mod.

SDZo'beaffe', sm. =n, pi. m,
modni m., elegant m., ga-
dysz m. ; modnisia /., ele-

gantka f.

9fto'oearttfel, sm. «3, pi.

— , towar modny, rzecz mo-
dna; neuefte — nowoci pi.

9tto'bcbame, sf. pi. =n,

elegantka /.

ÜDiO'&egetf, sm. obacz 2Jiobe=

affe.

^JlO'bcCanbCl, sm. «3, han-

del m. mód, nowoci.

attobetyiiitbler, sm. =3, pi.

— , kupiec nowociami han-
dlujcy; modniarz m.

9JtVbeIjiinblcrin, sf. pi.

=innen, modniarka /.

9tto'beI>aitblung, sf. pi. =en,

skad m. towarów modnych.

SUio'beJjcrr, sm. -n, pi. »en,

elegant m.
9)o'bejournal (wym.: -ur-

nal), sn. «3, pi. «e, urnal ni.

9Äo'beIletb, sn. .(e)3, pi.

=er, suknia modna.
9tto'befranIhett, sf. pi. <=en,

modna choroba.

2N0'öeIlH)fer, sn. pi. mie-
dzioryty pi. w urnalach.

SÖlO'ÖCl, sm. «3, pi. =(n),

moda /'., wzór m., wzorzec

m.
;

pomiarka/., modu m.,

wymiar m.
üötO&e'lt, sn. «(e)3, pi. =e,

model m., modelka /. ; wzór
m., pomiarka /., wymiar ?«.,

forma /. ; — fteben pozowa
jako model.

SftobeUtCren, va. (baben)

modelowa, formowa, odle-

wa, odla; wyciska, wyci-

sn.
SNobeUte'm, sm. *%,pi. —

,

modelownik m., odlewacz m.
9Jiobeütc'rton, sm. -(e)3, pi.

=e, wyciskowa glina.

SRo&e'ttfammümg, sf. pi.

=en, zbiór m. modelów, wzo-
rów.

afto&e'flfteljertn, sf. pi. =in=

nen, modelka /.

•äJiO'&eltt, va. (baben) mode-
lowa, ksztatowa.

9)io'bcnarr, sm. obacz 2JJo=

beaffe.

9Jo'benamn, WbejuiMc,
üDio'bepiiwdjen, sf. kobieta

strojca si jak lalka, stroj-

nisia /.

8JO')er, sm. =3, próchno n.,

zbutwiao /., ple /. ;
ju

— werben zbutwie; in —
jerfaüen rozsypa si wskutek
zbutwienia ; eon — angegriffen
nabutwiay.

Sftoberateu'rlnmjje (wym.:
moderator-), sf. pi. =n, lampa
tokowa, lampa sprynowa,
lampa z miarkownikiem.

üOio'berbuft, sm. *(e)3, pi.

=büfte, stechli(z)üa /., st-
cho /.; zadueh ?»., odór m.
(z)glinizny.

9JO'berCrbC, sf. próchnica f.

üSÄO'berftfd), sm. -eg, pi. *e,

bezskór m. (ryba).

9Jo'i>ergeni(J), sm. =(e)§, pi.

=riid)e, stcho /.; — anneb»

men stechna.
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WberJjCtft, adi. stchy.
Wberluft, sf. pl. -lüfte,

zaduch m.
9!tto'b(e)ng, 9tfo'b(e)nd)t,

adi. stechy, stchlizn tra-

ccy, zapleniay, spróchniay,
zbutwiay; — raerben st-
chn.

SOiO'&Crn, vn. (fein) pró-

chnie, (z)butwie, zaplenie,
gni.

9)lobe'nt, adi. modny; adv.

modnie.

Wtfot'lVlt, sf. modna owia-
ta, modna sztuka i literatura.

üDJoberntfte'ren, va. (Ijaben)

modernizowa, odnawia.
SOWbefujnetber, sm. -g, pl.

— , krawiec podug mody ro-

bicy.

aJWbefdjriftftetter, sm. «g,

pl. —
,
pisarz w modzie b-

dcy, modny.

9Ji0bC'ft, adi. skromny; bie

=en spodnie pl. (artobliwie);

adv. skromnie.

Sfto'beftoff, sm. <e)g, pl. =e,

materya modna.

*iO*'befud)t, sf. nalado-
wnictwo n. mód, pasya f. do
ubierania si modnie.

9flo'betorb'eit, */. pl. «en,

bazestwo n., gupota/, mo-

Wo'Mtau)t, sf.pl. --en, strój

modny.
9JJo'betoaren, sf. pi. towary

modne, nowoci pl.

9)iO'bCtt)elt, */. wiat ele-

gancki, wiat m. elegantów.

9)i0btftf(ttio'n (wym. : -cjon),

sf. pl. «en, modyfikacya /.,

odmiana /.

SJJobtftjtC'rcn, va. (haben)

modifikowa, odmienia, od-

mieni.

2Jfl'btfd), adi. modny; adv.

modnie; |tdj — fleiben ubie-

ra si podug mody.
üftobi'ftiit, sf. pi. »innen,

modniarka /.

9K0bltlati0'n (wym.: -cjon),

sf.pl. =en, modulacya /"., zmia-
na f. (gosu).

SBto'blrö, sm. —
,

pl. 2iobi,
tryb m , sposób m.

ÜDiO'gein, vn. (fjaben) oszu-
kiwa.

SDIö'gen, vn.maq, magft, mag,
mocbte, fjabegemodjt i mögen; 1)

módz; bag mag roabr fein to

moe by prawda; barau
mödtjte roohl nichts raerben

prawdopodobnie (albo: moe)
z tego nic nie bdzie; fie mö=
gen eg tun niechaj to zrobi;
mer eg aud) (immer) gefagt

haben möge (albo mag) kto-

kolwiekbd to powiedzia;
mag bem fein rate ibm raolle

jakkolwiekbd rzecz si ma;
eg mag baraug entfteben,' roag

ba roili niech cobd z tego

wyniknie ; er mag noch, fo gut

fein choby nawet by bardzo
dobry ; er mocbte bamalg jroan=

jig Qafjre alt fein móg wtedy
mie lat dwadziecia; man
möcbte rafenb raerben zwaryo-
waby mona ; ©te möcbten fid)

bod) raobt irren zdaje mi si,

e pan si myli; tu eg nicbt,

eg möcbte bid) reuen nie czy
tego, mógby poaowa;
2) (dla wyraenia yczenia)

mögeft bu glücflid) fein! oby
by szczliwy! mag bod) bie

ganje 3Belt es raiffen Diechaj

wiat cay to wie; mocbte er

bod) fommen! oby tylko przy-

szed! 3) (zamiast foHen:) er

mag geben! moe odej! id)

roünfcbe, bafj er fommen möge
ycz sobie, by przyszed;
fagen ©ie ibm, er möge (mag)

fpäter fommen powiedz mu
pan, eby przyszed póniej

;

id) fürchtete, bu möchteft nicht

fommen obawiaem si, e nie

przyjdziesz; 4) chcie, lubi;
er mag fein 33ier nie chce piwa

;

id) mag biefen SDienfcben nicht

(leiben) nie cierpi tego czo-
wieka; ich mag iffn febr gem
bardzo go lubi; lieber

"

—

wole; id) mocbte gern chcia-
bym ; id) möchte lieber wola-
bym; id) möcbte gern (raobl)

raiffen chciabym, radbym wie-

dzie; faft möcbte id) glauben
prawie e wierz ; icb bab eg

nicbt tun — nie chciaem tego

uczyni; id) bätte eg nicht feben
— wolabym by nie widzie
tego; id) mag bid) nicht fo

reben boren niemio mi, sy-
sze ciebie tak mówicego.
Wgler, sm. =§, 'pi. —

,

oszust m.

9)(0'fl(tu), adi. moliwy, mo-

ebny, do spenienia; ift eg— ? czy to by moe ? czy to

podobna? doprawdy? eg ift— to by moe; fo fcbnetl aU
— jak najprdzej; fo balb

(alg) rote —jak najrychlej;

fo gut alg eg mir — roar o ile

mogem; eg ift mir nidjt —
nie mog; etro. — macben
umoliwi, umoebni co, do-

kona czego; aHeg =e anroen=

ben, fein -fteS tun uy wszel-

kich moliwych rodków, uczy-

ni co tylko mona (byo);
atleg »enerfprechen obiec(yw)a
zote góry; bag einzige mir =e

üöitttel jedyny rodek, który

mi jest przystpny; nicbt —

!

czy to moliwe? doprawdy!
^'glidjenfaflS, 9tfö'gliu)er=

toetfc, adv. w razie monoci,
o ile moliwe, jeli mona;
moe by, e . . .; ewentual-
nie.

3Äö'glid)fett, sf pl.*et\, mo-
oo/., moebno/.

;
praw-

dopodobiestwo n. ; nad) —
wedle monoci; eg ift feine
— jest niemoliwe ; ift bte— ?

doprawdy? czy to moebne?
feine — beg ©elingeng niema
podobiestwa, by si udao

;

alle =en berechnen, Doraugfeljen

obliczy, przewidzie wszel-

kie moliwoci, ewentualnoci;

jmnbm bie — cerfcbaffen, ju . .

.

umoliwi komu, eby . .

.

9ftÖ'gUd)ft, I. adi. bie =e

SSorficbt najwiksza przezor-

no, przezorno, jak mona
najwiksza; icb habe mein =eg

getan zrobiem com (tylko)

móg; II. adv. — gut jak naj-

lepiej ;
— balb jak najrychlej.

9Mjn, sm. =(e)g, pl. =e,

mak m.\ roilber — maczek m.,

bielmok m.\ gebauter — mak
ogrodowy.

iWohns, adi. makowy.
9ftO'htWrtig, adi. makowa-

ty-

9)io'l>nblume, sf. pi. =n,

kwiat makowy.
9)O'fittl)ar3, sn. =eg, sok ma-

kowy, opium n. indecl.

äftO'htlhctllJJt, sn. =(e)g, gów-
ka /. maku, makówka f.

W0'hnfo^f, sm. obacz SJtohn--

baut)t.

Wljnfucften, sm. «g, pl. —

,
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inczuiczek in. ; makuch tn.\

makucha /., wytoczyny pl.

z maku.
Mo'luumpf, sm. =(e)§, pl.

»Köpfe, ma kotra /.

".lUo'ljltöl, sn. «(e)3, pi. -e,

olej makowy.
s
A>io'l)nfflft, am. <<e)g, V1 -

=fafte, sok makowy, opium n.

SUio'ljnjalj, sn. =esi, pi. =e,

makowian I».

ilUo'ljnfnme(n), am. =en3, y.
»n. nasieuie makowe.

lUo'ljnfäiire, sf.pl. =n, kwas
makowy.

attoijnftengei, sm. =e, i>z.

— , makowina /.
s
J.liO'f)iiftoff, sm. *(e)3, pZ. °e,

naikotyna /'.

üöioljr, I. «w. ;cn, pi. =en,

murzyn m. ; roeifjer — albinos

m., biele w.; einen =en roeijj

roafchen noHen chcie umy
murzyna, wod przetakiem na-

biera, daremn podejmowa
prace; = en baben mie trem,
ba si; II. sm. =(e), mora/,
(jedwabna materyaj.

Sfio'ljtbailb, sn. =(e), pi.

=bmber, wttka morowa.

SUlÖ'hre, sf. pil. =n, karota

/., marchew /. ; roilbe — sro-

cze gniazdo, pasternak ponny,
polna marchew, winiak m.

WÓ'\)Xt\\*, acli. marchwiany.

^to'ljrenfarkn, 90Jo'Ijren=

fatbtg, adi. czarny (jak mu-
rzyn).

Sttö'ljrenfdb, sn. =(e)s, pi.

=er, marchwisko n.

SDio'ljreniopf, sm. «(e)§, pi
=!ópfe, gowa/, murzyna; ko
m. z karym bem, murzynek
m., czarnoeb m.

9tto'IjrettfópfdjeR, sn. =s, pi.

—
,
pliszka /., murzynek m.,

czerniczek m.
9)o'hrculanb, an. -(e)§/ &•

»lanber, kraj murzyski.
9JJo'^tenton3, sm. «es, pi.

»tätige, taniec murzyski.
SDiO'ljritt, sf. pi. «innen, mu-

rzynka f.

9)Jo'^rif d), adi. murzyski

;

adv. po murzysku.
üülo'drrülie, sf. pi. »n, ka-

rota /., marchew /.

9)fr)irC' (wym.: moare), sn.

i sm. '{%), pi. =S, mora/, (ma-

terya jedwabna).

WlÖta'bt, sf.2>l- =n, gatunek
aksamitu.

9)io!a'Ht, adi. zoliwy,
drwicy.

ÜHHOFiC'rcii, fid) — , vi: fid)

über jmnbn — drwi sobie

z kogo.

motta, sm. =s, Wo'tta*

fflffce, s/w., =s, mokka /'., ka-

wa arabska, turecka.

üöioltt'ffc, sf. molas w.,

miecenowe utwory pi. (geo-

logia).

9Ma'|fCjJCri0bC, sf. okres

m. miecenowych utworów
(geologia).

9)iold), äw«. =(e)g, pi. «=e,

salamandra /., jaszczurka
ogniowa.

9Jio Ibenljaiier, sm. «g, pi.

— , nieckarz m.
SDiDlcfit'1, sn. =S, pi. =e,

drobina /.

mott obacz helfen.
sM0'ltt t sf. serwatka f. ;

tyca /. ;
ju — roerben

serwatcze.

2Wo'lfenfiir, sf. pl. »en,

kuracya tyczna.
SDiOlfcrct', sf.pl. =en, mle-

czaruia f.

9Jlo'litg, adi. 8erwatczany.

aJiu'ÜigfCtt, sf. serwatcza-

no /.

ÜSMI, adi. mol, pó tonu

niej (muzyka).

üölo'fltg, adi. mikki; bardzo

przyjemny, wygodny, roz-

koszny.

Wo'Uton, sm. =(e)3, pi.

=iÖne, ton m. z mol (muzyka).

3)it>'lüonart, sf. pi. =n to-

nacya, gama molowa.

9)ioUu'§fc, sf. pi. »n,

paw m.
9)l0'l0, sm. =6, pi. SKoIt,

molo m., tama nadmorska.

ÜJMtjbbtt'n, sn. --S, molib-

dan l». (minera).

9)i0lt)bba'nfäure, sf. pi. -n,

kwas molibdowy, molibde-

nowy.

Moment, sm. >(e),^. =e, I.

sm. moment m., chwila /. ; ent«

fct)eit)enber — chwila rozstrzy-

gajca, decydujca; II. sn.

1) przyczyna /., pobudka /.

;

2) moment m., moment ilo-

ci; SSiegungs— , Angriffs—
moment zgicia; ftatifdjes —

moment statyczny ; £rägl)etts=

moment moment bezwadno-
ci (mechanika).

9)}omenta'n, adi. natych-
miastowy; chwilowy; adv. na-

tychmiast, w okamgnieniu

;

chwilowo.

ÜOiome'ittbilb, sn. =es, pi.

=er, 9)i
,

ontc'ntph,otograpl)ic,

pl. =n, fotografia byska-
wiczna, zrobiona na pocze-

kaniu.

9)i01ta'bC, sf. pl. =n, je-

dnostka/., wszcztek m. (filo-

zofia).

S0ona'rd), sm. -en, pl. sen,

monarcha ni., panujcy m.
Sflonardjte', sf. pl. >n, mo-

narchia /.

9Jtoua'r4tn, sf. pi. »innen,
monarchini /., paDujca /.

9)0ntTrd)ifdj, adi.' monai-
chiczny, monarszy ; adv. mu-
narchicznie.

9)nnardjt'3mn§, sm. —
monarchizm m.

3)fonardii'ft, sm. =en, pl.

=en. monarchista w.

9JJo'nat, sm. =(e), pl. =c,

miesic m. ; im laufenDen —
w biecym miesicu; in brei

:en za trzy miesice; 3Bed)[eI

auf jroei =e weksel patny po
dwóch miesicach; am britttn

nötigen =5 trzeciego ubie-

gego miesica; oor brei «en

przed trzema miesicami

;

ben roieoieften bes =s baben
roir? którego dzi?

a)io'ltat(e)lang, adv. (cay-
mi) miesicami.

9JO'ltatltd), adi. miesi-
czny; bie -e Steinigung, bao

ÜJionatlicbe obacz fflonatsfiut

;

brei», oiermonatlid) trzy-,

czteromiesiczny, co trzy, co

cztery miesice; adv. mie-

sicznie, co miesic.

'S9o'nat§abfd)Iu|f, sm. =ffeo,

pl. «frhltiffe, zamknicie w. ra-

chunków, wykazów miesi-
cznych, bilans miesiczny.

üöio'natäbeytg, s«\ obacz
3KonatageIb.

Mo'nat^fluH, sm. =es, pl.

-flitffe, miesiczka /., regu-

larno /.

3Ro'nat3[i:ift, */. pl^ -en,

termin miesiczny; binnen
— w przecigu miesica.
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9Jo'nat3gelb, 9Jlo'natgge=

Ijßlt, sn. miesiczne »., za-

pata/, za miesic; pienidze

pi. na miesiczne wydatki.

9Ro'Hat31)eft, sn. s(e)8, pi.

=e, poszyt ot. miesicznika,
miesicznik m.

SJJJo'natSIoIm, sm. obacz

2Jionat3gelb.

9ÄB'nat3raWort, «»i. <e)3,

pi. =e, sprawozdanie mie-

siczne, raport miesiczny.

lätto'natSrofe, «/. pZ. =n,

róa miesiczna.

9Ko'natgfdjnft, «/. pi. »en,

pismo miesiczne, miesi-
cznik m.

9tto'nat§tag, *»». «(e)8, pi.

=e, dzie ot. miesica.

ütfo'natStaube, sf. pi. =n,

gob domowy.
9Jb'nat§überjidjt, sf. pi.

*en, przegld miesiczny,
miesicznik ot.

2Ji(Tnat(§)toetfe
f

atftf. mie-

sicznie, co miesic, na mie-

sice.

attO'ltatSäett, s/. czas mie-
siczny, miesic ot.

9ftöndj, sm. s(e)s, _pZ. =e, i)

mnich ot. ; ein — ttierben zo-

sta mnichem ; f[einer — mni-
szek m.\ bie ßutte madjt
nidjt ben — ; e§ finb nicht

alle »t, bie fdjroarje Wappen
tragen kaptur nie uczyni
mnichem; 2) cierwnik ot.

(ptak); 3) brodawnik mle-
czowy, podrónik pospolity

(rolina); 4) ko waach.
Mo'nAtn, i. vn. (tjaben)

by mnichem ; myle jak
mnich ; II. va. (haben) 1) mni-
chem zrobi; 2) waaszy.

WÓnfytlti', sf. mnicho-
stwo n.

üöiö'ndjtfdj, adi. mnichow-
ski; adv. po mnichowsku.

fflö'nfyltin, sn. =§, pi. —

,

dim. od Wöup) mniszek m.
WÖttä)§-, adi. mniszy, za-

konny.

9flo'nd)3geliibbe, sn. pi.

luby zakonne.

SJiü'ncfiägetoanb, sn. --(e)3,

pi. »roänber, habit mniszy.

Wö'nfyfäaWt, sf. pi. »n,

1) kaptur ot. (mniszy); 2)
mniszek zy (rolina).

9flö'nd)gHofter, sn. *s, pi.

— i =flöfter, klasztor ot. mni-
chów.

aJtö'HdjSfittte, sf. pi. =n,

habit mniszy, kapica /.

9JO'nd)§lHtettt, sn. =§, a-
cina mnisza, zepsuta.

äflÜ'ttdjSlebetl, sn. =«, ycie
klasztorne.

SKiJ'iNporben, sm. «§, pi.

— , zakon ot. mnichów.
2Ro'nd)8rtatte, sf. pi. «n,

1) tonzura f.; 2) lekarski

mniszek, mnisza gówka, pa-

pawa f., wilczy zb, wini
pysk, mlecz wini, woowe
oczy, dmuchawiec ot., bro-

dawnik m., podrónik pospo-

lity (rolina).

$iö'ndj§ilja&aruer, sm. *§,

kubilicior m. (rolina).

attö'ndjgfdjrift, sf. pi. =en,

pismo gotyckie; dzieo przez

mnicha napisane.

9)?Ö'ltdj§ftattb, sm. =(c)§,

stan ot. mnicha, mnicho-

stwo n. ; tn ben — treten

oblec habit, wstpi do za-

konu; ben — nerlaffen, bem
=e entfagen zrzuci habit,

wystpi z zakonu.

Sölo'ndjSttiefeit, sn. =§, mni-

chostwo n.

3JlÖ'ntf)§3uC0i, sf. rygor kla-

sztorny, regua klasztorna.

9ftÖ'nd)tunt, sn. *(e)§, mni-

chostwo n.

ÜÜZonb, sm. -(e)§, pi. =e,

ksiyc ot.; miesic ot. (==

9Jconat i w mowie ludowej

zamiast ksiyc) ; ber — fdjetnt

ksiyc wieci ; ootter —
penia /. (ksiyca); neuer
— nów m. (ksiyca); halber

— póksiyc; ber 3unehmen=

be, abnehmenbe — ksiyc
rosncy, ubywajcy.

WlOtti", adi. ksiycowy.
ätto'nbabenb, sm. *(e)s, pi

=(, wieczór ksiycowy.
SDio'nbaitfgan'g, sm. =(e)8,

pi. =gänge, wschód m. ksi-
yca.

SDWnbauge, sn. «§, pi. =n,

oko lunatyczne.

2Jio'nbbol)in, */. pi =en,

drog-a ksiycowa.
SÖiO'nbblinb, adi. lunaty-

czny (o koniach).

SMo'nb&linbljeit, «/• «bacz

2Jlonbauge.

3nlenber, 5Deut{=»Inifcf)c§ SßörterSutf).

ÜDco'itb&nidje, sm. pi. fazy
pi., kwadry pi., lunacye pi

.,

zmiany pi. ksiyca.
9Wo'nb(eit)iafjV, sn. .(e)§, pi.

=e, rok ksiycowy.
9Jr«nbC(n)Iang, adi. kilka

miesicy trwajcy; adv. przez
kilka miesicy, miesicami.

SftO'ltbfarn, sm. obacz
2Ronbraute.

9tto'nbftitfternt8, sf. pi.

=niffe, zamienie n. ksiyca.
aWo'nbfÖrmio, adi. ksiy-

cowaty.

9Ji0'nbbCtt
r

adi. jasny; =e

üftac&t noc jasna, ksiy-
cowa.

tyWnbljtUt, sf. powiata /.

tyWlltyÓmtl, sn. pi. rogi
pi. ksiyca.

jBlo'iibfolO, sn. =(e)§, pi.

=f(Uber, zaniad m., niedoszy
pód; dziwotwór ot.

fflo'iMxaut, sn. =(e)S, pi.

-fräuter, zapartnica /., mie-
sicznica f. (rolina); obacz
take SDonbraute.

äJiO'nbttUlCfj, */. mleczko
kamienne, glinka tusta.

SJlo'nbmonat, sm. =§, pi.

=e, miesic ksiycowy.
9Jlo'nbad)t, 'sf. pi. .näc&te,

noc ksiycowa.
9flo'nbju)afen, sf. pi. obacz

ÜDJonbbrüc&e.

3)?o'nbraittc, sf. pi. =n, na-

cierzy pi., podejrzon m., du-
gosz m., gronowiec m. (ro-

lina).

^o'nbfamcn, sm. .%, pi.

— , miesiczne ziarno, mie-
sicznik w. (roliDa).

atto'itbfdjet&e, */. pi. »n,

tarcza f. ksiyca.
9)it)'ltbfdjeiit, sm. =(e)§,

WlB'lMifyt, sn. =(e)§, wiato
n. ksiyca.

2)?o'nbfd)nctte, sf. pi. =n,

szarat ot., szkarat w. (mi-
czak).

2Ro'itbfidjel, sf. pi. =n, róg

ot. ksiyca, póksiyc ot.

3tto'bftabt, sm. «(«)§, dó-
to póksiycowe.

SißO'ltbftdtt, sm. =(e)S, pi.

»e, kamie ksiycowy, sele-

nit ot.

Wn&fira&l, sm. -(e)8, pi.

=en, promie ni. ksiyca.
9D?0'nbfud)t, sf. lunatyzm

4
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7n., nocobliid m., miesiocz-

nictwo U., sennowóctwo n.

Wo'lttlfÜdjttg, adi. luua-

tyczny , nocobdny ; ber 2Jionb--

f
üc^tige, sm. lunatyk; bie -e

sf., lunatyczka f.
a)fO'llbDCtlu*)Clt, sn. obacz

2)}onbraute.

üDto'itimmlauf, sm. -(e)s,

pl. 4äufe, lunacya /., obieg

m. ksiyca.
3)o'nl)titerlri, s?i. -8, pl -

,

kwadra /.

WnbumnMmtg, sf, pl. «•*«,

lunacya f.

üöto'itbtoedjfcl, sm. •%, pl.

— , zmiaua f. ksiyca, od-

miana ksiycowa, obieg vi.

ksiyca.
SBiO'nbjafyl, sf. epakta pi.,

nowica f.

äRo'nbitflitö, sm. — pi.

=Ien, ksiycowy cykl, obieg,

okres.

9JZ0He'iCtt, pi. pieniki pi.

(artobliwie zamiast ©elb).

SWo'nitum, sn. -8, pi. Aa,
napomnienie «., przestroga /.

Wonoti)0'lb, sn. .(e)3, pi.

= e, monokord vi. (instrument

muzyczny).

Monogamie', sf. monoga-
mia /., jednoestwo n.

SJlonOga'nttfdj, adi. móno-
gamiczny.

9)oitOgflttti'ft, sm. zen, pi.

=en, monogam m., jednoe-
niec m.

üötonogra'mm, «w. -(e)8, ^.
=e, monogram m.

2)Joru)graj)l)ie', «/. i>z. =n,

monografia /., opracowanie
naukowe pewnego specyalne-

go przedmiotu.

SWonolo'g, sra. «(e)8,.p- =e,

monolog w., rozmowa f. z sa-

mym sob.
9Jionoinonie', sf. pi. «n,

monomania
Z'.,

urojenie w.,

obkanie n., urojona wy-
obrania.

ÜJJonO^JO'l, sn. .-(e)g, jtf. =e,

monopol w., samokupstwo «.,

prawo n. wycznej sprze-

day lub wyrabiania czego.

9Himo;jH)lifte'ren, va. (öetben)

monopolizowa, zastrzedz pra-

wo wycznej przeday lub

wycznego wyrabiana czego.

ajionopoli'fti sm. «en, pi.

=en, monopolista vi., samoku-
piec m.

W0tlDti)t\'$mü8, sm. —/mo-
noteizm vi., jednobono f.,

uzna(wa)nie n. jednego

Bogra.

Stfonotljci'ft, sm. -en, pi. -en,

monoteista m., monoteusz m.,

jednobonik m.

9M0HOt$et'ftifd}, adi. mono-
teistyczny, jedDobony.

SDffjnOtO'lt, adi. monotonny,
jednodwiczny, jednostajny;

nudny, nudzcy.
SOtonotonie', sf. pi. «=n, mo-

notonia f., jednodwiczno
/., jednostajno f. ; nudy pi.

iionftto'ns, sf. pi. -en,

monstraneya f.
ÜOlOllftrÖ'Ö, adi. monstrual-

ny, potworny, szpetny; stra-

szny.

üöio'iiftnnn, s». =8, pi. «ftra,

moustrum n., potwór m.,

dziwolg m., dziwotwór m.,

poczwara /. ; straszydo n.

SWonfu'n, sm. *(e)8, pi. «e,

monsuu m. (wiatr) ; ber —
Ijat eingefe^t nasta monsun.

Sftö'titag, sm. =(e)8, pi. «e,

poniedziaek m. ; blauen —
feiern, madjen poniodziako-

wa.
9fto'ntägig, SDio'ntSglid),

adi. poniedziakowy ; adv. co

poniedziaku.

Üöl0'ntttg£=, adi. poniedzia-

kowy.

9)ionta'mniMftrie, sf., prze-

mys górniczy, górnictwo n.

tyUttttU'X, (wym.: matö'r),

sm. =8, pi. -e i =8, monter w.,

skadacz w., ustawiacz vi.

machin.

SHmtttc'mt, »o. (fjaben) l)

ustawi(a), zestawi(a) (ma-

chin); 2) w ludzi opatrzy
(okrt) ; 3) (u)mundurowa,
ubiera, ubra (wojskowo).

2Rontie'nmg, sf. pi. *en, i)

ustawienie n., zestawienie n.

(machiny); 2) opatrzenie n.

(okrtu) w ludzi; 3) munde-
runek m., umundurowanie «.,

ubranie n. (wojskowo).
9Kontte'ruitg^la^, sm.,

9Jrjntterung§tterffttitte, sf. ze-

stawnia f.
ÜDZOIttU'r, sf. pi. -en, mun-

dur m., ubiór wojskowy, urz-

dowy, suebny ; Kartoffeln

in — ziemniaki nieubierane.

3Homnne'nt, sn. «(e)8, pi.

«e, pomnik m., monument m.

9)0UamCHta'l, adi. monu-
mentalny, pomnikowy.

SUioor, sn. s(e)§/ pi. «e,

bagno n., trzsawisko «.,

oparzysko v., oparzelisko n.

9Ji00r=, adi. bagnisty, mo-
czarowaty ; muowy, mu-
li sty.

$h>o'rbab, sn. =(e)8, pi.

»baber, kpiel muowa, bo-
tna, borowinowa.

9Dorj'ri>Bben, sm. -a, 9)Jöo'r=

grimb, «w. -(e)8, i>Z. -griinbe

rdzawka y.

2Ji00'rCtbC, s/. p?. =n, czarna

ziemia bagnista.

ÜÖiOO'rtg, (rzadko moo'rid)t)

oparzy sty, botnisty, bagni-

sty, ligawiczny.

5JJou'rIager. sn. =%, pi. —,
pokad muowy.

Poo'rlani), sn. =(e)g, pi.

slänoer, ligawica /., Iguiaczka

f., trzsawica f.
9)ioó'rmcife, */. pi. »n, bo-

tniczka /". (ptak).

aj?flo'rfd)nc))fc, */. pi. =n,

bekas funtowiec m., dübelt m.
(ptak).

uDooS, w. »feS, ^. t, i)

mech w.
; gehörntes — widak

m.\ i§Iänbifd)e§ — mech is-

landzki, tarczonik islandzki;

mit— Beberlt omszony ; mit—
Ü6ertt)ad)fen msze si, ome-
chnie; mit — Bebedte, be=

raadjfene ©egenb, ©trerle mszar
m. ; 2) dzigi pi., pienidze
pi. (w mowie studenckiej).

9Ji00§=, adi. mchowy.
Üöiorj'Sarttg, adi. mchowaty.
Wioo'föani, sf. pi. =&änfe,

awka mchem obrosa, po-

kryta.

Moo'Bttit, sf. pi. =n, ba-

yna /., órawina /., klukwa
/. (rolina).

P00§ftcd)tC, Sf. pi. -n, po-

rost, kamienny (rolina).

9)?00'l|0UuC, */. pi. -n;

ÜWoo'gfamentiedtl, sm. *s,pi.

— , czepeczek m.
3)JfJ0'fig, adi. mszysty,

omszay, mchem obrosy.

9)ZD0'gf0^feI, sf. pi. --n, cze-

peczek m.
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2)oo'3feWj, sm. *(e)S, pl. «e,

osonka /.

SJZoo'örofc, sf. pl. *n, róa
mszysta.

9ftoo§ft(jttiautm, sm. »(e)s,

j^Z. «fdjroämme, biela /., bielak

»*. (rolina).

3ttoo'§ftengel, «m. =§, ^z.

— , odziomek m.
2)i0jJ§, sm. Sftopfeg, pZ.

2Köpfe, 1) mopswi. (pies); fidj

IcmgroeUen rote ein — nudzi
si straszliwie; 2) przenonie :

niedoga m,, gderacz m.] 3)

pl. 2JiÖpfe pienidze (w mowie
studenckiej).

9J?Ö'JJ§d)eit, sn. =, ^?. —

,

dim. od 2Jiop§, mopsik m.

Wlf)'p\tn, I. «a. (fjaben)

kra; II. ftdj — , vr. (Mafien)

nudzi si straszliwie.

W0'^Qt\i6)t, sn. «(e)8, pl.

=et, twarz mopsia.

üöto'JM'tjJ, a(M- mopsiasty;

mrukliwy.

SDZo'Jrönafe, «/. i>Z- =n, nos

mopsi, zadarty.

^Oqua'ltt, (wym. ^mokant),

adi. szyderczy, zoliwy; adv.

szyderczo, zoliwie.

9Jto(|llie'reil, (wym.: moki-

ren), ftd) — , vr. (^abetl) szy-

dzi, kpi sobie.

üBfOrtt'l, sf. 1) moralno
/'., obyczajno/.; nauka mo-
ralna, etyka /.; — prebigen

moray prawi, moralizowa,
moralnoci naucza; 2) mora
m., sens moralny, nauka /.

(wypywajca z bajki, opo-

wiastki).

9)ft>ra'lgefe^, sn. =(e)§, pl.

=e, prawido moralne.

Sttora'ltfu), adi. moralny;
se 33etrad}tungen cmftetten mo-
ralizowa; adv. moralnie.

9)toraltfte'ren, va. (Mafien)

moralizowa, moray prawi

;

uobyczaja, uobyczai.

9)torali'ft, sm. =en, pl. =en,

moralista m., nauczyciel m.
obyczajnoci, cnoty.

ÜJttoralitä't, sf. 1) moralno
/.; 2) — , sf. pl. =en, wido-
wisko sceniczne redniowie-
czne.

äRora'Itfjttofoylite, 9Jiora'i=

Wiffcnfd^aft, sf. filozofia mo-
ralna.

9Rora'tyrebtgt, sf. pl. =en,

prawienie n. moraów, napo-
minanie n.

WlOtä'nt, sf. pl. =n, morena
/'., przewa m. (geologia).

SJiora'ft, «w. =e3, pl. 2Ho=

rafte, bagno n., boto n.,

trzsawisko «., moczar m.
;

im =e ftetfen Metben utkwi
w bocie.

üöfora'fteifeuftetn, sm. =(e)§,

pl. °t, elaziak botnisty (cia-

o kopalne).

9ttflra'ftig, adi. bagnisty,

grzski; se ©egenb bagnisko

n., bagna pl.

Wiota'fitxaUt, sf. pl. -en,

botnik m. (skorupiak).

3Rorato'rtum, sn. -(§), pZ.

=rten, moratoryum «., prze-

duenie n. okresu zapaty,
wypaty (prawo).

äjiO'rtfjei, sf. pl. =»tt, smardz

m., smarz m. (gatunek grzy-

ba); gemeine — piestrzenica

/., piestrzyca /.; braune —
infuka /.

Soorb, sm. =e§, pl. =e, mord
m., morderstwo w.; einen —
begeben popeni morderstwo.

ajJo'rbanfc^tag, sm. =(e)§, pl.

=fd)Iäge, zamiar morderczy,
zamacb m. na czyje ycie.

9Ji0'rb0jt, sf pl. »acte;

Üflo'rb&eU, sn. «(e)s, pl. --e,

topór zabójczy.

S0lO'rbtC9icr(>C), sf. pragnie-

nie n. rozlewu krwi, dza/,
krwi.

SWo'rbfiremter, sm. «§, pi.

—
,
podpalacz rozbójniczy.

tforbbrennerei', sf. podpa-

lanie rozbójnicze, zbrodnia /.

podpalania.

Wrbfirennenfu), adi. =e

Sftiene mina zbójeckiego pod-

palacza.

SJJlO'rÖC«, I. va. (fiaben) mor-
dowa, pomordowa, zamor-

dowa, zabija, zabi; II. vn.

(baben) popeni morderstwo,

krew rozlewa.

ÜÖIö'rber, sm. =3, pl. —,
morderca m.; zabójca m. (nie-

waciwie zamiast £ot[d)läger).

ÜDiö'rbergrulie, sf pl. *en,

jaskinia /. zbójców, otrów;
au§ feinem bergen feine —
madjett co na sercu, to mie6

i na jzyku.

äRö'rbertyanti, sf.pl. *ljänbe,

rka /. zbójcy, zbójecka, za-

bójcza.

Sötii'rberljöljle,*/. obacz Wór*
bergrube.

SJJÖ'rberifu), adi. morderczy,
zabójczy, zbójecki ; =e ©cbtctcjjt

bitwa mordercza, krwawa

;

adv. morderczo, zbójecko, po
zbójecku.

9)Zö'rberltdj, adi. 1)= mor-
berijd); 2) okropny, okrutny,

straszny; — fdjreien strasznie,

okropnie krzycze.

SSfto'rbgefd)td)te, sf. pl. -.n,

historya /., opowie/, o mor-
derstwie ; okropne zdarzenie,

okropna historya.

Wrbgefett^e), sm. =en, pl.

=en, pomocnik m., uczestnik

m. morderstwa; opryszek m.
9tto'rbgett>eljr, sn. =(e)ä, pl.

=*e, bro mordercza.

9Jo'rbgter, sf obacz ajorb=

begterbe.

üöiO'rbtO ! interi. pomocy

!

gwatu! geter unb — fdjreien

okropnie, straszliwie wrze-

szcze.

Stfo'rbletter, sm. »z, pi. —

,

kazemata /.

ÜDin'rblärm, sm. -i, stra-

szny, piekielny krzyk.

9Jfr)'rbiuft, */. obacz 2Rorb»

begterbe.

9)iO'rbUfttg, adi. paajcydz morderstwa.

'9)Ó'rbtniifg, adi. okropny,

dyabelny; adv. okropnie, dya-

belnie; — falt dyabelnie zim-

no.

9Ko'rbmeffer, sn. =§, pl. —,
nó morderczy; sztylet m.

äftij'rberfcfiladjt, sf pl. «en,

bitwa mordercza, krwawa.

üöiO'rbftmi, sm. =(e)§, zmys
zbójecki, popd m. do mor-
dowania, zabijania.

SOZo'rMjunger, sm. =§, wil-

czy apetyt, gód.

3Mrb3fert, sm. =§, pl. -e,

zuch m.
3JIo'rbfud)t, Wo'Mmt, sf.

obacz SWorbbegierbe.

9)to'rb3to>eg, sm. =e, pl. =e,

niegodziwie za droga, droga

/. na zamanie karku.

9)l0'rbtat, */'. pl. =en, mor-
derstwo »., czyn zabójczy.

Stto'rbtoerfud), sm. -(e)§, pl.

=e, usiowanie n. morderstwa.

4*
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®iO'rbuiajfC, */. pi -n, bro
mordercza, zabójcza.

2ftore'l(e, sf. pi =n, morela

f., mierunka f. (drzewo i

owoc).

ÜUtO'rcS, s. indecl. jmnbn —
lehren nauczy kogo mores,

nauczy kogo rozumu, zmy
komu gowo.

2)iorgcina
;
tifd), adi. =e @be

maestwo morganatyczne.

9tto'rgcn, sm. >%, pi. —, i)

rano n., poranek to., ranek

to.; ber anbred)enbe — wit
to., witanie n., brzask to.

(ranny) ; ein fdjöner — pikny
poranek; eines fd)Önen =S pe-

wnego (piknego) poranku

;

btefen — , tjeute — dzi z ra-

na; ber, — be§ Se6en§ poranek
ycia, wiosna ycia; guten — !

dzie dobry! jmnbm einen

guten — ntnfchen yczy ko-

mu dobrego dnia, powiedzie
komu dzie dobry; (artobli-

wie :) ja guten — ! czekajno

!

spodziewaj si no ! am frühen
— wraz z dniem, ze witem,
raniuteko, bardzo rano, zaraz

z rana; nom frühen — bi
gum fpäten Stbenb od rana do
pónego wieczora

;
gegen —

koo rana; (be) » z rana; 2)

wscbód to. ; 3) mórg to. (miara

powierzchni).

SJiO'rgen, adv. I) jutro adv.;
— früh, — abenb jutro rano,

z rana, jutro wieczorem; —
in (über) gebn £age(n) od jutra

za dziesi dni; non — tttt

(ab) od jutra (poczwszy);
lieber fyvit al> — lepiej dzi
ni jutro,jak najprdzej ; fieute

mir, — bir dzi mnie, jutro

tobie; heut (ober) — dzi ju-

tro, dzi lub jutro; non Beute

auf — oerfcbieben odoy,
zwóczy do jutra; 2) rzeczo-

wnikowo: ba§ — jutro n.,

dzie jutrzejszy. [ranny.

9)l0'rgeit=, adi. ranny, po-

^lo'rgenan&adjt, sf. pi. =en,

poranne naboestwo.
ÜJÄo'rgenonptg, sm. =(e)§,

pi. =JÜge, (po)ranny strój.

ÜÖio'rgenarkit, sf. pi. *en,

poranna robota.

2Wo'rgenaiiftt>artiiitg, sf. pi
=en; ÜJJto'rgen&efud}, sm. =(e)3,

pi. =e, odwiedziny pi. z rana.

iUio'rgcuauggaue, sf. pi. =n,

wydanie poranne (dziennika).

9tfo'rgenblatt, sn. »(e)s, pi.

»blattet, dziennik poranny.

WrgeitÖrOt, sn. <=(e)8, pier-

wsze niadanie.

SDiO'rgent), adi. jutrzejszy;

ber =e Sag dzie jutrzejszy,

jutro; auf ben «=en %aq ner»

ftfjieben odoy do jutra, do

dnia nastpnego.
üDto'rgen&äntmerimg, sf. pi.

=en, wit m., brzask to.; bie

— Bricht an wita.
SttO'rgen&Iid), adi. poranny;

wczenie wstajcy.

SJlO'rgenfrifufe, */. chód po-

ranny.

39o'rgengabe, sf. pi. -n,

wiano w., przywianek to.; bie

— fdjenfen wianowa.
3)o'rgengekt, sn. *(e)s, pi.

=e, modlitwa poranna.

ÜÖJo'rgeugrauen, sn. =§,

wit to., brzask to.; mit —
ze witem, o wicie.

Sfto'rgengntfe, sm. =e§, pi.

«grüße, powitanie poranne,

dzie dobry; gum — nadzie
dobry.

9Jo'rgenfiiljle, sf. obacz

SJtorgenfrifcfce.

ÜÖJo'rgenlanö, sn. =(e)§,

wschód to., kraje pi. wscho-

dnie; bie bret Könige au bem
=e trzej królowie ze wschodu.

9fto'rgenlän&er, sm. =§, pi.

— , mieszkaniec to. krajów
wschodnich.

SBio'rgenlänMfü),adi. wscho-
dni.

üöiO'rgenHdjt, sn, =(e)§, (po-)

ranne wiato.
9Jio'rgenlie&, sn. <=(e)3, pi

=er, pie poranna.

äßo'rgeniuft, */. pi. =lüfte,

powietrze poranne ]dim. 9)i0'r«

genlitftdjen, sn. <>§, yl -,
wietrzyk poranny.

SSJorgeurot, sn. .§, SDJo'r*

gcill'ÖtC, sf. jutrzenka /., zorza

poranna.

>WrgetU*uIje, sf. spoczynek
poranny.

9JlO'rgCtt§, adv. rano, z ra-

na; frtil)— bardzo rano, raniu-

teko, raniusieko.

9Jto'rgenfu)tmmer, sm. =3,

ranny brzask.

Wrgenfu)iaf, 9tto'rgen=

fdjltttUmCf, sm. »8, ranny sen,

ranna drzymka.

9tto'rgenfegen, sm. obacz
ÜRorgengebet.

SHo'rgenfette, sf. pi =n,

strona wschodnia, wschód m.
8fto'rgenfoimc, sf. soce

poranne, wschodnie.

Wrgenftan&djen, sn. =§,

pi — , serenada poranna.

äJto'rgenftent, sm. '(e),pl
't, 1) gwiazda poranna, ju-

trzenka /. ; 2) paka, u góry
kolcami elaznymi wybijana.

WrgcHftunbe, sf. pi =n,

godzina poranna; — fiat ©olb
im SDlunbe kto rano wstaje,

temu Pan Bóg daje.

9flO'rgClttaU, sm. =(e)3, rosa

poranna.

Sölo'rgcntöoöjc, sf. pi =n,

ranna stra; bie — fdjlagen

bi pobudk, bbni na po-

budk.
9Jo'rgcitui(irt3, adv. ku

wschodowi, na wschód.

SDJo'rgcnwinb, sm. =(e)3, pi.

'-t, wiatr poranny; wiatr

wschodni.

SOto'rgeitäeit, sf. poranek m.

Stto'rgenjeüimg, */. pi. «en,

gazeta poranna, dziennik po-

ranny.

9)Jo'rgtg, adi. jutrzejszy.

SSJiOrO'Öi SOOrO'^, adi. opry-

skliwy.

SftO'rJjhtlim, sn. =3, mor-
fina /.

UJJorfd), adi. spróchniay,
nadbutwiay, zbutwiay; —
roerben próchnie, butwie.

3)O'rfd)IjCtt, sf. spróchnia-o /., zbutwiao f.
9Jlo'rfcaWarat, sm. »(e)s,

pi <=e, aparat to., przyrzd m.
Morzego (telegraf).

W6't\tV, sm. =3, pi. —

,

modzierz to.; in bem — fto=

fjen tuc w modzierzu; einen
— abfeuern wystrzeli z mo-
dzierza.

Stfö'rferujen, sn. *s,pi. —,
ÄTO.od93löcfer,mozdz"!erzykw.

9Ji'rfcrfeulc, sf pi >n, tu-
czek modzierzowy, pista m.

Stfo'rfetafter, sm. -§, r>l —

,

klucz to. Morzego (telegraf).

Wutalitä't, sf. miertel-
no /.

üöiö'rtel, sm. =3, pi — , za-
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prawa wapienna, zaprawa
mularska; cement?«.; ben —
anmadjen zaprawi wapno

;

ben — umrttfiren gracowa
wapno.

TU'xttlaxMt, sf. pi. =en,

sztukaterya f.

Wo'xklltUt, sf. pi. =n, kiel-

nia /. do zaprawy mularskiej.

Sttij'rtdfdjaufel, sf. pi. «n,

graca mularska.

Wö'xttltxoa, sm.; Wö'xttU
mvtitt, sf. ; Wó'xttlp\anne, sf.

skrzynia wapienna.

Sftortiftfatto'n, sf. pi. =en,

mortyfikacya/., umorzenie n.,

uniewanienie n. (prawo).

Sftortjftjie'ren, va. (fiaben)

umorzy, uniewani (prawo).

yM'xtt\Ux$uty f
sm. *e3, pi.

*t, wyprawa wapienna.

Sftofai'f, sf. pi. ^en i sn.

=(8), pi. =e, mozaika/., mozaj-
ka./.

SJiOfflt'f», adi. mozaikowy,
mozajkowy.

9ttofot'farb euer, sm. =3, pi.

— , mozaista m.

SDtOfa'tfd), adi. mojeszowy,
starozakonny.

Wlofätt',sf.pl. 'Xl, meczet m.
9JtO'fd)U, sm. — ,

pimo n.

9tto'fdju3odj3, sm. =fen, pi.

=jen, pimowó m.
9ttfl'fd)u3rter, sn. *(e)8, pi.

-t, pimowiec m.
550§ft'0 f

sm. =3, pi. -3,

moskito m. indecl. (rodzaj ko-

marów).

Ü)to3fOffli't, sm. -en, pi. --en,

9Jo$fotin'ter, sm. =3, pi. —

,

Moskal m., ßosyanin m.
9fto'glem, sm. =(»), pi. .-3 i

=(e'min, muzumanin m.
dJO\t,'sm. *t§,pl. =e, moszcz

m.

SDlO'ftßttig, adi. moszczo-
waty.

3Ji0'ftCn, va. (rjafcen) toczy,
wyciska moszcz.

»iCftfelter, sf. pi. =n,

iWftyteffe, sf. pi. «n, tocznia

f. do wyciskamia moszczu.

u)o'ftridj,9Wo'fterVm..(e)3,
musztarda /.

9tfo'ftrtdjt>üdjfe, sf. pi. -n;

5tfo'ftridjtityfdjen, sn. =3, pi.

— , musztardniczka /.

9)Jote'tte, sf. pi. =n, motet
m., motetto n. (muzyka).

9)iotio'n, sf. pi =en, 1) ruch
m., poruszenie n. ciaa; fid)— macfien uywa ruchu, ru-

sza sie ; 2) mocya /., wnio-
sek m.\ eine — einbringen,

abfefinen zrobi, odrzuci wnio-
sek.

ÜDZott'b, sn. =(e)3, pi. «e,

1) powód w., pobudka /. do
czego; 2) motyw m. (muzy-
ka, sztuka).

)otiute'ren, vn. (fiaben)

motywowa, wyuszcza po-

wody do czego, upowodowa,
uzasadnia.

Üftottbie'nmn, */• vi- =en,

(u)motywowanie n., argumen-
towanie n., uzasadnienie n.

yjin'tox, sm. =g, pi. =en,

motor m., silnica f., rucho-
dawca m.

Wio'ttt sf. pi. "XX, mól m.,
czerw /.

9)o'ttenfraff, sm. »e3, 9tto't»

tenfdjabett, sm. =3, dziury pi.

od molów, molotoczyn m.
attO'tteitfräßtg, adi. od mo-

lów pogryziony, pocity.

Wo'tttnlxant, sn/ «(e)8,

mszyca f. (rolina).

SJWrtenmfoer, sn. =§, pi.

—
, proszek m. na mole,

owady.

üüiO'tttg, adi. mólisty.

9tt0'tt0, sn. -(3), pi. =3,

moto w., dewiza/., godo w.;

sentencya /., myl /.

9)iflllffie'ren, (wym.: mus.)

vn. (fiaben) musowa, pieni
si.

SDZoufftC'CCnb, adi. musu-
jcy, pienicy sie.

. mö'm (SRiJ'öej, sf. pi. «n,

mewa /., wrona morska

;

roetfee — piaskowiec m.
üöllttf, sm. =3, 1) bknienie

n., mruknienie n. ; ntd)t einen
— »on fid) geben, feinen —
tun siedzie cicho, nie mru-
kn nawet; nicfit — fagen,

antworten ust nie otworzy,
nie powiedzie sowa; 2) od-

waga /.

SÖUt'lfe, sf. pi =n, 1) zy
humor, grymas m., kaprys

m., dziwactwo «.; er fiat =n
ma swoje grymasy; 2) narów
m.; ein $ferb mit *n, ko
znarowiony; 3) niedogodno
/., trudno /.; bie ©acfie fiat

ifire *n s trudnoci w tej

sprawie; er matfjt il)r eine

SJienge =n sprawia jej wiele
trudnoci, niedogodnoci; 4)= SRiicfe; 5) = 2Rutterfcbn)etn.

MÜ'Üt, sf. pi. -n, 1) ko-
mar m.; au3 einer — einen

©lefanten macfien dosownie:
z komara sonia zrobi; prze-

sadza; 2) may plasterek na
twarzy; 3) maa bródka.

•äflu'den, vn. (fiaben) l) pi-

sn, bka, bkn, przeb-
kn, trun; er barf nicfit

— nie mie trun, ani mu
pisn nie wolno ; mucfe nicfit

!

ani mi pinij ! 2) ruszy si
nieco wypalajc ze strzelby

(wojsko).

üölü'denfäußer, sm. -3, pi.

— , gonicy komary; chime-
ryk m., kaprynik m., dzi-

wak m.
9M'tfeufett, sn. -(e)8, ko-

marze sado; jmnbn nad) —
fcfjiden posa kogo po ptasie

mleko.

9Ju'denflor, sm. .(e)3, pi.

=e, 9ftu'dengaru, 5öiü'tfenite&,

sn. =e3, pi. "t, siatka /., za-

sona /. od komorów.
üM'denftarfjel, sm. =3, pi.

— , do m. komara.

aflif'tfenfttcf), sm. .(6)8, pi.

=e, ukszenie n. komara.

SUin'tfcr, ni. =3, pi. —

,

witoszek m., cichapk m.
9)lt(fCrCi', Sf. hipokryzya/.

;

dasanina /.

'S)tu'iIerl)oft# mw'ütx\\\%,
adi- witoszkowaty.

SJIU'tttfd), adi. grymany,
kapryny; uarowisty, uporny.

SJJu'dfen, vn. (fiaben) obacz

SSRucfen.

SÜfÜ'tlC, adi. 1) zmczony,
zmordowany, znuony, stru-

dzony; jum Umfallen — fein

upada ze zmczenia; —
macfien zmczy, znuy,
strudzi; — roerben zmczy
si, znuy si, strudzi si;

fid) — arbeiten, gefien, laufen,

fpredjen spracowa si, scho-

dzi si, zbiega si, zgada
si, (albo :) zmczy si prac,
chodzeniem, bieganiem, gada-
niem; 2) = überbrüfftg; be3

2eben3 — fein sprzykrzy
sobie ycie, by znuony y-
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ciem; einer ©adrjc — roerben
sprzykrzy sobie co.

ÜDhi'belei', sf. pl. «en, gme-
ranina /., guzdranie n.

ättll'bellt, vn. (haben) gme-
ra, gnzdra.

sJJin'belfOuJcr, adi» adny.
ÜKttÜ'bigfett, */. znuenie

n., strudzenie «., zmczenie
n.

;
(obraz.) uprzykrzenie «.,

obrzydzenie n., nor — um-
fallen, umftnfen upada ze

znuenia.

älhlff, sm. -(e)8, jpZ. =e, 1)

zarkawek w.; 2) (bez pl.)

stchlizna f.

lÜRtt'ffC/ sf, pl. =n, zwora
/"., spona /"., nasówka /., ob-
jemka /., mufa/.; nasada/.,
pochwa /.

Üftu'ffel, I. sf. pl. =n, mu-
fel m.\ II. sm. -§, 1) pysk
*»., ryj m.\ 2) zwierz w.
(w szczególnoci pies) z ob-
wisemi wargami ; 3) czowiek
m. z obwisymi policzkami;

4) gderacz m., mruk m.\
5) koczkodan m. szczególnie
u studzien (architektura).

Stta'ffelgetnölöe, sn. =g, pl.

—, kaplica f.
SJiU'fftltg, adi. mrukliwy,

gderajcy.

JÖhi'ffelofett, sm. =§, pl.

•=Ófen, muflowy piec.

ätfii'ffelfdjeröeit, sm. pi.
okrzaski pl. mufli.

SDht'ffeltt, i) va. i »». ([ja*

ben) powoli u trzymajc
usta zamknite; 2) vn. (ba»
ben) gdera, mrucze.

SOlU'ffcn, vn. (Ijaben) 1) by
zadsanym, dsa si, mru-
cze;^ 2) take mü'ffeln t-
chn, cuchn.

Wffentoeriinbmtg, sf. pi.

=en, poczenie nasuwkowe,
poczenie objemkowe (me-
chanika).

üftll'fftg, adi. 1) zy, zachmu-
rzony; mrukliwy; =e ©eftdjt
mopsia twarz; 2) take
ntü'fftg, stchy, cuchncy

;

=er (Scrud) 'stchlizna /. ; —
adv. riedjen, fdjmecfen stch-
lizna trci, cuchn; burd)
unb burd) — werben prze-

techna.

'9tfU'ffltg, adi. obacz gjuf«
felig.

SWtt'ftt, sm. -(8), 2)/. -(fi),

mufty w. (kapan, sdzia
n Turków).

9)iiljammeba'ner, an. -8,

pl. —, mahometanin m.
9)}uljnmmeba'itenit, sf. pl.

=innen, mahometanka f.
9)hiljammeba'mfdj, adi. ma-

hometaski.
3)uljammebam'§imig, sm.

— . mahometanizm m.
W\!\jt, sf. pl. =n, fatyga

/., staranie n., praca /. ; trud

m., trudy pl., mozó m., ko-
pot m., wysilanie n. si, sta-

ranie«, si; znuenie «. ; mit

Dieter albo grofjer — z wiel-

kim trudem; mit — unb -ftot

zaledwo; — madjen trudzi,

fatygowa, mozoli; fid) —
geben zadawa sobie prac,
stara sie

; fid) feine — geben
nie zadawa sobie pracy, nie

stara si; fid) alle erbenfttdje

— geben, fid) Feine — ter=

brtefecn faffen, feine — fparen,

fdjeuen nie aowa fatygi,

nie szczdzi pracy, trudu,

nie poleni si; fid) bie —
neljmen zadawa sobie prac,
fatygowa si; e§ nimmt fid)

niemanb bie — , ba§ S3ud) ju

lefen nikomu nie chce si
czyta tej ksiki; trjtUft bu
biefe — übernehmen? chcesz
si podj tej pracy? grofie

— mit etro. baben mie z czem
wiele pracy, trudu, mozou;
id) b,abe grofje — gebabt ifjn

ju überzeugen wiele trudu
miaem, nim go przekonaem;
bie — umfonft tyahm na dar-

mo si natrudzi; fid) grofje
— geben stara si usilnie;

t>ergeblid)e (oeriorene) — da-

remny trud, marna praca ; er

madjt fid) nergeblicbe — na
próno si trudzi, zadaje so-

bie prac; ba bat mir oiel

— gefoftet, gemadjt kosztowao
mnie to wiele pracy; eS fo=

ftete mir — , ibm ba3 ju fagen
musiaem bardzo si wysili,

by mu to powiedzie; e§ tft

nidjt ber — roert, e8 lofjnt

bie — nid)t to nie warto,

szkoda na to pracy; e§ »er»

fofmt fid) moljl ber —, bafj . . .

warto, by ... ; oiel -— auf etro.

menben lcze nad czem,

gorliwie pracowa okoo czego;

bie Htttifjen be§ Sebenfi ko-
poty, trudy ycia.

9JiÜ'I)do3 f adi. wolny od
kopotów, trudów, atwy; adv.
bez kopotów, bez trudów

;

atwo, z» atwoci.
SJHl'fjeloftgfeU, sf. wolno

/'. od kopotów, od trudu;
atwo f.

9fllt'I)eit, vn. (fjaben) rycze
(o krowie).

ÜDilt'Iieit, sn. «§, ryczenie n.

(krowy).

SUZüljett, fid) —, vr. (fjaben)

trudzi si, mczy si, sta-

ra si, pracowa, ubiega sie.

MÜ'IjetoOtt, adi. peny tru-

dów, kopotów, kopotliwy,
mozolny; trudny.

JDfti'Ijlbadj, sm. =(e)3, pl.

*ha)t, strumie obracajcy
myskie koo, mynówka /.

9ftii'Ijlberg, sm. =(e)§, pl.

=e, góra, na której myn
(wiatrak) stoi.

SRü'&lbeutcI, sm. *§, pl.

—
,
pytel m.

9M'l;iHmrfd)(e) sm. =en, pl.

=en, mynarczyk m.
9JlÜ'I)ld)Cn, sn. «fi, pl. —

,

dim. od Söiütjlc, mynek m.,

may myn.
9)ii'J>Ibainm, sm. =(e)8, pl.

=bämme, jaz myski, grobla

f., tama /. zwracajca wod
na koo myskie.

m'ü'l)U, sf. pl. -tl, 1) myn
m.; — mit brei ©äugen myn
o trzech obrotach; unterfcbjä=

gig — waecznik w., wal-

nik m., korczak m. ; ba8 (9e=

treibe jur — , auf bie —- fd)if=

fen zboe posa do myna;
bie — gebt myn miele, jest

w ruchu; bie — fteljt myn
stoi ; bie — ftellen górny ka-

mie podnie; bie — jU=

fammen laffen górny kamie
spuci; bag ift SBaffer auf

feine — to woda na jego
koo, to wanie gratka dla

niego; ba8 SBaffer auf feine

— leiten na swój myn wod
zwraca, swoich korzyci pil-

nowa; 2) mynek m. (do mie-
lenia kawy i t. p. i gra).

m\\%t\\l\\, sn. =§, pl. —

,

paprzyca /., biegun myski,
wrzeciono n.
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sM''i)UnHll, sm. =(e)g, sta-

wianie n. mynów.
9)?ii'I)leit&attUlt, sm. obacz

9Juf)lbamm.

SMü'^enflügel, sm. =§, pi.

—, miga /., skrzydo wia-
trakowe, wiatraka.

2Wü'I)fengeredjttgfett, sf. pi
=etl, przywilej mynarski.

SWü'fclengetriefie, sn. «g, pi.

— , obrotnik myski, maszy-
nerya myska.

9M'I;lengra&en, sm. =§, pi.

»grüben, obacz aJJttfjlgerinne.

9)it'ljlenljau3, sn. =fe§, pi.

Käufer, mynica f.
»tii'ljlenor&mmg, sf. pi.

=ett, regulamin myski.
Wlü'1)kn$ati)t, sf. pi. =en,

dzierawa f. myna.
9ttü'J|lenft)iel, sn. =(c)§, pi.

=e, gra f. w mynka, mynek
m. (gra).

9M'ljleitjttiang, sm. «(e)§,

obowizek m. mielenia w
pewnym mynie.

SÄü'fclefel, sm. =§, pi. —,
osie myski.

9Diii'!)lgßHg, sm. *(e)§, pi.

=gänae, obrót m. (myski).
iöiü'Ijigerimie, sn. =3, —

,

koryto w. (myskie).
9)?it'ljIgIöärJjen, sra. -8, pi.

— ; Üfiü'i;lffajj}jei-, s/. i>z. =n,

grzechotka /., gruchotka /.

myska, w mynie.
9Jiü'i)lgraöen, sm. obacz

Sölü&rbact).

Mü'ljlfnaWe, sm. =n, pi. *n,

mynarczyk m.
äWü'ijttauf, sm. -.(e)§, pi.

=Iäufe, osada f. koa my-
skiego.

üöiülilmetfter, sm. =§, pi.

—
,
przeoony mynarski.

9ttii'I)tyferb, sn. =(e), pi. =e,

ko myski.
s
JJtÜ'ljlrab, sn. =(e)§, pi. =rä=

ber, koo myskie; mittcl=

fd)läd)tige3, oberfd)räd)tige3,

unterfcbiädjtigeä— koo my-
skie rodkobierne, nadsibier-
ne, podsibierne.

9M'Ijlra&gel&, sn. =(e)§, pi.

=IT, koowe n.

9M'I)lri% sn. obacz 2M&>
pferb.

TC'Ijlftein, sm. =(e)3, pi. =e,

kamie myski; Dber— bie-

gacz m. ; er läjjt nicbt Hegen

ais glüfienb @ifen unb =e do-

sownie : nie zostawia nic nie-

naruszone jak tylko arzce
elazo i kamienie myskie;
kradnie co ei tylko da.

SNü'Ijlftetitfttdj, sm. n$,pl
=C, samo^ów m. (ryba).

üM'Ijftetdj, sm. =(e)3, pi. =e,

staw m. (dostarczajcy my-
nu wody).

9!)Mt'I)ltrtdjter, sm. *,pl. —

,

koryto myskie.
9ÄÜ'l)lttMffer, sn. =§, woda

myska, mynówka /.

SWü'ljUoc^r, sn. *(e)§, pi. =e,

jaz myski, spust m.
9Wit'^Itt>CtI äw. «(e)§, pi. =e,

koowrót myriski.

9M'%U)attg, sm. obacz

3Rül)[enjnjartg.

Wlii'tfma)tn, sn. =§, pi. —

,

dim. od ajlufyme, ciocia f.,

ciotunia f.

9Jlt'ljme, sf. pi. =tt, ciotka

/. (= 3Jhxtterfct)roefter); stry-

jenka /. (= äSaterfdjroefter);

siostrzenica /., bratanica /.

(= 9itdjte); kuzynka /. (=
9Safe); niaka /., bona /.

9JHt'&f<rt> sn -
s(0§» pl- =*>

albo sf. pi. =en, trud m., mo-
zó m., przykro f.

WÜ'Wam, adi. mozolny,

mudny, ciki, trudny; =e

©djretbroeife ciki sposób pi-

sania; =e Slrbeit mozolna pra-

ca; =e3 SBerf pracowite dzieo

;

adv. mozolnie, mudnie, ci-
ko, trudno; fid) — ernähren
z wielk bied zarabia na
wyywienie ; — erroerben,

fammeln z trudnoci naby,
zebra.

SDliWjfamfeit, sf. mozoino
/., mudno f.

9ftii'l}felig, adi. uciliwy,
mozolny, mudny, kopotliwy

;

znkany, utrapiony; ibr alle

bie" ibr — unb belaben feib

wy wszyscy co jestecie utra-

pieni i ciemieni.
9Htt'$feligfett, sf. pi. =en,

mozó m., trud m., przykro

f., utrapienie n.\ bte =en be3

SebenS dolegliwoci ycia; bie

=en einer Steife niewygody (w)

podróy.
SDJü'Jjtuattung, sf. pi =en,

mozolne zatrudnienie, fatyga

/.; einem für feine — bctnfen

(po)dzikowa komu za -faty-

Mula'ttt, sm. =n, pi. =n,

mulat m.
WMa'ttin, sf. pi «innen,

mulatka f.

Wlü'ibt, sf.pl =n, 1) niecka

/., korczak m., kopanka /.

;

2) zagbienie «., kotlina /.

ajto'lbeitföttltig, adi. niec-

kowaty.

üBiit'Ibengetüöl&e, sn. -§, pi.

— , sklepienie nieckowate.

9ftu1tienltitte, sf. pi =n,

linia f. zagbie.
9M, sm'. i sn. =(e)§, 1)

miecisko n. ; 2) mulin m.
(materya).

SÖJÜU, sm. •(()§, 1) mieci-
sko«., odpadki/)?.; 2) czerwie
farbiarski.

Wtt'Utt, sm. =§, pi. —, 1)

mynarz m. ; 2) mcznik w.,

owad mcznikowaty.
9JiÜ'ÜCrs

, adi. mynarski.
iSlWUtlMaU, adi. niebie-

skawy, bladoniebieski.

9M'l!edrorfc()(e), sm. =en,

pi =en, mynarczyk m.

9){iittcrci', sf. pi =en, my-
narstwo n.

9)?ü'ltcr^anbtrjcrl, sn. «(e)3,

mynarstwo n.

Wtn'Utxin, sf. pi -innen,

mynarka /. ; córka f. my-
narza, mynarczanka f.

Stfü'flerinedit, sm. obacz

aflutterburfcb.

SttÜ'ttCrloljlt, sm. -(e)§, p?.

=Iö^ne, mlewo n., zapata f.

od miewa,

aJWttgnibe, «/. ^?. =n;

ÜHü'fl&aitfeit, *m. -§, p?. —

,

mieciowisko n.

SOZulm, *m. '

r

(e)g, 1) ziemia

prochowata, próchniasta; 2)

proch m. drzewa rozpadego
na próchno

;
próchno n. ; 3)

kruszec zmiaczony.

fRn'lmtn, va. (jaben) dro-

bi, w proch obraca, mia-
czy.

3Jiu'lmig i 9Riilnri$t, adi.

1) miaki, zmiaczony, prosz-

kowaty; =e3 §0lj drzewo
spróchniae, przez robaki sto-

czone; 2) (obraz.) wtpliwy.

äftu'tttykytelegraMie, sf.

telegrafowanie n. za pomoc
aparatów ze zwojami.
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9Jhi'tttyle$iimfn)aUcr, am.
b%, pl. —,

przemiennik m.,

zwrotnik m. u telegrafów ze

zwojami.

üKuULplifa'nb, sm. «en, pl.

«=en, (liczba) mnona f.
ütfllUtyltfattO'jt, (wym.:

-cjon), sf. pl. =en, 1) mnoe-
nie n. ; 2) zwoje pl. (telegraf).

9ftulttyItfatio'n33ei(f)Cit, sn.

«3, pl. —, znak m. mnoenia.
SDiiitttyltla'tor, sm. =§, pl.

«en, mnonik m.
Wlültipliiit'ttn, va. (Baben)

mnoy.
SJhl'mte, sf. pl. -n, mumia

/. ; 3ur — machen zamieni
w mumie; roie eine — roerben

nabra wygldu mumii.

ÜJttimttftjie'ren, va. (Baben)
przemienia ciao zmarego w
mumi.

SRurant, sm. =§, feinen —
Baben 1) nie mie odwagi;
nie mie woli, nie by dyspo-
nowanym; 2) — — mum
mum! bobak m., dziad m.
(którym dzieci strasz).

9Mlt'mme, sf. 1) gatunek
mocnego piwa; 2) maska /.,

poczwara f.\ 3) zwierz trze-

bione.

SDtu'mmel, sf. pl. =n, i) tak-

e Sttit'mmelfater albo 9Jiu'm*

JttClmniUt, bobak m., dziad m.;
obacz pod ÜDiumm; 2) grzybia

/., grzybie m. (rolina).

8ftu'mme(l)n, 1) vn. (Baben)
bka, mrucze, wymawia
wyrazy bkliwym tonem ; 2)u= muffeln ; 3) va. (Baben)
owin

•äftti'mmenfcljaits, sm. =e§;

9Jht'mmenfj)tel, sn. =(e)3, pl.

=e; üöiummerei', sf. pl. =en,

maszkarada /., przebranie n.
do niepoznania; mamido n.

ISlU'mtyty, sm. — , brednie
pl., bzdurstwa pl.

9)lltttJ§, sm. —, mums m.
(cboroba).

^iinä)i)aufia'be, */. pl. =n,
fanfaronada /., junakierya /.

SDllub, sm. <=(e), pl. rzadko
=e albo 3Jliinber uywa si
raczej sing, collect, lub ÜDJä'u«

ler, 1) usta pl., gba /.; junt
=e führen, an ben — fefceu po-

nie do gby, do ust, do ust

przyoy; jmnbm eti». in ben

— ftedfen woy co komu do
ust; ein — üoH ile do ust

wzi mona, caa gba; 9?afe

unb — auffperren rozdziawi
gb; üotn «e abbarben, ab=

fparen od ust, od gby sobie

odejmowa; ben — fpi^en
sznurowa gb; ben — Ban»
gen laffen spuci nos na kwin-
t; ben — frümmen, »erjiefien

skrzywi gb, krci nosem;
jmnbm ben — ftopfen gb
komu zawiza, zaszy, zam-
kn, zmusi kogo do milcze-

nia; fid) ben — »erbrennen
sparzy sobie gb (take
przenonie); fid) ben — i»i=

fcfien obetrze sobie gb; obe-

trze sobie such gb, t. j.

nie dosta nic do jedzenia ani

do picia; bet — mäffert i&m
barnacfi a linka do gby
mu idzie; jmnbm ben — maj«

ferie; madjen (nad) eti».) wzbu-
dzi w kim podliwo, ape-

tyt (do czego, na co); ben —
»oU nehmen chepi si; auf

ben — fuffen w usta pocao-
wa; aße Bingen an feinem

=e (dosownie: wszyscy na
uciech jego zawili), wszyscy
przysuchiwali mu si uwa-
nie; »on ber §anb in ben —
leben y z dnia na dzie; er

ift rcie auf ben — gefdjlagen

jakby w gb (w pysk) do-

sta, zmiesza si bardzo; er

ift niefit auf ben — gefallen,

er Bat ben — auf bem reefiten

jjtfecf umie si wygada, obro-

ni, nie zapomina nigdy jzy-
ka w gbie; er rieebt auS bem
=»e czu mu z ust; ben — auf»

tun usta otworzy; ben —
niefit auftun ust, gby nie

otworzy, sowa nie powie-
dzie; einen böfen, lofen —
Baben mie zy, zoliwy j-
zyk; ben — fjatten trzyma
jzyk za zbami, milcze;
reinen — über eti». Balten nie

zdradzi czego ani jednem
sówkiem, zachowa co w ta-

jemnicy; ben — niefit Balten

tonnen nie umie milcze, mie
dugi jzyk

; jmnbm bie SDorte

in ben — legen w usta komu
co woy, podda komu, co

ma mówi; jmnbm nad) bem
-e reben mówi komu po myli,

schlebia komu; jmnbm ben
— »erbieten gb komu za-

wiza, nakaza komu mil-

czenie; jmnbm ba Sffiort au§
bem — nefimen wyj, wzi
komu (sowo) z gby, powie-
dzie te, co drugi wanie po-

wiedzie chcia; in aller Seute

«e fein, — fommen by przez

wszystkich obmawianym, po-

pa na wszystkich jzyki,
sta si przedmiotem rozmów,
obmów; in ber Seute — Brtn»

gen osawi; beftänbtg im «e

fufiren mie ustawicznie na j-
zyku; »on — ju =e z ust do
ust ; fein 93latt »or ben — nefi=

men mówi bez ogródek; t»eS

ba§ §erj »oH ift, be§ getjt ber
— über co w sercu to i na
jzyku; 2) otwór m.\ ber —
eines ©efäfjeS otwór naczynia.

•äJht'nbart, sf. pl. «en, dya-
lekt m., narzecze n.

9Ku'nbartltu), adi. narzeczu
waciwy, w narzeczu uy-
wany.

attu'n&Mcfer, sm. =§, pl. —

,

piekarz m.
SÖJu'nbbebctrf, sm. =(e)s, y-

wno /"., prowiant m.
Sftit'nb&iffen, sm. *3,pl. —,

kos

'mWnMatt, sn. «(e)$, pl.

=blätter, inbifefieä — list in-

dyjski (rolina).

•ätfii'nbdjen, sn. »§, pl. —

,

dim. od ftunb, usteczka pl.,

buzia f., gbka /., gbula /.,

gbusia /.

'•äJtÜ'nkl, sn. -%,pl. —
,
pu-

pil m., pupilka /., osoba pod
opiek lub kuratel stojca.

3Rü'nbelßeIb, sn. •(«)§, pl.

ser, pienidze pupilarne, do
pupila nalece.

üöiÜ'nbelflHt, sn. .-(e)S, pl.

=güter, dobro pupilarne, ma-
jtek m. pupila.

.
attü'nbelfudje, sf. pi. =n,

sprawa, rzecz pupila dotycz-
ca.

SWÜ'nbelftffierhCit, sf. bez-

pieczestwo pupilarne (prawo).

Stfü'nbelftrmb, sm. .(e)8,

stan m. pupila, maoletno
f., niesamotno /.

9JiU'nbcn, vn. (baben) sma-

kowa; baä roollte iBin niefit

reefit — to nie bardzo mu sma-
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kowao, nie bardzo mu si po-

dobao, nie byo po jego myli.

üöHt'nben, vn. (fjaben) ucho-

dzi, wpada, wpywa.
SÖJlt'nbfailt, adi. nie lubicy

wiele mówi, milczcy, mao-
mówny; szkorbutowy.

Söto'tt&fihtle, sf. gnilec m.
(w uciech), pleniawki pi.,

szkorbut m. ; dzigna /.

(u zwierzt).

Sftlt'ltbgeredjt, adi. obacz
munbrecht.

aWu'nbgcfdjtDür, sn. =(e)3,

pi. =e, wrzód m. w ustach.

SJhi'nbljarmomfa, sf. pi =§,

harmonika ustna, drumla /.

9JiU'nbpI)lC, */• jama ustDa.

SÄU'nö^Olj, sn. *e§, pi. =f)cl=

jer, ligustr m., korcipka /.

(krzew).

ÜBiun&te'ren, va, (fjaben)

przepisywa, kopiowa, mun-
dowa.

SÖJÜ'ltbtg, adi. penoletni

;

— feilt by penoletnim ;
—

werben sta si penoletnim,
doj do penoletnoci, do
swych lat; — erflären, fpre=

chen upeooletni.

üöiü'ttbtgfett, sf. penole-
tno f.

Söht'nbflemme, sf. kurcz m.
szczk.

9)ht'nbfnebei, sm. =§, pi. —

,

knebel m.
9)u'nbfodj, sm. =(e)§, pi.

«foch, kucharz nadworny.

SUtu'nbtügeldficn, sn. *§, pi.

—
,
placuszek m., powaeezka

/., powauszka/., koaczyk m.
üÜftll'n&Iatf, sm. =(e)3, opa-

tek m. do piecztowania.

itu'ltbleid), sm. >(e)S, pi. =e,

otwór m. u studni.

üDtlt'ltbietm, sm. -(e)S, lep

gumowy.
SJiÜ'ltbltd), adi. ustny; =e

Prüfung ustny egzamin; =e

Überlieferung ustna tradycya;

=e§ Seftament ustny testament;

«e§ Verfahren ustne postpo-
wanie ; adv. ustnie, ywemi
sowy.

SJUhtbUdjfett, sf. ustno
f.; baä ^ßringip ber — zasada
ustnoci (prawo).

ßlll'nbUty, sn. =(e)§, pi.

=lÖcber, otwór ustowy (u pieca,

strzelby i t. p.).

9)iU'nbmeljI, sn. --(e), mka
najprzedniejsza.

Söht'nböffnimg, sf. pi. =en,

otworzenie n. ust; otwór usto-

wy.

üölu'nbpfeifc, sf. pi. =en,

wistawka ustowa, gwizdek
ustowy.

3)iu'nb)j«mtabe, sf. obacz

SHunbfalbe.

ÜSJlU'nbJJOrttJM, (wym. : -cjon)

sf. pi. »en, racya/. ywnoci.
üöiu'nbraub, sm. *(e)§, pi.

=e, kradzie /'. ywnoci ; ra-

bunek polowy (prawo).

Wnbrcdjt, adi. sposobny,

przydatny, w sam raz przy-

rzdzony; einem — tun czy-

ni co stosownie do czyjego

smaku, odgadn czyj smak

;

— gemachter ^Bericht sprawo-
zdanie uoone odpowiednio
do czyjego yczenia.

9)ht'ltbfdjeitf, sm. =(e)§, pod-

czaszy m., czenik m. ; kre-

densarz m.
3Jtu'ubfdjenfamt, sn. s(e)§,

czenikostwo n., podczastwo n.

9Jlu'nbfd)Icim5autcnt3iin=

bitni}, sf. pi. «en, zapalenie n.

bony luzowej.

9}ht'itbfdjUeßer, sm. -s, pi.

— , zwieracz m., muszku
zwierajcy (anatomia).

9)Iu'nbftf)uiamm, sm. *(e)§,

pi. sfcbroämme, i dim.
jcbroämmchen, sn. =§, pi. —

,

afty pi., pleniawki pi. (cho-

roba") ; bdka /. (grzyb).

Söht'nb'femmel, sf. pi. *n,

buka /.

9)ht'ubf}jerre, sf pi. -n,

szczkocisk m.

9){Vnbft)iegeI, sm. =§, pi.

—, wziernik m., wzierado
ustowe (chirurgia).

üflht'nbftellitng, sf. pi. =en,

ukad m. ust (przy wyma-
wianiu ffosek).

^a'ltbftütf, sn. -(e)S,pl.

=e, munsztuk m. ; wdzido
n. (koskie); ein gutes —
heften mie ostry jzyk, by
wygadanym, wyszczekanym.

SÖIll'nbtOt, adi. milczcy
(z musu); jmnbn — etfltren

zakneblowa komu usta.

SDiu'nbum, sn. =3, pi. =ba,

kopia/., odpis m. (na czysto).

iUit'nbmtn, sf pi. »en, —

eines ©efäfjeä otwór m. u na-

czynia; — einer Äanone wylot
m. dziaa; — eines gtuffes
ujcie n. rzeki; — beä @e»
roehrfaufe oko n. rury.

Sftü'nbungätöette, sf. pi.

"Xl, kaliber m. (strzelby,

dziaa).

aKu'nbbOÜ, sm. tyle ile

naraz do ust wzi mona,
pena gba.

SDlu'nbborrat, sm. «(e)§, pi.

»rate, zapas m. ywnoci, pro-

wiant m.
9Ku'nbuiaffer, sn. «s, pi.

=roäffer, pókanie »., woda f.

do ust.

9Wu'nbU>erf, sn. «(e)§, ein

gutes — haben mie dobry

jzyczek, tgo szczeka.
'
SHu'nbtDthfel, sm. =s, pi.

— , kt ustowy.

SUhtmftse'nj, */. hojno /.,

szczodro f.

9)Zuntti0'n, (wym.: -cjon)

sf pi. =en, amunicya f., za-

soby wojenne, zapasy bojowe.

äflumtton'Sfarren, SJtoni»

tton'Sroagen, sm. *§, pi. —

,

wóz amunicyjny, jaszczyk m.

üJftttmstya'l, adi. municy-

palny, zarzdu gminy do-

tyczcy.

®iunijtya'lheamte(r), sm.

«en, pi. =en, urzdnik muni-

cypalny, urzdnik m. gminy
miejskiej.

attuttiatya'lfieprbc, sf pi.

=n, urzd miejski.

9)mujtya'lgarbe, sf pi. *tr,

gwardya miejska.

9Jmu$i}janta't, */. pi. =en,

municypalno /., urzd
miejski.

ÜÖllt'ufellt, vn. (haben) prze-

bkiwa o czem, szepta so-

bie do ucha, opowiada sobie

w tajemnicy; man munfelt

(barjon) przebkiwaj, mówi
po cichu (o tem), sycha;
im ©unfein ift gut — ciem-

no sprzyja tajemnicom.

Sttii'nfter, sm. i sm *§, pi.

— , katedra f., koció kate-

dralny, tum m.
äRlt'ltter, adi. 1) obudzo-

ny, czujny, czuwajcy; =
nmch; — roerb en obudzi si,

ocuci si, otrzewi si;

er ift noch. — jeszcze nie spi

;
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idj blieb bie ganje 9Jad)t —
czuwaem ca noc; 2) we-
soy, ywy, wawy = fröf)-

lid), lebenbig; jmiibn — ma-
chen rozweseli kogo ;

—
roerbett rozweseli si; =e

2lugen, Seroegungen ywe
oczy, wawe ruchy ; 3) zdro-

wy, rzewy, czerstwy, krze-

pki = gefunb, fräf tig, rüftig ;

ein =cr ©rei krzepki staru-

szek; ein »eS 2Räbd)en zuch
dziewucha; II. adv. wesoo,
wawo, ywo, rzewo; (nur)

immer — ! daleje wesoo!
Mn'nttütit, sf. czujno/.,

czuwanie n. ; ywo f, wa-
wo /., rzeko /. ; weso-o f.

SCZiinä^, adi. menniczy;
pieniny.

iWii'njafeöntrl, sm. =(e)s,

pi. =»bru<fe, odcisk m. mo-
nety.

üM'itjamt, sn. =(e)S, pi
»ämter, WnganftaU, sf. pi
••en, mennica f.; urzd men-
niczy.

SMü'HäarkUer, sm. -3, pi.

— , robotnik m. w mennicy,
menniczny.

9Jii'ti3t>eamte(r), sm. «en,

pi. -en, urzdnik menniczy.

^ü'njfiefdjtilHitg, sf. pi
=en, legatura/., przymieszanie

n. nieszlachetnego kruszcu do
szlachetnego.

9M'itjkfd)reilmitg, sf. pi.

=en, opisanie n. monet, nu-
mizmatyka f.

iWnsbtreltor, sm. =§, pi.

= en, dyrektor m. mennicy.

SftÜ'ttje, sf.pl =n, 1) mita
/., mitka /. (ziele); 2) mo-
neta/., pienidz m., pienidze
pl.\ =n prägen bi monet;
=n in Umlauf fe|en, =n aus-
geben puci w obieg monet;
=n eingießen wycofa monet
(z obiegu); Heine — moneta
drobna, zdawkowa; tanbe"
üblidje, gangbare — moneta
obiegowa; oottnndjtige —
moneta dokadna; geringfja[=

tige, leidjte — moneta niedo-

kadna; befdmittene — mo-
neta okrojona; llingenbe —
brzczca moneta

; jmnbm i

mit gleidjer — bellen pa-
ci komu równ monet, I

wywzajemni si komu ; etil),

für bare — nehmen bra co

za prawd; 3) moneta pa-

mitkowa = 35enfmür. je

;

4) mennica /.

üöiü'nsetiilfcü, */. pi. =en,

jednostka monetarna.

ÜBiü'njen, va. (Ija&en) bi
monet, pienidze; e§ auf
jjmnbn — wzi kogo na cel;

baS mar auf mich gemiinjt
to na mnie byo uoone,
wymierzone.

ÜÖZii'njeiT, sn. =§, bicie n.

monety, pienidzy.

UJihtjenfener, sm. -s,

obacz äliünjfenner.

SOIü'njcr, sm. =ä, pi. —

,

mincarz m.

9#ii'ii3fälfd)cr, sm. =s, pi
— , faszerz m. monet; =
galfd&münjer.

9ttü'it3fälfdiuitg, sf. pi =en,
faszowanie n. monet; =
^alfcbmünjerei.

ätfü'nsfrage, */. pi. =n,

kwestya monetarna.

SJJÜ'njfrCtllCtt, sf. obacz
SDlünjrectjt.

8ftÜ'lt3fllfj, sm. se§, stopa
monetarna.

9Jiü'njge6ü&r, sf. pi. *tn,

9ftii '«^gefalle, sn. =§, opata
mennicza.

SOMt'njgeljatt, sm. -eS, pi.

=e, zawarto /., cz /.
kruszcu szlachetnego w mo-
necie, czysto /, monety.

3Mü'it3gepräge, sn. <s> pi
— , odcisk m. monety.

SRü'nsgeredjttgfeit, */. ob.

aKünjredjt.

SMü'njflefcfc, sn. -es, pi. --t,

ustawa monetarna.

8Rü'ii3geüHu)t, sn. *(e)S, pi.

=e, waga f., ciko /. mo-
nety.

9Jiii'it3gletu)er, sm. obacz

äUünaroaroein.

9M'n3golb, sn. =(e)S, zoto
mennicze.

SJJü'nj^ecr, sm. -n, pi -en,

1) = 2)iüngmeifter; 2) ksi
majcy prawo bicia monet.

9)«'ii'ti3Jttftterer, sm. obacz

aftünsroaroein.

2Jiü'«3faMrtctt, sn. *(e)S, pi.

=e, gabinet numizmatyczny,
zbiór m. monet.

9)iit'tt3femter, sm. »s, pi.

—, znawca m. monet, nu-
mizmatyk m.

aMÜ'njfonöcnttOH, (wym.:
-cjon) sf. pi =ert, konwencya
monetarna.

Söiü'nafoftcn, s. pi koszta

pi bicia monet.

9)JÜ'lt3fim&e, sf. nauka /.
o monetach, numizmatyka /.

9JHi'lt$flM&ig, adi. znajcy
si na monetach; ber 3Junj=
funbige znawca m. monet;
numizmatyk m.

$Mi'tt3fimbltdj, adi numi-
zmatyczny.

Blii'ltjfllHft, sf. mincar-
stwo n.

Söiü'iijmciftcr, sm. -0, pi.

—
,
przeoony m. nad men-

nic, menniczy m.
9)it'n3orbnung, sf. pi. -en,

urzdzenia mennicze, regula-

min m. menniczy ; ustawa
monetarna; system mone-
tarny, [bitnia /.

$}ü'n$J>reffc, sf. pi. =n, wy-
3)iii'it3Jn>be, */. pi <=n,

próba mennicza.

9RÜ'njrOMb, sm. =(e)§, pi.

=rinber, brzeg m. monety.

SÄü'njredjt, $0?ü'n3regal,

äw. =(e)S, pi =e, prawo n.

bicia monety.

ÜOtü'njfamrafaitg, sf. pi.

=en, zbiór m. monet.

9M'n3fd)lag, sm. «(e)s, bi-

cie ii. monet; odcisk m. mo-
nety.

SDu'n3fd)Iagcrf
sm. =s, pi.

— , wybijacz m. monet.

3)Zii'n3fd)ncibef sf. pi. =n,

wycinalnia /.

^it'n3fd)rctbcr, sm. =s, pi.

— , pisarz menniczy.

SMü'näfdjrift, */. pi. =en,

napis m. na monecie, na brze-

gu monety.

9ttit'n3ftluer, sn. =§, srebro

mennicze.

3JlÜ'lI3fOtte, sf. pi. -n, ga-

tunek m. monety.

aSü'njftaW, */. pi. »ftäble,

miasto majce prawo bicia

monet; miasto w którem znaj-

duje sie mennica.

SWü'rijftott, mWnfflttt, sf.

pi =n, mennica /. ; miejsce

n. bicia monet.

Wü'nsftempel, sm. -s, pi
—, stempel menniczy.
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ÜJMt'iijftrcdwerf, sn. -(e)3,

ciagnia f.

'SÄü'nafoftcm, sn. -§, pl
»e, system monetarny.

Wii'tiitaUUt, sf. pl. =n,

Mihtjtartf, sm. .(e)3, i>/. =e,

spis w. monet; spis cen monet.

SKit'HJUltg, sf. bicie n. mo-
net.

9mi'it3toerfäIfiJjer, 9Kü'ns-

öcrfälfdjung, obacz 3Rünj=

fälfcfcer, 2Künafälfd)ung.

ättü'itjt>ertrng, «»?. obacz

2JJünj!ont)cntion.

SUlÜ'nätOaflC, sf. pl. =n, waga
mennicza.

SSJlü'njtoätjer, sm. =8, pl.

— , wanik menniczy.

9Kü'njtDül)r«ng, */. pl. *en,

waluta f.
ÜBiü'njtoaröeitt, sm. *(e)§,

2??. =e, probierz ot. monety.

9)?ü'n$toert, sm. «(e)8, ^7.

=e, warto f. monety.

ÜÖZii'ltjtiiefeit, sn. *8, min-

carstwo n. ; niennictwo n.
;

system monetarny.

M'itatmffenfdjaft, sf. ob.

Stünahmbc
SOtü'itäjetdjen, sw. «8, ^Z-

— , znak menniczy.

SDiü'ttapfafe, *»». -eg, jpZ.

=fäfee, legatura /., alia ot.

9Jilirä'ne, s/. i>Z. =n, mu-
rena /., marena /., wgornik
m. (ryba).

iDHt'tÜC, adi. mikki (o owo-
cach, o misie), kruchy (o mi-
sie, o ciecie, o drzewie); =e8,

©tfert jarkie elazo; — roerben

(s)krusze, zmikn, zmik-
cze

;
(przenonie :) spokornie

;

— madjen mikczy, kruszy

;

imrtbn — machen przytrze
komu rogów, zrobi kogo po-

kornym.

SRü'r&e, SKü'rMgleit, sf.

mikko /., krucho /.

;

(obraz.) pokorno /.

SoiltfS, sm. =fe8, brudas ot.

5ötU'rIfClt, va. 1) sprztn,
zabi kogo pokryjomu ; 2)

partaczy; gmera, szpera.

üöiU'Wtelftfd), sm. =eg, pl.

=e, mruczek m., mruk m.
(ryba).

äftU'fttteltt, vn. i to. (Ija&en)

1) przebkiwa, przebkn;
man murmelt banon przebku-
j o tem; 2) mrucze, mrukli-

wym gosem mówi; in ben

33art — mrucze pod nosem
(dosownie : w brod); e8 mur«
melt ber 33adj strumyk sze-

mrze.

9Ju'rmettter, sn. -(e)s, pi.

=f, bobak ot., wistak ot.,

wiszcz w. (zwierz); er fdjlaft

rote ein — spi jak bobak.

Sttit'rner, sm. =§, pl. —

,

mruczysaw m. (artobliwa

nazwa kota).

SJht'mn, vn. (baben) sar-

ka, gdera, mrucze, mar-
kota, szemra; (o psie:)

warcze.

Söill'rrcn, sn. «8, szemranie

n., mruczenie n.

ÜIRÜ'mfd), adi. zrzdny,
ponury, mrukliwy, markotny,
kwany, kapryny ; tetryczny,

dziwaczny; =e8 SBefen mru-
kliwo/., zrzdno /"., po-

nuro f., tetryczno f. ; =e8

©eftttt ponura, kwana mina;
adv. zrzdnie, ponuro, mru-
kliwie.

9)!u'rtfoJ)f, sm. =(e)8, pl.

=löpfe, gderacz ot., zrzda m.,

markot ot., tetryk ot., dzi-

wak OT.

SDtlt'rrfityftg, adi. zrzdny,
zrzdliwy.

9)ht3, sn. 3flufe8, pl. 3)cu[e,

powida pl., niarmelada f,
owoce gsto rozgotowane;
jarzyna gsto rozgotowana.

SWlt'fdjet, sf. pl. =tt, koncha
/., ma ot., muszla f. ; ner»

ftettierte =n muszle kopalne;

Dbrmuftfiet maownica /.

5Mu'Mel8$nlt$, SWufflel-

artig, adi. konchowy.
Sftu'fdjelart, sf. pl. =en,

gatunek m. muszli.

m.\MW\UvX, sf.pl. -5änfe,

oysko n. maów.
SÄu'fdjellJntd), sm. =(e)3, pl.

=brtid)e, maowiniec m.

mi'Wmmfc, «f- pl
- -»i

rosó ot. z maów.
9JU'f(I>ClcrbC, */• ziemia,

w której si muszle znajduj.

Sftn'fdjeifang, «w. .(e)8, po-

ów ot. maów.
aflll'fdjelföamg, adi. musz-

lowaty.

»Jiffdjcjgcljirgc, sn. *$,pl.

— /
góry pl. zawierajce

muszle.

99in'j"djelgeiidjt, sn. =(e)s,

pl. =e, ostracyzm ot.

9)to'fdjelgefd)ielie, sn. «•§,

pl. — , zsypisko n., zsypo-

wisko n. muszel, skorup.

SDWfdjelgolb, sn. .(e)8,

zoto malarskie w muszelkach
rozrobione.

SOtlt'fdjeltg, adi. muszlo-

waty, konchowy.

3Wtt'fd)eIfaMnett, sn. .(e)8,

pl. =e, zbiór ot. muszel.

SDtU'fd)Clf0lf, sm. =(e)8, wa-
pie muszlowy.

«fdiclfenntntg, 9«u'fdjcl-

fllllbC, */. konchologia f.,

nauka f. o maach, sko-

rupiakach.

Mn'WMxtU, sm. -feg, pl.

=fe, muszlowy rak.

9Jht'fd)eUime, sf. pl. =n,

linia muszlowa, konchoida f.,

limacznica /.

SDIu'ffhclfammlung, */. pl.

=en, zbiór ot. muszel.

9Äu'fd)cIfanb, sm. =(e)g,

warstwa /. (piasku) z trze-

ciego okresu geologicznego,

w której znajduj sie muszle.

gjiit'fdieifdjnlc/ sf. pi. =n,

skorupa /.

9JfH'fd)Clfd)tdjt, */. pl. ^en,

warstwa muszlowa, pokad
muszlowy.

9)ll'fdjelfilber, sn. =S, srebro

malarskie w muszelkach roz-

robione.

9Rn'fd)eltter, sn. =(e)g, pi.

=e, ma ot., skorupiak m.

9ttu'fdjeltt)agen, sm. <%,yi
kareta f. w formie muszli.

^u'fdjeluittdjter, sm. =§, pi.

— , strzeek m. (skorupiak).
• 9Jht'fdjeIroerf, sn. -(e)8, jpZ.

=e, robota /. z muszel; ma-
owiny pl.

9)flt'fe, sf. pl. =n, muza /.

9Jiii'felmattn, sm. =eö, ^.
=männer, muzumanin ot., ma-
hometanin ot., bisurmanin ot.

Stfu'felmamiin, $/. p^- =in=

nen, muzumanka Z'.,
maho-

metanka f.

iJlt'felmiinmfd), adi. mu-
zumaski, turecki; adv. po

muzumasku, po turecku.

3)u'fenalmanadj, sm. =(c)§.

^)Z. =e, noworocznik poetyczny.

9)ht'fen6crg f
sm. =(e)§

;
góra

/. muz, Parnas ot.
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i'ill'ICnDürit, sm. =(e)g, ró-
do kastalskie.

s
JDta'feHbtcnft, sm. »eä, pl.

-e, suenie n. muzom
;
pisa-

nie n. poezyi.

3)iu iciifrntitö, am, *(e)g, pl.

=e, przyjaciel m. muz, sztuk
piknych.

9)Ju'fengott, sm. »e§, bóg
w. muz (przewodniczcy mu-
zom) Apollo.

9ttu'fcitgiut|"tltng, sm. =(e),

pl. =e, ulubieniec m. muz.

SWjenIjatte, sf. pi. «n,

przybytek m. muz.

iWfCHfltnft, s/. poezya /.

iflilt'l'enWei-u, sn. =(e)S, ru-

mak m. muz. Pegaz.

SOZu'fcnquCtt, sm. obacz
Sftufenborn. [muz.

9Jtu'fenfd)or, sf. chór w.
äJiu'fenfiij, sm. =e§, #J. =e,

siedlisko jm. muz.

JDto'fettfolm, sm. .(e), pZ.

=|ö^nc, syn w., wychowaniec
m. muz, poeta m.

*>ffn'\tnttv\pt\, sm. =§, #?.
— , witynia /. muz.

ÜDtofeVm, s». »(), pl. 2Nu>

feen, muzeum «.

SDIuftctc'ren, vn. (fjaben)

obacz üNufijteren.

üöiufte'rt, ctdi. wykadany;
=e Sucbftaben ozdobne litery.

9tfujt'f, s/. 1) muzyka /.,

gdba f.; — »erftefiin zna
(si na) muzyce; itt — fe^CU
ukada, uoy na nut, uo-
y, napisa muzyk do cze-

go; — maefien wyprawia
muzyk, gdzi; 2) muzyka,
muzykanci pl., gdbiarzej??.,
kapela f., banda /. ; bte —
befietten zamówi muzyk (t. j.

muzykantów); bte — einet

©tabt kapela miejska.

9)titftfa'lien, s. pl. kompo-
zycye muzyczne, nuty pl.

Wiufita'ütttyänblti, sm. =s,

pl. — , handlujcy m. nutami.

ÜOJufifa'ltcnfianblimg, sf. pi.

=en, skad m. nut.

ätfuftfa'Iifu), cidi. muzykal-
ny; piewny; gdbiarski; <=e

^nftrument narzdzie muzy-
czne, gdziebne; =e ©ef)ör

sucb muzykalny; =e§ latent
muzykalno /. ; — fein by
muzykalnym, mie z przyro-

dzenia dar do muzyki.

i 3)Jiififa'iti, sm. «en, pl. »en,

muzykant m., grajek m.,

gdbiarz m.; ein fjerum=

Jteljenber— grajek wdrowny;
gute Sfteiifdjen, aber fdjlecbte

=en dobrzy ludzie, ale nie-

zdarni.

SOhtft labenb, sm. .(e;s, pi.

=e, wieczorek muzykalny.
ÜDhlft'fÖan&e, sf.pl. *n, ban-

da f., orkiestra /.

9)itlft'fu)0r, (wyro. : -kor)

sm. =(e)3, pl. »rjjore, chór m.,
orkiestra /.

3Kuft'fbtrefor, sm. *s, pl.

=to'ren, dyrektor ni. orkiestry.

ÜJRlt'ftfer, sm. ~S, pl. —

,

muzyk m., znawca m. muzyki,
kompozytor m.

aJZufi'ffrcunö, sm. ={t)s,pl.

=e, amator m., przyjaciel m.
muzyki.

SDtafi'Ifenuer, sm. =s, pl. —

,

znawca m. muzyki.

9)tujt'flel)rer, sm. -.s, pi. —

,

nauczyciel m. muzyki.

9)htft'fleljrerin, sf. pl. »in-

nen, nauczycielka /. muzyki.
SOhtfifltebbakr, sm. .3, pi.

— , amator m., dyletant m.
muzyki.

SWufi'Iftütf, sn. =(e)S, pl. *e,

utwór muzykalny, kompozy-
cya /.

9ftufi'fftimbe, sf.pl. -n, lek-

cya /. muzyki.

9Jiu|t'fimternd)t, sm. «(e)§,

nauka /. muzyki.

äRuft'foewut, sm. =(e)S, pl
*e, towarzystwo muzyczne.

SOfufi'föcrftön&igcCr), sm.
»gen, pl. ege(n), znawca m.
muzyki, muzyk m.

8)itfi'oar&eit, sf. pl. =en,

robota mozaikowa.

3)htft'btfu), ctdi. mozaikowy.
Sftufi'ömaleret, sf. pi. =en,

mozaikowanie n.

ÜOiuftJtC'tCH, vn. (ijaben) gra
na muzycznych narzdziach.

9)u§fa'tl>luie, sf. 'pl. «n,

muszkatuowy kwiat.

3)ll§fa'tC, sf.pl. m, muszkat
m., gaka muszkatuowa.

50iU§faC't(erf
sm. -S, wino

muszkatuowe, muszkatel m.
SftuSfate'Ü'er&tnte, sf. pi.

=n, mu^zkatoka f.

Wnmtt'ttu\aibt\, sm. -3,rz /.

iOlUölatc'ücrtroHk, sf. pi.

«n, grono muszkatowe.

WüQta'ttnnuh, sf. obacz
9JJu§fate.

ÜDiiigfa'tcnmipaiim, sm.
=(e)$, pl. =bäume, muszkato
wiec m.

SDtu'gfel, sm. *S, pl. -n, i

sf.pl. =n, muszku m., muskn
m., minia f.; ftarl »on -n
muskularny, misisty ; bie ge=

jamten »n muskulatura /.

;

bie — Betreffenb muskuowy.
WlM'ilÜHM, sm. =(e)3, mus-

kulatura f.

9Ju'§fcI6cfdjrci6ung, sf.

myologia /.

3Wu'ö!clkti)cgung, sf. pi. =en,

kurczenie n. i rozciganie n.

si muskuów.
^Jiu'öfclfafcr, sf. pl. =n,

wókno muskuowe.
atfu'Sfelliaut, */. pl. =bäute,

omisna /., cignista po-
chwa mini.

ajto'3fcfyfiHc, sf. ftbröfe -
szewek m.

9)llt'§fdig, ctdi. muskularny.

SÄu'SIelfroft, sf. sia f. w
muskuach.

atfii'Sfelfnmttf, sm. .(«)g,

pZ. =ftämpfe, kurcz m. w mus-
kuach.

ü0hr§feUetjrC, sf. myologia

/., nauka /. o muskuach.
3JhlSfeIfu)tt)UuÖ, sm. ={e)S,

atrofia/., zanik m. muskuów.
9TCu'gfelftärfe, sf. sia /. w

muskuach.
ajJu'äfelftränge, sm. pi. —

,

cigna muskuowe.
äKu'gfelftjftent, sn. =(e),

system muskularny, muskula-
tura /.

3Wll8fe'tef sf. pl. «n, musz-
kiet m.

9)tuöfe'tcnfcucr, sn. «=g;

9Ju§fe'tenfalbe, «/. p?. =n,
ogie m., strzelanie n. z musz-
kietów.

ÜJiuSfC'tCnfUgel, s/.i)Z. musz-
kietowa kula.

attuWteitfdjllfj, sm. «tS,pl.

=fduffe, strza m. z muszkietu.

attugfette'r, sm. =(e)s,j) =e,

muszkietnik m., muszkietyer
m.

a«U§ft'tO, sm. =§, _p?. =
moskito m. (rodzaj komarów).

8ftH'Sfltd)Cn, s«. 'S, pl. —

,
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placek m. marmelad (powi-

dami) nadziany.

SMMatu'r, sf pi. =en,

niusknlatnra /.

SDiuSfltlu'^, adi. muskular-

ny, misisty ; tgi, silny.

lUilljj, n. indecl. mus m.,

przymus m., konieczno /.

;

ein bittereg — twarda, nie-

uchronna (dosownie: gorzka)

konieczno; — ift ein bttte=

r(eä) Äraut, — ift eine hatte

Siufj dosownie : konieczno
jest gorzkiem zielem, twar-

dym orzechem ; z konieczno-

ci trudna sprawa, z musem
daremna walka.

ÜÖht'fje, sf. spokojny czas,

czas wolny (od zatrudnie),

wczas m.\ ttttt — spokojnie,

z wczasem ; — haben, etro.

JU tun mie czas wolny,

spokojny do czego.

aftuffelt'n, sm. s(c)8, pi. =e,

mulin m. (materya).

Söluffeli'neit, adi. mulino-
wy.

SRÜ'ffe«, muf), mufjt, mu|,

mufjte, müfjte, gemufjt, przy

inf. czasownika gównego:
habe muffen, vn. (haben) 1)

dla wyraenia potrzeby, ko-

niecznoci przyrodzonej lub

naturalnej : musie; alle 2Jen=

fc&en — fterben wszyscy ludzie

musz umiera; man mufj

effen, um gu leben trzeba je,
aby y; man mufj arbeiten,

um jufrieben ju fein kto chce

by zadowolouy, pracowa
musi, trzeba pracowa, by by
zadowolonym; ich mufj ba§

©elb fofort haben musz mie
pienidze natychmiast, potrze-

buj pienidzy natychmiast;

man mufj balb etro. oeranfaffen

potrzeba bdzie wnet co za-

rzdzi; man mufj nachgeben

trzeba ustpi ; man mu| ftcb

ber -ftotroenbigfeit fügen konie-

cznoci podda si trzeba;

inufc er ba tun? czy musi to

uczyni? roieotel — mir be=

gahlen? ile musimy (ile wy-
pada nam) zapaci? roa§ muf}
id) hören? co te ja sysze
musz? man müfjte nor aEem
mtffen przedewszystkiem wy-
padaoby wiedzie; id) muf}
geljen musz odej; er I)at

gehen — musia odej, zmu-
szono go do odejcia ; ich mufj
befennen musz przyzna; id)

mufjte lachen musiaem si
mia, nie mogem powstrzy-

ma si od miechu ; ba mufj

bid) nidjt erfehre den niech cie-

bie to tylko nie przestrasza;

bu mufjt mich nicht »erraten

tylko mnie nie zdrad; ba§

mufjt bu non ifjm nicht nerlan=

gen tego od niego da nie

moesz; bu mufjt aber auch ge«

roifj fommen tylko na pewno
przyjd; ba mufj ja nidjt fein

to nie musi by, to nie jest

konieczne; 2) dla wyraenia
przypuszczenia, prawdopodo-
biestwa, logicznej konieczno-

ci : er muf} (rooljl) oermßgenb
fein musi by zamony, za-

pewne jest zamony; er mufj
je&t fchon au £aufe fein o tej

porze pewnieju jest w domu;
er roirb fommen, er müfjte

benn franf fein przyjdzie, chy-

ba (e jest) eby by chory

;

roer mufj e8 nur geroefen fein ?

któby to móg by? roetche

Seit mufj egrooOIfein? która

te moe by godzina? roa
mufj ba§ bebeuten? co te to

moe znaczy? 3) fortgehen
— musie odej; mufj id)

fchon fort? (zamiast fortgeben)

czy ju odej musz ? bu mufjt

hinein (zamiast hineingehen)

musisz wej; id) mufj nad)

Ipaufe musz wróci, pój do
domu.

9tfUfferO'lt, sm. «S, bedka
zamsowa (rolina).

Wfteftmt&eit, sf. pi. go-
dziny pi. wolne (od zajcia).

SÖhtffte'ren, vn. (haben) mu-
sowa, pieni si.

9Jiii'fjtg, adi. \) wolny od
zatruduie; prónujcy, pró-

niacki, próniaczy; — geben

prónowa; feine 3^it —
hinbringen bezczynnie czas

przepdza; — leben y
w bezczynnoci; feine Ätnber
— gehen Iaffen da, pozwoli
dzieciom prónowa; roa§fi|eft

bu fo — ? czego tak siedzisz,

nic nie robic? =e ©tunbe
godzina wolna (od zajcia);

2) bezuyteczny (w handlu);

«e ©elber, =e§ Capital pieni-

dze lece bez poytku, ka-

pita martwy; id) laffe mein
©elD nicht — liegen nie trzy-

mam moich pienidzy bez

uytku ; bie SBaren liegen nun
— ba towary le teraz tu

bezuytecznie; 3) czczy, pró-

ny, daremny, nieuyteczny;

=e fragen, — Sßorte próne
pytania, sowa; =eS ©efchroä^

czcza, gupia gadanina.

9ftii'fji9en, va. (haben) mu-
sie, zmusi; ich fehe (fiiljle)

mich bemiifjigt jestem zmuszo-
ny, musz.

9ÄÜ'jjiflgatt8, sm. =(e)§, bez-

czynno /., prónowanie n.,

próniactwo n. ; lenistwo n.
;

fein Sehen im — jubringen
na próniactwie przepdza

I

ycie; — ift aller Safter An-
fang albo — ift be§ Seufelö
Jub^ebanf prónowanie jest

ródem wszystkich wystp-
ków, z próniaka dyabe si
cieszy, prónowanie dyabel-

skie odpoczywanie.

SJJü'ftiggäitger, sm. =§, pi.

—
,
próniak m.

9)}ü'fftggängeritt, sf. pi.

»innen, próniaczka f.

üRü'ßtggängcrifd), adi.

próniacki ; adv. po prónia-
cku.

3)IÜ'§tggchcn, sn. =§, pró-

nowanie n.

ÜDJÜ'fligfCit, sf próniactwo
n., lenistwo n.

WW\ttV, sn. -8, pi. — , 1)

próba/., próbka/.; — ohne

äßert próbka bez wartoci;
nad) — »erlaufen sprzedawa
wedug próby; 2) wzorzec w.,

wzór m., moda/., podoba /".;

nad) bem — arbeiten pracowa
wedug wzorca; 3) wzór m.,

dese m. (na materyach) ; %wty
mit eingerotrftem — sukno
wzorowane, wzorne, wzorzy-
ste, sukno z tkanym dese-

niem; 4) przenonie: wzór m.,

idea m., przykad m. ; er ift

ein — non %uue jest wzorem
wiernoci; ein — non Sbe=
mann wzór m., idea m. ma-
onka; nad) bem — za przy-

kadem; fid) jmnbn, etro. jum
— nehmen wzi kogo, co

sobie za wzór, bra wzór,

przykad z kogo, z czego.
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A'ill'ftCl=, adi. wzorowy.

ÜKii'ftfraiiftatt, sf. pl. *en,

zakad wzorowy.

aUit'ftcrüilb, sn. -(e)3, pl.

»er, obraz wzorowy, obraz za

wzór sucy, suy mogcy.
ÜÖtu'ftertilati, sn. .(e)S, pl.

-blatter, wzorek m.
üJiu'fterlnid), sn. <(e)#, pik

•biidier; 1) zbiór ot. wzorów,
próbek; 2) ksika wzorowa,
doskonaa, klasyczna.

üWu'ftcwr, sm. =s, pl. —

,

1) inspektor i>t., intendant ot.
;

2) ten co wzoruje materye.

9)li'fterfliiUtg, adi. wzoro-

wy, przykadny; klasyczny.

9)lu'ftergüUigteü, #. wzo-
rowo /., przykadno /.

3)ht'fterljaft, adi. wzorowy,
przykadny ; =eS betragen
wzorowe sprawowanie si;
adv. wzorowo, przykadnie.

9)u'fterljnfttgfeit, */. wzo-
rowo /., przykadno /.

Wu'fterform, sf. pl =eu,

typ jm., pierwowzór m.

Wln'htiUxtt, sf. pl. =n,

karta /. z wzorami, z prób-

kami.

üöht'fterfitabe, sm. =n, pl.

=n, chopiec sprawujcy si
wzorowo.

üDhi'fterlagct, sn. =§, pi. —

,

skad m. wzorów, modelów,
prób.

a»tt'fttt(Ittnb)ttirtfd)oft, sf.

pl. =n, gospodarstwo wzoro-
we; szkoa f. gospodarstwa.

SDiU'fterit, va. (baben) 1)

bada, oglda, rewidowa;
2) mus(zjtrowa, lustrowa,
sprawia, przeglda,przejrze
wojsko, rewi wojska odby-
wa; 3) mit betn SBlicfe —
zmierzy wzrokiem (od stóp do

gowy); 4) ©toffe — wzoro-
wa, wzorkowa, wzorzy ma-
terye; gemufterte Beuge wz°-

rzyste, wzorne materye, ma-
terye w dese.

ÜÖZu'fterjrtafc, sm. »e§, pl.

=plä|e, plac m. mus(z)try

(wojskowo).
ä)ht'fter)u:o&e, */. pl. =n,

próbka wzorowa.

SDhi'fterreife, sf. pl. =n, po-

dró f. pomocnika handlo-

wego celem nawizania sto-

sunków handlowych.

üöht'ftcrrctier, sm. .8, pl.

pomocnik bandlowy podró-

ujcy (artobliwie).

"üWu'fterrifj, sm. »ffeS, pl.

=rifie, podoba /.

ÜtfH'fternMe, sf pl. »n, i)

zwitek m. z próbkami; 2)

spis m., rejestr ot. onierzy
lub zaogi okrtowej, kon-
trola popisowa.

Ü)ht'fterfrJjnei&er, sm. =%,pl.

— ,
przykrawywacz ot. pró-

bek ; krawiec pierwszorzdny,
doskonay.

9)iit'fterfdjrift, sf. pl. -en,

1) dzieo doskouae, klasy-

czna ; 2) wzorek ot. kaligrafii.

9)hrftcrfd)rtftftcttcr-, sm. -g,

pl. — , autor ot., pisarz wzo-
rowy, klasyczny.

9ftu'fterfd)iile, sf. pl. =n,

szkoa normalna, przygoto-

wawcza; szkoa wzorowa (za

wzór suy majca).

SDiit'fterfdjiiler/«»*. »i, pi.

— , ucze wzorowy, przy-

kadny.
9)lt'ftetf djllfc, sm. »eg, ochro-

na f. znaków fabrycznych.

Wfterftiicf, sn. °(e)S, pl.

=e, 1) wzór ot. poezyi lub

prozy, wyimek wzorowy
(z dziea jakiego poety lub

pisarza); 2) pl. =e, studya

rysunkowe.

SOht'ftening, */. pl. »en, i)

inspekcya /., badanie ».,

obejrzenie ».; Ü6er eto. —
Balten bada, rewidowa co;

3) przegld ot., popis ot.;

rewia /., lustracya /., mu-
s(z)tra /. (wojska); bte —
balten, abgalten, über bte

Gruppen, bie SEruppen bte

— paffteren taffen odby re-

wie, przegld wojska; bie —
paffteren przej przez mustr;
jur — fomnten stan do
popisu.

9)lu'fterimgggefdjaft, sn.

=(e)S, popis ot., pobór woj-

skowy.

8)iu'ftenuig§!ifte, sf. pl. »n,

spis w., rejestr ot. onierzy.

9ttu'fterimg8tag, sm. »(e)s,

pl. =e, dzie ot. popisu woj-

skowego.

attu'ftentngStermin, sm.
s(e)s, pl. »e, powoanie n.

do popisu wojskowego.

ÜJht'ftertoeDerei, 9)fn'fter=

uiirfcret, sf pl. »en, tkanie

«., tkalnia f deseni, wzorów.

5BJu'ftcrtucrf, an. .(e)3, pl.

«e, dzieo wzorowe, klasyczne.

2)iu'ftetuJirtfd)oft, */. obacz
SWufterlanbrmrtfcfcafr.

9tfu'fjtertuoIjnI;au8, sn. «fes,

pl. «Ijäufer, typ ot. domu
mieszkalnego (pod wzgldem
budowy).

9)iujteMort, sn. .(e)8, pl.

«e, wzór ot. odmiany, para-

dygmat ot. (rzeczowników,
sów i t. p. ;

gramatyka).

Mu'fterjctd)ncr, sm. »g, pl.

— , rysownik ot. wzorów, de-

seni.

99Ju'fterjetd)ming, sf. pi.

«en, dese ot., karton ot.,

wzorek ot.

SOhlt, sm. =(e)8, 1) umys
ot., stan ot. umysu

;
guten (=S)

»eS fein by dobrej myli;
froben, freubigen »eS fein by
zadowolonym, uradowanym;
getroften =eS fein by spokoj-

nym, nie obawia si; ner»

broffenen «eS fein by kwa-
nym, nie mie chci do ni-

czego ; roie ift bir ju »e? jak
si czujesz? jak ci jeBt na
sercu? mir ift übel %w »e le
mi, le si czuj, jestem nie-

swój; roenn er roüfjte, rot; mir

JU »e ift gdyby wiedzia, co

si w mojem sercu dzieje,

gdyby zna stan mego umysu

;

eS roar ibm nidjt rooljt babei

JU =e przykro mu to byo,
niemiego std doznawa
uczucia, niemio mu byo
sysze to, patrze na to,

widzie to; eS ift mir ju =e

alS ob . . . czuj si, jak
gdyby . . ., zdaje mi si, ja-

koby . . .; mir ift läcberiicb

ju »e mia mi si chce; 2)

odwaga f., serce »., miao
/., mstwo «., dziarsko /.

;

przytomno f. umysu; ycie
n., ogie ot.; dobra myl,
otucha /. ;

gniew ot. (feinen

— an jmnbm füblen obacz
pod fOlütc^en); — baben, be»

fi^en mie odwag, by od-

wanym; — faffen, fdjöpfen

nabra serca, odwagi; roieber

— faffen nabra znów od-

wagi, otuchy; ben — ner»
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licrerr, finfen laffen straci

odwag, upada na sercu

;

jmnbm — mad)en, einfpredjen,

jufpredjert, einpften, einbau»

l)en doda komu serca, mia-
oci, odwag w kim wzbu-
dzi, omieli kogo; jmnbm
ben — (be)neljmen, rauben
odj komu odwag, unie-

mieli kogo; feinen (gctnjen)

— ju[ammennefjmen zebra
ca swoj odwag ; nur —

!

miao! odwanie!
3Jhtta'tor, sm. =g, pi. «en,

samoprzerywacz galwaniczny
(elektryka).

9Jlü'td)ett, sn. =§, fein —
an jmnbm füllen zemci si
na kim, napastwi si uad kim.

SRlTteit, I. vn. (fem) tylko

jako pp. 8U e * ro - gemutet fein

mie do czego ch, ska-
nia sie do czego; motyl ge«

mutet fein by wesoym, za-

dowolonym; II. va. (Fjaben)

eine ©rube auf einem gelbe
— stara si o pozwolenie

(o przywilej) uprawiania ko-

palni na pewnym gruncie.

3«U'tCrfiittt, adi. peny od-

wagi, otuchy, odwany.
2Jiuite'rett, vn. (haben) rau-

towa, gos zmienia (wyra-

stajc na modzieca).
2Jilt'ttg, adi. odwany,

miay,mny, ywy, dziarski;

=e) ^ßferb rczy, wawy ko,
ko peen ognia; adv. od-

wanie, miao, dziarsko,

z odwag.
üWttg'fett, sf. odwano

/., dzielno /.; ogie m.
(o koniach).

ÜDiu'tUrä, adi. niemajcy od-

wagi, serca, zwtpiony, upa-
dy na duchu; — fein nie

mie odwagi; — werben stra-

ci odwag, straci ducha;

jmnbn — madjen odj ko-

mu odwag.
üfill'tloftijfett, */. brak m.

odwagi, zwtpienie n.

äJiit'tmafcen, va. mutmajje,

mutmafjeft i mutmajjt, mut=
mafjt, habe gemutmafst, przy-
puszcza (= annehmen, oor»

augfefcen), domniemywa, do-

mniema si, domyla, do-

myli si, dorozumiewa,
dorozumie si czego (= Der«

muten); wnosi, wnioskowa,
wnie (= fdj liefen); podej-
rzywa (= argroofjnen); przy-
puszcza, przypuci (= al
roabrfdjeinlid) Doraugfefcen)

;

przeczuwa, przeczu (=
afjnen).

3Jtu'tma§Ud), I. adi. do-

mniemany, domylny, (praw-
dopodobny, pewny, oparty
na domniemaniu, na domyle;
=er @rbe spadkobierca dom-
niemany; =e Serea)nung ob-

liczenie przyblialne; se Älter
wiek prawdopodobny; IL adv.
domniemanie, domylnie, po-
dobno, przez domys, przez
domniemanie, z domysu.

Sttlt'tma&ltdjfett, */. domnie-
manie n., prawdopodobie-
stwo n.

ÜDhi'imafeuitg, sf pi. =en,

domys m., domniemanie n.
;

«en anfteHen zapuszcza si
w domysy.

2ftit'totaffimg3uietfe, adv.

przez domys, przez domnie-
manie, przez przypuszczenie.

9Jiu'fdjeiu, sm. =(e), pi.

=e, certyfikat m., pozwolenie

n. uprawiania kopalni.

9#U'tltng, sf. pi. «en, da-
nie n. udzielenia prawa upra-

wiania kopalni.

9fiii'tter, sf. pi. 2Mtter, i)

matka /'., rodzicielka /. ;
—

werben sta si, zosta matk,
urodzi, powi dzieci; nad)

ber — arten, ber — ähneln,

nachgeraten, nad)fd)lagen wda
si w matk; auf bie — be=

^üglid) matczyny, macierzy-
ski, macierzysty; bie — ©ot«

teg Matka Boska, Bogaro-
dzica; — ber SIrmen matka
biednych; SBijjbegterbe ift bie

— be SBiffen ch wiedzy

jest ródem, pocztkiem wie-

dzy; bie — @rbe ziemia ro-

dzicielka; 2) macica /. (=
©ebäcmutter) ; 3) narubek
m., mutra /., muterka f.
(= (Schraubenmutter); 4) ma-
tryca /. (drukarstwo); 5) la-

gier m. (u wina), drode pi.

(u piwa), gniazdo n. (u octu).

üüiu'ttcraiier, sf. pi. =n,

ya maciczna (anatomia).

SDfu'tterart, sf. auf — jak
matka.

^üi'ttercuige, sn. pi. »n,
oko macierzyskie.

SRu'ttcrbanb, sn. =(e)§, pi.

=bänber, wizado rnaciczue
(anat.).

9}tH'tterkfcf)ö>ert>e, sf. bole

pi. maciczne, macinnica f.
9Mit'tterfciene, sf. pi. =n,

matka /. pszczó, królowa f.

Wlü'ttttbobtn, sm. sg, zie-

mia rodzinna.

üDiu'tterfiruuer, sm. -i, pi.

«brüber, brat m. matki, wuj m.
^{u'tteruntöeräfrau, sf pi.

«en, wujenka /.

2)u'tteruruft, sf.pl. =briifte,

pier /. matki, macierzyska.
2tfit'ttei-biifeit, sm. =g, pi.

— , oDO n. matki, macie-

rzyskie.

9)iü'tterdjen, sn. «g, pi. —

,

dim. od SDiutter, mameczka/.,
matula /., matu /., matu-
leka /., mamunia /. ; alteS

— staruszka /., babina f ;

gutes — babunia /. ; babu-
leka /.

SDWtter&riife, sf. pi. =n,

guz oyskowy, oyszcze n.

(anatomia).

WtttttlU, sn. «g, spadek
m. po matce.

9ftu'tterer&e, sf. i) ziemia

ojczysta, rodzinna; 2) ziemia

rolinna, próchnica /., hu-

mus m.
9)u'tterfieber, sn. -.§, pi.

—
,
gorczka poogowa.

äHu'tterflerlen, sm. obacz

UJuttermal.

SJht'iterform, sf. pi. «en,

pierwowzór m.

Witerfreuoe, sf. pi. =n,

rado /. matki, uciecha ma-
cierzyska; =n geniefjen zo-

sta matk.
3)tu'ttcrfüüen, sn. *$, pi.

— , klaczka /., kobyka /.

ilUii'ttergeftetn, sn. =(e)g, pi.

=e, matryca /. (górn.).

9)iu'ttcrgcuiäu)§, sn. s*\e$,pl.

=fe, zaniad m. (medycyna).

9Kll'ttCrglÜff, sn. =(e)g, szcz-
cie matki, macierzyskie.

9)u'ttergotte3fct!i>, sn. «(e)g,

pi. «er, obraz m. Matki Bo-
skiej, Nawitszej Panny.

9Ju'tterguimi, sn. «g, pi.

=g i Söht'ttcrhatä, sn. =e§, pi.

=e, galbau m.
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^tit'tterOarjpftanje, sf. pL
-n, galbanowiec vi.

iWu'tterhafc, sm. =n, pl. -n,

samica /. zajca.

3ftu'ttcrljau3, sn. -feg, pl.

»baufer, matecznik m.
3)u'tterl)cr3, sn. =en, pl.

-en, serce n. matki, macie-
rzyskie.

mu'tttttalb, sn. *(e)§, pl.

-Tälber, jaówka /., jaówecz-
ka /.

sJttu'tteriinö, sn. *(e)§, pl.

-et; dziecko ulubione ma-
muni, pieszcaoszek m.

üöhi'tterftrcfje, sf. pl. =n,

koció gówny.
SDJll'tterflee, sm. =8, lucer-

na /.

aJht'tterfortt, sn. -(e)§, m-
cznica/., nied /"., gówniea/.,
ytnica /., yto rogowe, spo-

rysz m., namielec m., nasio-

nak m.

ÜDiu'tterframjjf, sm. -(e)§,

pl. -främrjfe, kurcz m., spazm
maciczny, macinnik m.

StflTtfrerfranf, ftfc histery-

czny.

9)ht'tertranfljett, sf. pl.=m f

macinnica /., choroba maci-
czna.

9Jlu'tterfnutj, sm. =e§, pl.

«ftänje, krek m
,
podstawek

maciczny (anatomia).

9)u'tterfrant, sn. =(e)s, pl.

»Iräuter, maruna /., rumia-
nek m.

3Ku'tterfrefe§, sm. =fe§, skir

m. macicy (medycyna).

ÜWit'tterfudiett, sm. =§, pi.
— , oysko n.

•äftu'tterlamm, «». <e)§, pZ.

-lämmer, owca /. maciorka/.

üJJu'ttCrlanb, sn. =(e)3, kraj

macierzyski, rodzinny.

3)hi'tterlauge, sf. pl =n,

ug sony, roztworzyna/., zo-

a f.

WWtttlltib, sm. =(e)§, pl.

-er, ywot m. matki, ono n.

matki; com se an od urodze-
nia; unfdjulbig rote ba§ Ätnb
im =e niewinny jak dziecko
w onie matki, jak dziecko
nienarodzone jeszcze.

ättü'tterlein, sn. =s, pi. ob.

2Mtterd)en.

Wü'tttlÜty, I. arft. matczyn,
macierzyski, macierzysty; in

*er Sßeife, mit =er Siebe

po macierzysku jak mat-
ka, mioci macierzysk

;

Don «er ©eite ze strony, po
stronie matki; Sruber, ©d)tt>e»

(ter -er ©eite brat przyrodny,

siostra przyrodnia z jednej

matki; =er 33oben ziemia ma-
cierzyska, rodzinna; ll.adv.
— pflegen pielgnowa jak
matka, po macierzysku ;

—
(albo mü'tterlicfcerfeits) oer-

roanbt krewny po stronie mat-
ki, w linii macierzyskiej.

SDitlterlidjfett, sf. mäcie-
rzysto /.

WlUÜtllitbt, sf. mio/,
matki, macierzyska.

9)tu'tterl0§, adi. niemajcy
matki, sierota /. bez matki.

9)u'tterntul, sn. .(e)3, pl.

znami przyrodzone, blizna,

z któr si kto urodzi.

äKu'itermafi, sn. =e§, pl. -e,

moda ustawowa miar i wag.

Wü'ttttmilO), sf. mleko n.

matki, macierzyskie; mit ber
— eingebogene 2Infd)auungen
zapatrywania wyssane z mle-

kiem matki.

SDWttermorö, sm. *(t%pl
*e, matkobójstwo n.

SDiitltermöröer, sm. =8, pl.

— , matkobójca m.
SDlu'ttcrmörbcrtn, sf. pl.

=innen, matkobójczyDi /.

SJlu'ttermunö, sm. =(e)§, i)

usta pl. matki; 2) ujcie
maciczne (anatomia).

üttu'ttenUHft, adi. nagi jak
na wiat przyszed, jak go
Pan Bóg stworzy, naguteki;
adv. naguteko.

9)u'ttCmcIfcn, sf. pl. go-
dziki nasienne.

9Ku'ttertfenmge, sm. pi.

wsparcie pienine, dar pie-

niny dany pokryjomu dzie-

cku przez matk, grosiwo n.

od mamuni.
SKu'ttertferö, sn. =(e)s, pl.

=e, klacz /., kobya /.

2Jto'tter*fKdji, */. pl. -en,

powinno /. matki, macie-

rzyska, [sterya /.

9ftit'iter#uge, sf. pl. -n, hi-

SRu'ttevreiftt, sn. --(e)8, pl.

»e, prawo macierzyskie.

Wu'ütvtoUt, sf. pl. -n, spis

m. popisowyeh (wojskowo).

9)fu'tterfd)ttf, sn. =(e)8, pl.

=e, owca /., maciorka f.

lWlt'tterf(f)aft, sf. macie-
rzystwo n.

9JZu'ttcrfcf»ctbc, sf. pl. =n,

pochwa maciczna (anatomia).

9ttit'ttcrfd)mcrj, sm. =t§,pl
=en, cierpienie n. matki; ból

maciczny.

9Jhi'tterfd)itttt, sm.«[e)s,pi.

=e, cicie cesarskie (operacya).

9Jhhterfdjo§, sm. -eg, pl.

-e, ono n. matki, macierzj-
skie.

Wtterfdjraube, sf. pl. =n,

nasrubek m., mutra f.

9)iu'tterfd)uiein, sn. -(e)§, pl.

=e, maciora f.

3ttu'tterfd)tt>efter, sf. pl. «n,

siostra /. matki, ciotka /.

SOtU'tterfeek, sf. ywa du-

sza; id) traf feine — nie za-

staem ywej duszy.

Wtterfeelenafletn, adi.

samiuteki ; adv. samiu-

teko.
üOZM'ttetfegen, sm. »3, bo-

gosawiestwo n. matki.

9Ju'tterfctte, sf. eon — oer=

roanbt fein by spokrewnio-

nym po stronie matki, przez

matk, w linii macierzyskiej.

ÜRu'tterfoIjn, sm. -(e)§, pl.

=fofine i dim. SUZu'ttetfö^n^cn,

sn. =g, pl. —, synalik m. ma-
min, benjaminek m., pieszczo-

szek m.

9JiU'tttrfflrgCtt, sf.pl. troski

pl., kopoty pl. matki.

9)Zu'tterft)iegeI, sm. -§, pl.

—, lustro n. do badania (le-

karskiego) macicy.

9Jiu'tterft)raaX */• Pl
- *»»

jzyk ojczysty, mowa ojczy-

sta
;
jzyk macierzysty, pier-

wotny, pierwiastkowy.

3Htt'tterftaat, sm. =(e)§, pl.

=en, kraj macierzysty, kraj

w stosunku do kolonii.

9Ku'tterftan&, sm. -(c)§, ma-
cierzystwo 11.

Wtterftabt, sf. pl. -ftfibte,

miasto macierzyste (w stosun-

ku do innych miast pozaka-
danych przez jego mieszka-
ców).

Wtterftein, sm. =(e)§, pl.

-e, maciczny kamie.
aJhl'tterftette, sf. miejsce n.

matki; bei jmnbm — oerireten
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zastpowa komu matk, by
komu matka.

äRu'tterftoif, am. *(e)8, pi.

=ftMe, pie macierzysty (wi-

na) ; maciczny, gówny ul.

Wlu'üttttil, sm. =(e),jpZ. °t,

majtek m., spadek m. po
matce, macierzyzna /.

9)ht'tterl>ater, sm. **>, pi.

=»äter, ojciec m. matki, dziad

m. po matce.

attu'ttenuelj, sn. «(e)3, pi.

=en, bole pi. maciczne.

9)ht'tteruiilb, sn. =(e)3, sa-

mica f. grubego zwierza.

9)ht'tiertt>it>, sm. «es, dowcip
wrodzony, naturalny.

ÜJhi'ttertDurget, */. pi. >n,

macica f.

9)ht'ttCrti)Ut, */. sza lubie-

ny u kobiet, nimfomania /.

SDiu'ttcrsü^fdjen, sn. «§, pi.

— , czopek maciczny.

SDiu'tteräeidjen, sn. obacz
SDiuttermal.

ÜDto'ttetjimt, sm. =e§, ka-
sya drzewna, strczyniec m.,

siybób m. (rolina).

SDilt'tÖflll, adi. peen odwagi.

9)iU'tHJttle(n), sm. =n3, swa-
wola /'., swywola/., pocho
/'., rozpusta /., psoty pi., pu-

stota f., zoliwo /., zu-

chwao /. ; »n treiben pu-
stowa, rozpustowa, swawo-
li, swywoli; mit «n z roz-

pusty, swawolnie.

üöiultmUig, I. adi. pochy,
swawolny, rozpustny, pusty,

psotny, zuchway; «er 9Jienfd)

psotnik w».; =e§ Sßetb psotnica

/. ; «er ©tretd) swawolny uczy-
nek, wybryk m. ; .-e Sefetbigung
swawolna obraza; -er Son»
f(e)rott oszukacze bankru-
ctwo ; II. adv. pocho, Bwawol-
nie, rozpustnie, zuchwale.

Sttii'tttjitttgertoetfe, adv. ob.

aJiutröiHic» adv.

üDtu'ttttfligleü, sf. obacz
ajiutroiHe.

SDZlltj, sm. =e§, 1) muc m.,

ko m. lub inne zwierz z

kusym ogonem; 2) czowiek
kuso ubrany

;
guptas m. ; 3)

kusa suknia.

ÜJJlÜ'tje, sf.pl. »n, 1) czapka

f.; — mit ©a)irm, mit ©djtlo
kaszkiecik w.; nieredfige —
czapka czworograniasta, ro-

gata, konfederatka /. ; — ber

Stfdjöfe czapka biskupia, in-

fua /. ; — unter ber $öntg§=,

Äaiferfrone czapka ksica,
mitra /. ; bie — gum ®rufj
abgieben, abnefimen, lüften

czapk zdj, ruszy czapki,

uchyli czapki dla powitania,

czapkowa; fid) bie — auf=

fe|en czapk wdzia; 2) czep
m., czepiec w., odek drugi

zwierzt oduwajcych.
9)Zii'$eit, va. (fiaben) skra-

ca, obcina.

^ü'fcenfutter, sn. «g, pi. —

,

podszewka /. u czapki.

Ü)hi'$cnmad)er, sm. -§, pi.

— , czapnik m.

SDfü'^enmacfjcnn, sf. pi.

»innen, czapniczka f.

Wlü'tytnfäntät, sf. pi. «n,

mitra /. (gatunek limaka).

9#ii'^enfd)trm, sm. ~(<t)3,pl

«e, daszek m., rydelek m.

2)iu'#g, adi. kusy.

9)lt)l0'ru, sm. «§, pi. =§, mi-
lord m.

üötyria'fce, sf. pi. -n, mirya-
da /. ; krocie pi., ilo niezli-

czona, ma /.

SDtyrtamCter, sm. >§,pl. —

,

miryametr m., dziesi kilo-

metrów.

Söiijrofiola'nc, sf. pi. -=n;

Söhjroöola'nenfiaum, sm. =(e)3,

pi. »bäume, mirobolan m.

95ty'rr!)e, (wym. : -mirr), sf.

pi. sn, mirra/., ywica /.

;

mit »n beräudjern okadza
mirr.

SDZ^'rc^cnboibe, sf. pi. -n,

przewoka /., giersz m., gir

m., girz m. (rolina).

ÜPitj'rrljeneffig, sm.; Söhj'r«

rljenöl, sn.-, 9)h)'rrljemneitt,

sin. ocet m., oliwa f., wino n.

mirzany, mirowy, z mirr.
9Jttj'rtC, (wym.: mirt), sf.

pi. =n, mirt m.
ÜDty'rtenarttg, adi. mirtowy,

mirtowaty.

9)ty'rteit&aum, sm. *(e%pl.
»bäume, drzewo mirtowe,
mirt m.

SJtyrtengeöiifd), sn.; üJfttj'r»

tenhain, sm. *tó,pl. »e ; ÜBlty'r»

tentoalb, sm. *e3, pi. «umtöer,

gaik m., gaj ni., las »z. mir-

towy.

3nlenber, SeutfcfcpotniJeS SBörtetBucf).

iühj'rtenfranj, sm »eö, y?.
»Iränge, wieniec mirtowy.

3)tj'rtenftraudj, sm. =(e)g,

pi. »fträudjer, krzew mirtowy,
mirt m.

SDtyrteittDetn, s»i. -(e)g, pZ.

=e, mirtynek »».

ÜUty'rtenjuietg, «w. »{t)%,pl.

•e, gazka mirtowa.

3Jtt)(tCtiÖ'§, adi. mistyczny,

tajemniczy; acfo. mistycznie,

tajemniczo.

3)h)fte'rium, sn. «s, ^z.

»rien, misteryum w., tajem-
nica /.; misterya pi. (ar-

cheologia).

ü)Jtyftkt'3mit§, sm. obacz
2)}n|tiäismus.

9)Zt)fttftfatiO'n
f
(wym.:-cjon),

sf. pi. =en, mistytikacya /.,

odrwiwanie n., udzenie n.,

mamienie n., oszukiwanie n.

9)h)ftifiäiC'rcnf
va. (babert)

mistyfikowa, odrwiwa, uwo-
dzi, udzi, mami.

ÜWlj'fttf, sf mistyka f.,

nauka f. mistycyzmu.

9ttij'ftifer, sm. .§, pi. —

,

mistyk m., nauczyciel m.,

zwolennik m. mistycyzmu

;

tajemni m., skrytosz m.

ÜDhj'fttfd), adi. mistyczny,
tajemniczy; adv. mistycznie,

tajemniczo.

9)tyftiäi'3mU$, sm. — , mi-

stycyzm m., nauka /. przed-

miotów nadzmysowych, wiara

/. w rzeczy nadzmysowe, ba-

dania pi., zaciekania pi. si
w krainie ducha; tajemni-

CZOnC ~F

myity, sf. pi. =n, mytyüQ,
sm. —

,
pi. «ttjen, mit m.,

klechda/., opowie bajeczna

(o bogach) ; bajka f.

9)U)'tlieHfd)m&er, sm. »§,

pi. — , mitograf m.

9)ty'tl)tfd), adi. mityczny,
bajeczny.

9)tytl)OIo'g(e), sm. »n, pi.

=n, mitolog ?«.

9)h)t^oIogic', sf pi. =n,

mitologia /., nauka /. o po-

gaskich bokach.

2)tyljOl0'gtfdj, adi. mito-

logiczny; adv. mitologicznie.

5
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Ji, K. indecl. czternasta

goska, jedenasta spógoska
niemieckiego abecada; §err
m. 3t. pan N. N.

"JJtt! «Urn. — , lafj )"ef)en!

pokauo! —, mad) fcbneQ!

rano! prdko! zwi sie! —

,

roerbe nur nid)t Boje ! no, nie

gniewaj si ! —, nu ! a wic !

heje ! gdzie tam ! ani myli

!

Maa'fcfraut, sn. -(e)s, pi.

Kräuter, przytuli f. (rolina).

9i(t'De, sf. pi. *n, piasta

/., gowa /. (u koa); rura

f., tuba f.

Tia'bt\, sm. =3, pi. SRäbel,

1) ppek m.; ben — unter=
btnben podwiza ppek; jum
— gehörig, ben —

- betreffenb

ppkowy; 2) ppek m., zna-
czek ni. (po acinie : hilus,

botanika); 3) ognisko n.\

= 93rennpunft; 4) zamek m.,

zawornik m. (architektura).
sJia'ödakr, sf.pl. *n, ya

ppkowa.
^Wfielbtnbc, sf. pi. =n,

pasek ppkowy, opaska pp-
kowa.

9a'M&nttf), sm. =(e)S, pi.

«brücfie, przepuklina pp-
kowa.

Wa'bdförmta,, adi. ppko-
waty.

Sfia'&elgegtnb, sf. okolica

przyppkowa.
Wklphle, sf. jama, wkl-

so ppkowa.
Wa'Mlxaiit, sn. .(e)8, pi.

'ftäuter, rozóg m-, licieuie

n., ziele przymiotowe.

yia'btln, va. (baben) ein

Ätnb — dziecku ppek pod-

wiza.
9a'fietyMtft, sm. =(e)3, p-

pek m.
s

Ja'brifd)ilo, sm. «(e)s, pi.

=er, tarcza wypuka.
"Jia'DcXfd)mtr, sf.pl. «fdjnüre,

i
sJia'öeXftcang, sm. -(e)§, pi.

=*ftränge, sznureczek ppkowy,
powrózek ppkowy, ppowina
/. ; bie — jubinben zawiza,
podwiza ppowin.

Wa'ftelf tJjtoeUt, sn. s(e)ä, pi.

»e, dzik amerykaski.

Mabclimtlft, sm, «e, pi.

-rolilfte, przyppie n.

yia'bctvmxm, sm. --(e)3, pi.

•roütmer, wrzodek ppkowy,
koo ppka.

Wa'b'cn, va. (baben) ein

3tab — piast dorabia, robi
do koa.

9}a'öctibnljrxr, sm. *%, pi.

— , wider m. do wiercenia
piast.

Wa'bcnljolj, sn. »eg, pi
=i)ÖIjer, drzewo zdatne na
piasty.

yWbtnloü), sn. <e)S, pi,

=Iöctjer, otwór m. w piacie.

Wabenriug, sm. *(e)§, pi.

<*l, obrcz /. w piacie, na
piacie, ryfa f.

K)la'b0b, sm. =§, pi. =3, na-

bab m., nabob m., bogacz m.
s
Jifld), I. adv. 1) na ozna-

czenie miejsca: mir — ! za

mn! 2) czasowo: — tnie

nor jak wprzód tak i potem,
zawsze to samo ; — imb —
powoli, pomau, zwolna ; nad)«

gerabe z czasem, nakoniec,

wreszcie; eS ift nadjgerabe

geit ju prawie czas; eS roirb

nad)gerabe urterträglidj pra-

wie nie do wytrzymania; II.

praep. z dat. 1) na ozna-

czenie czasu, porzdku, na-

stpstwa: po; — bem ©turm
po burzy; — Sifdje po obie-

dzie; — briftt ©eburt po na-

rodzeniu Chrystusa, po Chry-
stusie; — nier SBodjen po czte-

rech tygodniach; — (Smpfang
beS ®egenroartigenpo otrzyma-

niu niniejszego (pisma); —
©td)t po okazaniu ;— btr po to-

bie, za tob; einer — bem ctn*

beren jeden po drugim ; alle —
einanber wszyscy po kolei;

2) na oznaczenie kierunku
denia lub pooenia: do,

ku; — ber ©tabt do miasta;
— ber ©tabt ju ku miastu;
— Dfen na wschód, do
wschodu; — Dftert JU ku
wschodowi; — ipaufe do do-

mu; id) reife — 9iom jad
do Rzymu; — £>eutfd)lanb

do Niemiec; bie genfter geljen

— ber ©trafce (fjin) okna wy-
chodz na ulic; — SBerlin

beftimmt przeznaczony do
Berlina, dla Berliua; — ftd)

jiefien cign za sob; —
aßen Stiftungen gerftreuen

rozprószy na wszystkie stro-

ny; 3) na oznaczenie celu

denia: po, za; — jmnbm,
— etro. fdjitfen po kogo, po
co posa; — ber ttfjc feben

patrzy na zegarek, patrzy,
która godzina; nad) jmnom
feben patrzy za kim, dogl-
da kogo; — etro. feben

patrzy za czem, dozorowa
co, doglda czego; ftd)

—
etro. umfeljen obejrze si za

czem, stara si o co, upa-

trze co; — SRad)e fcbreien

o pomst woa; — 33rot

fd)reieit woa o chleb, da
chleba ; mit ©teinen— itnnbm
roerfen kamieniami rzuca za
kim; ©tein — bem genfter

raerfen rzuca kamieniami do

okien; — jmnbm, — etro.

fragen pyta si o kogo, o

co; id) frage nid)tS — irjm

nie dbam o niego; ftd)
—

etro. erfunbigen dowiadywa
si o co; jielen, fcbiefjen — etro.

celowa, strzela do czego ;
—

etro. ftreben zmierza,zda do

czego, stara si o co ; ubie-

ga si za czem, o co
;
jmnbm

— bem Seben tradjten na-

stawa na czyje ycie; fid)

— etro. febnen tskni za czem,
yczy sobie czego; gierig,

begierig — ettt>. dny, a-
kncy czego; 4) wedug, po-

dug, stosownie do; ftd)
—

ber lobe fleiben ubiera si
podug mody, modnie; fid)— etro. rid)ten stosowa si
do czego, wedug czego; id)

lenne tbn bem 9iamen —
znam go z nazwiska; bem
©efefce — wedug ustawy;
beinem SSefeljte — stosownie

do twego rozkazu ; i^rem
SBunfcbe — albo — Syrern

SBunfdje wedug paskiego
yczenia; meiner Meinung —
wedug mego zdania; bem
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Jta'dj=l>aucn

Steine — o ile si zdaje;

allem 2lnfdjeine, aller 2Ba|r-

fd)einlid)Jeit — wedug wszel-

kiego prawdopodobiestwa
5— Seiteben wedug upodo-

bania, do woli; — ber ©He,
— SDietern, — ©eroicht oer-

faufen sprzedawa na okcie,

na metry, na wage; ber 3leihe

— albo — ber SReihe po ko-

lei, kolejno ; — bem, roa§

id) gefeiert habe (sdzc)
wedug tego, com widzia;
bas Äinb — ber SDutter nennen
nazwa dziecko po matce,

da dziecku imi matki; —
ber Statur malen malowa
podug natury, z natury ; ein

©emälbe — Sijian obraz
w sposobie Tycyana, obraz
bdcy kopi Tycyana ;

—
bem Scheine urteilen sdzi
z pozoru; — bem <3ebäd)t=

niffe nortragen wykada z

pamici ; — iftoten fingen pie-
wa z nut; — alphabetifcher

Drbnung w porzdku alfa-

betycznym; es ift acht —
btefer Uhr na tym zegarku
jest ósma (godzina); feinem

Seidjen — ift er ©djufter jest

szewcem z profesji; ber Dtegel

— wedug reguy; zazwy-
czaj; roenn es — mir ginge

gdyby zrobiono, gdyby spra-w zaatwiono jak ja chc,
jak ja myl,gdyby mnie posu-
chano ; 5) — SBein, SEabaf

riechen trci winem, tyto-

niem
;
— Srbe fchmeden mie

smak ziemi.

9ia'd)=ad)tett, vn. (haben)

einer Sache — stosowa si
do czego ; wzi z czego wzór,

przykad.
9ia'd)ad)tung, sf. norma/.,

regua /.; jmnbm etro. jur
— fagen powiedzie komu
co, iby mia na to uwag,
aby si stosowa do tego, dla

jego zastosowania.

SRa'tfHffetl, ya. i vn. (Ba-

ten) mapowa, naladowa
niewolniczo, lepo.

9fl'cf)affer, sm. «8, pi. —,
mapiarz m. [mapiarka/.

9ia'djäfferirt, sf. pi. »innen,

lUadjiitfung, sf. pi. =en,

9adj(iffcret', sf. pi. *en, ma-
piarstwo n.

9ia'd)ahmbar, adi. dajcy
si naladowa, naladowania
godny.

9ia'>atymett, va. i vn, (ha-

ben) naladowa; podrabia
(= fälfchen); jmnbu — na-

ladowa kogo
; jmnbn in etro.

— naladowa kogo w czem;
jmnb ©timme — nalado-
wa, udawa czyj gos; nach/

geahmte ©belfteine podrobione
drogie kamienie, imitacye pi.

drogich kamieni.

^Jo'rfja^mcnb, adi. nala-
dujcy, naladowczy.

9la'd)ahmer, sm. =s, pi. —

,

naladowca m., naladownik
m.\ podrabiacz m, faszerz

m. (= gälfcber).

9a'djal)merin, sf.pl. -innen,

naladownica /., naladow-
niczka /. ; faszerka /. (=
gilfcherin).

Wcuhaljmem', sf. ph -en,

(lepe) naladownictwo n.

9ia'djahmung, sf. pi. =en,

naladowanie n. ; imitacya/.,

faszerstwo n.

üfta'djahmungSgabe, sf. dar

m. naladowania, talent na-

ladowczy.
Wa'cfialjmwtgSfucfit, sf. ch

/., dza f., mania /. nala-
dowania, naladownictwa, na-

ladowcza ; naladownictwo n.

9a'#aljmung3fud)tig, adi
skory do naladowania.
Wa'djahmwtg&rieb, sm.

-(e)5, popd m. do naladowa-
nia.

Wa'djaljmmtgSamt, sf. ob.

9ftadjahmungfucht.

9a'cf)af)mmtg§tt)ert, =roitrbig

adi. godny naladowania.
9a'fjar&eit, */. pi. -en, ro-

bota dodatkowa, nadzwyczaj-

na; poprawka /. ; kopia /.,

naladowanie n.

9}a'dj=areuen, i vn. (haben)

einem Zufter — robi wedug
wzoru, robi na wzór; II. va.

(haben) 1) kopiowa, nalado-
wa; 2) poprawia, poprawi;
3) bie nerlorene Qt\t — odro-

bi czas stracony; 4) za kar
si uczy w szkole.

9a'dj=arten, vn. (fein)

jmnbm — by do kogo podo-

bnym, wda si w kogo, wro-

dzi si; er artet feiner SUhttter

nad) podobny do swojej matki,
wda (wdaje) si w swoj
matk.

Ma'tfjartmtg, */. podobie-
stwo n., wdanie n. si.

Wa'dibar, sm. «s i '.n, pi.

-n, ssiad m.\ als gute =n
jak dobrzy ssiedzi; mer einen

guten — bat, ift gut beroadjt

bei Sag unb 9?ad)t bezpiecznie
sypia, kto dobrych ssiadów
ma; jmnbs — fein ssiadowa
z kim; =s ssiedzki, ssiedni.

Wa'tfj&artn, sf. pi. »innen,
ssiadka /., ssiada /.

'
^a'^fiarbah/n, sf. pi. -en,

kolej ssiednia.

Wn'djbarborf, sn. =(e)s, pi.

»börfer, wie ssiednia.

Wa'^bargrunbftücf, sn. <e),
pi. =e, grunt ssiedni.

v

Jia'd)barJ)au§, sn. »fes, pi.

«häufer, dom ssiedni.

Wa'djbarlanb', sn. --(e)8, pi.

»länber, kraj ssiedni.
s)la'ä)Mxl\ä), adi. ssiedni,

ssiedzki, ocienny ; =e ÓftCUnb«

fd)aft halten y jak dobrzy
ssiedzi; adv. po ssiedzku,
ssiednio, ociennie.

'

Wa'^Öarfdjaft, sf. 1) s-
siedztwo n.; in näd)fter —
w najbliszem ssiedztwie;

gute — halteny jak dobrzy
ssiedzi ; 2) zbiorowo : ssie-
dzi pi.

Ma'^barfdjaftUdj, adi. s-
siedzki; adv. po ssiedzku, w
ssiedztwie.

'

Wtt'lparstfeilte, s. pi. s-
siedzi pi., ssiedztwo n.

yia'fyhaxSmann, sm. =(e)s,

pi. «leute, ssiad m.
9a'djbarfta(it, sm. -(e)s, pi.

•en, pastwo ssiednie, ocien-
ne, graniczne.

Ma'djbarftabt, sf.pl. -ftäbte,

miasto ssiednie, najblisze.

9Ja'#barftattrm, sf. pi. «en,

stacya ssiednia.

Wa'ipttrtarif, sm. -(e)s, pi.

=e, taryfa ssiedzka (kolejn.).

9a'uibarioif, sn. -(e)s, pi.

-öölrer, naród ssiedni.

9a'(pait, sm. «(e)s, pi. »e,

budowa póniejsza, przybudo-
wanie n.

9}a'dj*bauen, va. i w», (haben)

póniej (wy)budowa, dobu-

dowa, przybudowa.

5*
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sJta'dj=bcbcnfcn, va. i i».

bebenfe, bebenfft, bebenft nad),

bebadjte nad), fjabe nad)bebad)t,

potem rozway, rozmyli si,

zastanowi sie, za póno roz-

way ; »orgetan unb nad)be«

bad)t (jat mandjem jcbon gro|">

Seib gebracht kto wprzódy
dziaa a potem rozwaa, na
wielka szkod czsto si na-

raa.
Ma'tHebtngcn, va -

i m -

bcbinge, bebingft, bebingt nad),

bebang nad), fyabe nacbbebun-

gen, wymówi sobie, zawaro-
wa sobie potem, póniej, za-

wrze umow dodatkowa, do-

da póniejsze zastrzeenie.

9ia'd)bebingung, sf. pi. -en,

warunek póniej dodany, wa-
runek dodatkowy, uzupenia-
jcy.
'Sla'ttjbekif, sm. -(e)s, pi.

-e, rodek drugorzdny, do-

datkowy.

%la'ty*Mommtn, va. be«

lomme, belommft, befommt
nad), befam nad), fjabe nad)be=

lommcn, dosta potem, póniej,
dosta jeszcze, w dodatku, ja-

ko uzupenienie.

ÜRa'd^beHen, vn
%

(fjaben)

jmnbm — szczeka za kim,
i za kim szczekajc na nie-

go-

fta'djberidjt, sm. <e)g, pi
'(, sprawozdanie póniejsze,
dodatkowe, uzupeniajce

;

uzupenienie n. sprawozdania,
dodatek m. do sprawozdania;
epilog m., sowo kocowe (au-

tora).

9a'dj«beffertt, va. i vn. (b>-

ben) poprawia, wygadza
(rzecz ju gotowa lub ju raz

poprawiana) ; Sßeine beffern

fid) burd) Siegen nad) wina
polepszaj si, staj si lepsze-

mi wskutek leenia.

9a'd)beffenmg, */. pi. >en,

poprawianie n., poprawka
póniejsza, powtórna.

SWiHeftetteit, va. fta&en)
zamówi póniej, dodatkowo,
jeszcze raz; jmnbn — kaza
komu przyj potem, póniej.

^a'tHeftettimg, sf. pi. -en,

ssamówienie póniejsze, dalsze,

dodatkowe.

Wa'tyMtn,va. i im. (f>aben)

odmawia za kim modlitw,
modli si, pacierz mówi za

kim; jmnDtn — pomawia za

kim, powtarza, powtórzy co

drugi powie; jmnbm blinb —
postpowa za kim lepo, by
czyim lepym poplecznikiem.

Wa'djbeicr, sm. -g, pi. —

,

lepy powtarzacz sów czyich,

cudzych ; lepy poplecznik.

9ia<petem', */. pi. =en;

SNa'djbetang, sf. lepe powta-
rzanie sów cudzych.

9io'd)ktrog, sm. =(e)g, pi.

«trage, kwota /., suma dodat-

kowa, wydatek lub dochód
dodatkowy.

9{a'd)=bcailttgcn, va. (fjaben)

przyzwoli póniej, dodatko-

wo.

Sio/cpeaiUugitttg, sf. pi. =en,

przyzwolenie dodatkowe, pó-

niejsze.

^a'oHiesafilen, va. (Caben)

zapaci póniej, dodatkowo,
zapaci reszt, dopaci.

SWdjbejaj&lung, sf. pi. «en,

zapata póniejsza, dodat-

kowa, dopata /., zapata /.
reszty.

9a'djbier, sn. -(c)S, pi. *e,

podpiwek m., cienkusz m.

Wa'fybitttn, va. i vn. biete,

bieteft, bietet nad), bot nad),

bab nad)geboten, wnie ofert
póniej, wnie ofert doda-
tkow; wnie lepsz ofert.

Uia'ftbttb, sn. <e)§, pi. »er,

1) kopia f., podobizna/.; 2)

obraz przedmiotu jakiego wy-
woany na siatkówce oka.

9}a'u>bilbejt, va. (baben)

kopiowa, przerysowywa,
przerysowa, odwzorowa; na-

ladowa ; faszowa, podra-

bia.

9ia'd)I)U&en, sn. =g, kopio-

wanie n., odwzorowywanie n.,

imitowanie n., podrabia-

nie n.

9{a'<f)bUbner, sm. «g, pi. -,
imitator »»., odwzorowywacz
m., naladowca ni. ; faszerz

m., podrabiacz m.

9Ia'd)bUbung, sf. pi. -en,

kopia f., imitacya f., nala-
dowanie n.

\
podrobienie n.

;

genaue — einer £anbfd)rtft,

etneg Silbeg podobizna /. r-
kopisu, obrazu.

Dla'ü)i)i§, sm. -ffeg, pi. =ffe,

zakska /'.

9iVd)=*bittcn, ta. bitte, Bit»

teft, bittet nach, bat nad), Ijahe

nad)gebeten, (za)prosi pó-

niej, potem, po kim.

9ia'u>blättent, vn. (b>ben)

kartki, karty w ksice prze-

rzuca, szuka co w ksice.
9la'u)=bletben, vn. bleibe,

bleibft, bleibt nad), blieb nacC,

bin nad)geblieben; 1) zosta-

wa, zosta w tyle; 2) pozo-

stawa, zosta jako reszta;

eg finb jeljn Äronen nad)ge«=

blieben pozostao (jeszcze)

dziesi koron; 3) przey;
nadjgebtiebeneg Vermögen spa-

dek m., scheda /. ; 4) za kar
zosta w szkole poza lekcyami

;

= 9iad)ufcen.

Wa'd)bletbf el, sn. -g, pi. —

,

pozostao /.

9ia'u>bittfen, vn. (fiaben)

jmnbm — patrzy za kim
(oddalajcym si).

9}a'd>Miikit, vn. (b>ben) po

raz drugi kwitn, zakwitn.
9ta'd)Miite, */. pi »n, drugi

kwiat, rozkwit.

9U'd)=boI)mt, va. (baben)

znowu, potem, raz jeszcze wier-

ci; rozszerzy dziur pono-

wnem wierceniem.

9a'u>bretfjen, vn. bredje,

brid)ft, bridjt nad), brad) nad),

b,abe nad)gebrod)en, kopa da-

lej w nadpocztym szybie

(góra.).

9a'd)=brtngen, va. bringe,

bringft, bringt nad), bradjte

nad), fjabe nad)gebrad)t ; 1)

jmnbm etro. — nie co za
kim, przynie komu co; 2)

przynie póniej (to co bra-

kowao).
9?a'd)fjntnft, sf. drugie, pó-

niejsze gonienie si.

yia'äjbnit, sf.pl »en, drugi,

póniejszy poród, lag.

91 a'fl) »brüten, v. (b>ben)

póniej, po raz drugi wysia-

dywa, wylga.
91a'd)=bud)ftobtcrcn, va. (b>

ben) sylabizowa, zgoskowa
za kim.

91a'd)biirgc, sm. =n, pi. -n,

drugi porczyciel, rczycie!,

rczyciel drugiego rzdu, dru-

gorzdny.
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Wa'dj&ürgfdjaft, sf. pi. «en,

porczenie n., rczenie n. dru-

giego rzdu, drugorzdne, sub-

sydyarne.

Wa'djfjufje, sf. pi. -n, i)

kara zapacona po zakocze-
niu sprawy (prawo) ; 2) póna
pokuta.

9a'dj=&iifteit, va. (fjaben)

(od)pokutowa póniej ; et

rotrb eg — da mu si to pó-

niej we znaki, odczuje on to

póniej.

9a'u>oatteren, va. (fiaben)

datowa póniej, ka dat
póniejsz.

9ia'd)oatierung, */. pi. =en,

datowanie póniejsze, data

póniejsza.

9tadjöe'm, 1. adv. póniej,

potem, nastpuie; je — sto-

sownie do, wedug okoliczno-

ci; II. coni. gdy, jak, kie-

dy, skoro, podug tego jak;
— er bieg gefagt fjatte, fefcte

er ftd) to powiedziawszy,
usiad; er roirb e£ nieHeiclt

lun, — er reiflid) überlegt

fjaben roirb moe to uczyni,

gdy si dostatecznie rozmyli;

(je)
—

' eö fommt, (je) — e£

ftd} trifft jak si zdarza, stoso-

wnie do okolicznoci.

9{a'u>i>eitfen, vn - benie,

benlft, benit nad), bad)te nad),

fjabe nacfjgebadjt ; l) jmnbm
— zagbia si w czyje myli,
w czyj sposób mylenia; 2)

einer ©adje, über etro. — prze-

myliwa, rozmyla nad
czem, myle, zastanawia si
nad czem, rozwaa co w
myli, myl co rozbiera,

zgbia; zamyla si; ein

roenig — poduma.
Wa'dj&Cnfeit, sn. »g, myle-

nie n., rozmylanie «., zasta-

nowienie n., zastanawianie n.

si, rozwaenie n., rozwaga/.;
ofjne — bez rozwagi, nieroz-

wanie adv., bezmylnie adv.
;

in — »erfunfen zatopiony, po-

grony w mylach; $um —
bringen upamita.

Wa'äfbtntttlb, adi. zamy-
lony ; ein =er ÜUtenf d) czowiek
rozwany, zastanawiajcy si,

czowiek z rozwag, z zasta-

nowieniem.

Wa'dj&enfltcij, adi. zamy-

lony, zadumany, rozwaajcy,
zastanawiajcy si; jjmnbn —
mad)en,fttmmen wprawi kogo
w zamylenie, w zadum; —
werben zamyli, zaduma si.

9ia'dji)Cutltdjteit, sf 1) roz-

pamitywanie n., zamylenie
n. ; 2) krytyczny, powany,
obaw wzbudzajcy stan czego.

9ia'd)=Mdjteit/ va. (Ijaben)

etro. jmbtn, einem SBerfe— na-

ladowa jakiego poet, jaki

poemat, jakie wiersze.

9adjoid)ter, sm. *§, pi. —

,

naladowca m.\ tómacz m.
(dziea poetycznego).

fta'djttdjtung, sf. pi. =en,

naladowanie n. poematu,
poemat naladowany; prze-

kad poetyczny.

91a'd)=bröngcn,i. va. (fjaben)

cisn z tyu; Ii. vn. i fid) —

,

vr. (fjaben) cisn si z tyu,
za kim ; bem geinbe — goni
to za nieprzyjacielem.

9Za'd)-&rtngeit, vn. bringe,

bringft, bringt nad), brang

nacb, ift nadjgebrungen gwa-
townie wstpi, wej, wci-

sn si gdzie potem; bem
getnbe in bie ©tabt — wtar-

gn do miasta, cigajc nie-

przyjaciela.

Wdj&nttf, sm. =(e)§, pi. >e

i =brücte; 1) przedruk m.; —
t-erboten przedruk wzbronio-

ny; 2) dobitno/., dosadno
/., nacisk m., przycisk w?.;

moc /., sia /., dzielno /.,

energia /. ; init — dobitnie,

energicznie
;
feinen Sßorten —

geben wymawia sowa do-

bitnie, z przyciskiem ; auf etro.

— legen odda co dobitniej-

szym gosem ; id) lege ciel —
barauf zaley mnie wiele,

bardzo na tem ; mit— fpredjen,

banbeln mówi, dziaa ener-

gicznie, skutecznie; feine 3ebe

roar oljne — mowa jego bya
bez siy.

9ia'dH>rucfen, va. (fjaben)

przedrukowywa, przedru-

kowa.
Wa'tHritrlen, va. (fjaben)

przyciska, przycisn mo-
cniej, raz jeszcze.

Sfl/djimtcfer, sm. *§, pi. —

,

przedrukowywacz m., prze-

drukujcy m.

Ma'dj&rüclltd), Wa'djowcfä-
ÖOlI, I. adi. dobitny, dosa-
dny, mocny, silny, energiczny,

ostry; «er ©ttf styl dosadny;

=e ©träfe kara ostra, suro-

wa; u. adv. dobitnie, do-
sadnie, mocno, silnie, ener-

gicznie, ostro; — betonen
dobitnie akcentowa, wyma-
wia; jmnbn — terroeifen

ostro skarci kogo; — emp«=

fef)fett gorco poleci.

9Ja'd)btUcfItd)fet, «/. do-

bitno /., dosadno /., sia

/., moc /"., energia /.

9ia'd)=bunfcln, vn. (fein)

ciemnie, ciemnie z czasem.

9ifl'd)iWrft, sm. =(e)8, pra-

gnienie «. po przepitku.

Wa'djeti), sm. =e§, pi. =e,

przysiga wykonana po ze-

znaniu.

"tta'dieifer, sm. =§, eniula-

cya /., gorliwe naladowanie

;

— erroedjen wzbudzi emu-
lacj.

9la'djetferer, sm. sg, pi.

—, emulant m., gorliwy na-

ladowca.
9{a'Q>etfew, vn.

r

(fjaben)

jmnbm — emulowa z kim,

gorliwie naladowa kogo,

ubiega si z kim o co.

9ia'djetferung, sf. emuia-

cya /•> gorliwe nalado-
wanie.

fta'djetfenmgstaiert, adi.

godny naladowania.

Wa'dKtlCJt, vn. (fein) jmnbm— spieszy, pdzi, goni za

kim.

9a'd)=einant)er, adv. kolej-

no, po kolei, jeden po dru-

gim.

9{a'd)enU)finben, m. emp=

finbe, empfinbeft, empfinbet

nad), empfanb nad), fjabe nad}=

empfunben; 1) czu co pó-

niej, potem, po ustaniu przy-

czyny; 2) jmnbm etro. —
obacz nad)füf)len.

9a'd)em)fiitf>iing, sf. pi.

=en, 1) czucie póniej si od-

zywajce; 2) obacz 9ad)ge»

fü&r.

Wa'djen, sm. -§, pi. —

,

ódka/., czóno n., czóenko n.

Wa'djcnförmtg, adi. ód-
kowaty.

Wa'djenfitfjrer, sm. -3, pi.



v
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—, sternik m., przewo-
nik m.

v
Jia'djerbe, sm. =n, pl. -n,

dziedzic podstawiony.

Wa'djerbin, sf. pl. =innen,

dziedziczka podstawiona.

Ma'djerfifdjaft, sf. pl. »en,

dziedzictwo podstawnicze.

9a'd)CrntC, sf. drugie ni-
wo, pozyn ki pl.

Ma'd^tt&tyltn, va. (t)aben)

powtarza, powtórzy co inDy
opowiada; mon ergäbt iBm
unfauBere ©efcfijcbien nad) opo-

wiadaj o nim brudne histo-

ryjki, sprawki.

9ad)er$a&Uutg, sf. pl. =en,

opowiadanie n., opowie /.
wedug wzoru; streszczenie n.

9a'dH)"fen, m. effe, iffeft

i tjjt nad), afj nad), Bab nad)=

gegeffen, potem, póniej je,
zje po czem, po kim.

92a'djeffeit, sn. *§, potrawa
podana po innej ; zakska f.

9la'djc=ferjteren, vw. (BaBen)

odbywa, odby wiczenia za
kar.
9Vdj fahren, t>«. faBre,

fäfyrft, fäBjt nad), fuB,r nad),

Bin nachgefahren; 1) jecha
za kim; einem nacfigefabren

lommen dojecha kogo; 2)

ben Bergleuten — spuci si
za górnikami (dla obaczenia
ich roboty).

9ia'd)fa$rer, sm. =g, pi. —

,

nastpca m.
9tVd)fafirt, sf. pi. -en, na-

stpstwo n.

Wa'cHärten, i) aa. (IjaBen)

kolorowa raz jeszcze; 2) vn.

(IjaBen) bie garBe färbt nad)
kolor przebija, udziela si
innym.

9ia'rhfeter, sf. pi. »n, ob-
chód póniejszy, uroczysto
póniej obchodzona; zako-
czenie n. uroczystoci ; drugi
dzie wita.
9a'=fetern,ta.(Baben) ob-

chodzi póniej.

Sfto'dHeüen, va. (Baben)
przypiowywa powtórnie, raz
jeszcze; vn. (BaBen) przeno-
nie: an einer 2trBeit — po-
prawia, wykocza prac.

üfta'cHeuern, vn - (IjaBen)

1) jmnbm — strzela za kim,
na kogo odchodzcego, od-

dalajcego si; 2) strzeli po
raz drugi, raz jeszcze; 3) do-

kada, dooy paliwa, utrzy-

mywa ogie (w piecu).

9la'u)ftcbcr, sn. -§, pl. —

,

gorczka po przebytej cho-

robie wystpujca.
9ia'a>flattent, vn. (fein)

lecie, lata za kim (trzepocc
skrzydami).

9ia'd)=fltcgen, vn. fliege,

fltegft, fliegt, flog nad), Bin

nachgeflogen, jmnöm — lecie
za kim ; bu roirft gletd) —

!

wylecisz i ty zaraz ! i ciebie

niedugo wyrzuc!
9{a'Q>flieben, u». fliebe,

fliegt, fiter):, flot) nad), Bin

nadjgeftotjen, jmnbm — ucie-

ka za kim.

9}u'u>f(tefeeit, vn. fliefje,

fltefeeft i flie&t, fliegt, flofc

nad), bin nacfjgefloffen, bir

fliegen meine Sränen nacfj za
tob zy moje pyn, zy
moje wszdzie ciebie cigaj,
wci opakuj ciebie; e
fliefjt nod) 33Iut au ber
sJBunbe nad) krew jeszcze

sczy si z rany.

'9a'd)=fli!d)eit, vn. (tjaBen)

jmnbm — kl za kim (=
powtarza czyje kltwy lub
ciga kogo kltwami).

Wa'd)f0lge, sf. 1) nastpo-
wanie n., nastpstwo n. ; 2)
wstpowanie n. w czyje lady,
naladowanie n. ;

— 2>efu

SBrifti naladowanie Jezusa
Chrystusa.

9ia'd)folgegefefce, sn. pl.

ustawy stanowice o nastp-
stwie.

9ia'(Holgen, vn - (fein) i)

jmnbm — i, postpowa za
kim; jmnbm auf bem gujje
— i tu za kim; jmnbm
auf 6d)ritt unb Sritt — cho-

dzi, i za kim krok w krok,

nie odstpi kogo; 2) jmnbm
im SKmte — nastpowa, na-

stpi po kim w urzdzie;

3) jmnbm al§ 2Jufter — na-

ladowa kogo; 4) nadjfol»

genb ppr. i adi. nastpujcy,
nastpny.

^a'cfifolger, sm. §, pl. —

,

nastpca m. ; naladowca m.;
zwolennik m.

9a'd)folgcrin, sf. pl. -.mwtn,

nastpczyni /. ; naladowczy-
ni f.'f zwolenniczka /.

Wa'djfolglid), Wa'djfotgenb,
adv. nastpujcym sposobem,
jak nastpuje.

Wo'dHorbcw, va. (t)aBen)da potem, póniej, nast-
pnie, da dodatku, uzupe-
nienia, przedoy rachunek
dodatkowy.

i)ia'tf)forbcrung, sf. pl. -en,

danie póniejsze, dodat-
kowe.

üfta'dHorfdjen, w»- ((jaben)

einem 3)inge, jmnbm — po-

szukiwa, szuka czego, kogo
ledzi, bada co, kogo, prze-

pytywa si, rozpytywa si,
wypytywa si o co; jmnb
SSergangen^eit — dochodzi
czyjej przeszoci, szpera
w czyjej przeszoci; geridjt-

licfj — ledzi sdownie, wy-
toczy ledztwo.

Wa'djforfdjer, sm. -§, pl
—, ledzcy m., badacz m.

9ia'djfo'rfdjung, */. pl. =en,

poszukiwanie «., badanie n.,

dochodzenie n., ledzenie «.,

ledztwo n.; -en aufteilen

ÜBer etro. przedsiwzi ledz-
two, dochodzenia w jakiej

rzeczy, dochodzi czego; za-

sign informacyi (w han-
dlu); burd) — (-en) entbecfen

wykry przez dochodzenie,
wyledzi, wybada.

9i(t'd)frage, «/. pl. *n, i)

dopytywanie n. si, wypyty-
wanie n. si, opyt m., wy-
wiady^Z.; —-ü&er jmnbn Bal-

ten wypytywa si, dowiady-
wa si o kogo; 2) danie
«., pokupno f., popyt m.
(handel); Bäufige — wielki

popyt; bie — nad) biefem

Strtifel ift roenig (febr) belebt,

e§ ift roenig (oiel, Bäufige) —
nad) biefem Slrtifel may
(wielki) jest popyt o ten to-

war, mao (bardzo) si py-
taj, dopytuj o ten towar;

3) id) banfe für bie - dzi-
kuj za pami.

9i'a'djfrage6itreau,

-büro), sn. -§, pl.

wywiadowcze.

91a'dHragen, vn.

(wym.

:

=, biuro

(tjaBen)

etnem S)inge — dopytywa
si, popyt(yw)a si, wypy-
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tywa si o co; nadj etro.

— da, poda czego ; bei

jmnbm — , ob . . . zapyta
kogo, dowiedzie si u kogo,

czy . . .; ba unb bort nacb,

ettt). — przypyta si o co.

Wa'dlfrift, */. pi -en, ter-

min póniejszy, nowy, odo-
enie n. terminu, odwoka /.

9ia'd)fr0ft, sm.
r

-(e)3, pi
«fröfte, póny mróz.

9iO'd)frii^Itng, Sm. «§, dru-

ga, powtórna wiosna.

9ia'dHiilJlen, «*• (iaben)

jmnbm etro. — odczuwa co

z kim, ywi te same uczu-

cia co drugi; id) fann eS

if)m fo red)t — najzupeniej

odczuwam, co on czu.

Wa'dj-fitljren, va - tf>a&en)

prowadzi za sob, za kim.

üfta'dHiiflcn, .?<*• (^6e«)

znowu napeni, dopeni,
dola, dosypa, dooy, aby
byo peno; ben SBein, ein

ÜBetnfafe — dola wina, do-

peni wina w beczce.
sJia'tfj=gäl)nen, m. (Ijaben)

odziewn.
9a'd)=pren, vn. fläre, gärft,

gärt, gor nad), b,abe nad)ge=

goren, kisa, fermentowa
ponownie, po raz drugi.

Wft'djgären, sn. °%, Wa'd)»

flüruitg, */. termentacya po-

nowna, druga.

Wa'dHefeären, gebäre, ge--

bierft, gebiert, gebar nad), bab
nachgeboren, I. va. urodzi,

porodzi po mierci ojca ; II.

nadjgeboren pp. i adi. po
mierci ojca zrodzony; ber

9iad)geborene pogrobowiec

m. ; meine nadjgeborenen @e=
jdjroifter bracia moi po mnie
rodzeni, moi modsi bracia ; bie

SRadjgeborenen potomkowie pi.

9ia'd)-gtkn, gebe, gibft,

gibt, gab nad), fyabe nad)ge=

geben, I. va. 1) póniej da,
da jeszcze, doda; nod) ©elb
— doda pienidzy; 2) ust-
powa, ustpi, odstpowa,
oddawa; id)ta non feinem

3ted)te — nie ustpi nic ze

swego prawa; jmnbm nidjt
— , in etro. — nie ustpo-
wa komu w niczem, ust-
powa komu w czem ; er gibt

niemanbem etro. nad) nie

ustpuje nikomu w niczem

;

fie ge6en einanber nid)t§ nad)

an <Sd)Iect)tigfett jeden gorszy

od drugiego ; II. vn. 1) ust-
powa, ugina si, uchodzi,

usuwa si (z waciwego
kierunku), popuszcza, po-

puci; ber 33oben gibt unter

ben güfjeu nad) ziemia usu-

wa si pod nogami; baä ©eil

gibt nad) lina si opuszcza,

wolnieje; ba§ ©djlófe gibt nad)

zamek daje si otworzy; ber

©eroalt — ulega, uledz prze-

mocy; 2) ustpowa, zezwa-

la, zezwoli, przysta na co;

ben Sitten — przychyli si
do proby; er gibt ju niel nad)

jest nadto pobaliwy, po-

wolny; jmnbS SBiinfdjen —
skoni si do czyjego da-
nia; jmnbS Saunen — usu-
cha czyich kaprysów ; ber

JUiigere gibt nad) mdrzejszy
ustpuje; III. nadjgebenb,

ppr. i adi. ustpujcy, nie

stawiajcy oporu, ulegajcy,

gitki
;
powolny, zgodny.

9a'd)gc6ett, sn. »8, ust-
powanie n., uleganie n., po-

wolno /., zgodno /*.

Wa'djgeuoren, adi. obacz

Kadjgebären II.

9a'd)gelmng, sf. pi. =en,

usunicie n. si.

9Ja;d)gd)0t, sn. -(e)§, pi.

=e, póniejsze podanie, osta-

tnia, wysza oferta.

9ia'djgeburt, sf. pi. =en,

miejsce «., oysko «., cze-

piec m.
9ia'djgefiÜ)t, sn. -8, pi. *e,

uczucie póniejsze, odczuwa-
nie nastpne.

9a'd)=gel)ett, vn. gebe, gebft,

geb,t, ging nad), bin nadjge»

gangen, l) jmnbm — cho-

dzi, i za kim
;
jmnbm auf

bem gufse, auf ©djritt unb

^ritt — chodzi, i krok

w krok za kim, na krok nie

odstpi kogo, jak cie cho-

dzi za kim, po pitach ko-

mu depta
;
jmnbm fjeimlid) —

ledzi kogo; ber ©pur —
tropi; einer ©adje ^— cho-

dzi za czem, szuka czego,

bada co; feinen ©efdjäften
— chodzi za interesami,

pilnowa swoich spraw; bem

Srunie, ben SSergnügungen
— odda si pijastwu, za-

bawom; 2) bie lltjr ge^t jefjn

Minuten nad) zegar idzie

o dziesi minut za powoli,

spania si o 10 minut.

Wa'djgelaffen, adi. =e SBetfe

dziea pomiertne.

Wdjgemadjt, adi. zrobiony

podug, na wzór, na sposób,

naladowany
;

podrobiony,

sfaszowany, faszywy.

9ia'd)gerabc, adv. obacz

pod 9tacrj.

9ta'd)gerid)t, sn. -t§,pl. *e,

obacz sJiad)effen.
sJ{a'd)geritd), sm. =(e), ba§

b,at einen üblen — to pozo-

stawia niemiy zapach, odór

po sobie.

Wa'djgefdimatf, sm. *(e)s,

posmak w.; übler — obrzazg

m.
9a'd)gtCt)ig, adi. ustpu-

jcy, ulegy, zgodny, zgo-

dliwy.

ÜUa'djgtebigfeit, sf. ulego
/., powolno /*., zgodliwo /.

9ia'd)=gte&eit, m. giefje, gie»

feeft i giefjt, giefjt, gofj nad),

iabe nadjgegoffen ; 1) dolewa,
dola; Öl in bie Sampe —
dola oliwy do lampy; 2) eine

93ilbfäule — odlewa, odla
posg ; odlewa podug wzoru.

9la'd)=giimmen, vn. glimme,

glimmft, glimmt, glomm nad),

bin nad)geglommen i 9la'd)«

glühen, vn. (Ijaben) tle, tli

si, arzy si jeszcze potem,

póniej.

Wa'd)=gra&en, vn. grabe

gräbft, gräbt, grub nad), bab
nadjgegraben, kopa, dokopy-

wa si (szukajc czego); bem

©djafce — szuka skarbu w
ziemi.

^a'djgrotien, sn. -§, 9a'd)=

gra&ung, */. pi. -en, kopanie

n. w celu odkrycia lub zna-

lezienia czego, poszukiwanie

n. pod powierzchni ziemi,

w górze.

9ifl'djgra§, sn. «fe§,potraw m
WdKgrctfen, va. (|aben) ko-

si potraw.

9Ia'd)=griibeln, va. (Ijaben)

über etro. — lcze nad czem.

i)}tt'd>grii&el, *». -3, l-
czenie n.
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9a'djgrummet, an. -s, dru-

gi potraw.

\)ift'(f)=gutten, vn. (Baben)

imnbm — patrze za kim (od-

chodzcym).
'Jia'd)9Uß, sm. -guffe§, j&

-ßüffe, dolewanie n., dolanie

n.; kopia /". odlewu (gipso-

wego).

9a'(fj&all,s»i.-(e)§,irf.-e, po-

gos w., odgos »w.; oddwik w.

9ia'<Haflen, m. (BaBen)

odgos dawa, odzywa si,

odezwa si, powtarza
dwik.

9(l'd)hu1t, sw. -(e)8, pomoc

f., podpora /. zapasowa.

WiHaitcn, Balte, BUtft,

Bali, hielt nach, B«Be nadjge»

galten, I. vn. wytrzymywa,
wytrzyma, trwa dugo ; II.

va. trzyma póniej; bte ©tunbe
— opuszczon lekcy odby
póniej.

9a'd)Baltig, adi. trway,
wytrzymay.

9a'd$aUtgfcit, sf. trwao
f., wytrwao f.

9la'djljani), sf. ko nar-
czny, przyprzgowy ; zarka
f. w grze w karty; = £t!1=

terBanb.

9Zo'u)-Bani)dn, vn. (BaBen)

einem SefeBle — czyni sto-

sownie do rozkazu, wykona
rozkaz.

9a'd)=l)aitgejt, 9}a'dj=fiän»

gen, vn. tjange, f)äng(t, Bangt,

Bing nad), B at>e nadjgeljangen,

1) einer ©ad)e — oddawa
si, odda si

;
powici si

czemu; Träumereien — du-

ma; feinen ©ebanfen — zaj-

mowa si swojemi mylami,
pogra si w mylach ; bem
£runfe, einer Seioenfdbaft —
odda si pijastwu, nami-
tnoci ; 2) z ogarami na smy-
czy nadwietrza zwierza; ber

^atjrte — trzyma si tropu

(o psie, myliwstwo); 3) ein

©eil — popuci lin (e-
gluga).

9a'd)=$arten, vn. (fein)

stwardnie póniej.

9ia'd)Ijait, sm. *(e)8, pi. «e,

powtórny wyrb (lasu).

92a'd)-I)aiteit,'v». Baue, Bauft,

Baut, tyieb nacB, B°Be nadjge=

Brauen, 1) drugi raz, po-

wtórnie ci, powtórzy cicie;

2) ciesa podug wzoru.

9ia'dH)Ctlcn, vn. (CaBen)

zgoi si potem, goi si po-

woli.

9la'dj=I)etJCIt, ya. (BaBen)

zapali powtórnie; dooy,
doda paliwa.

9la'<HeIfen,t>n.$elfc,&ilfft,

Bilft, B al f nad), i)abe nadjge-

Bolfen, dopomaga, dopomódz.

9ia'dH)rifcr, sm. =8, pi. —,
pomocnik m.

9Jad)BC'r, adv. potem, pó-

niej; nastpnie; Balb, turj —
wkrótce potem; oort)er unb
— przedtem i potem.

9ia'd)Bcrt)ft, sm. «e8, póna
jesie, schyek m. jesieni,

czas pojesienny.

9tO'd)Berbftltdj, adi. poje-

sienny.

9iad)I)C'rig, adi. póniejszy;
nastpny; przyszy; ber §Ürft

31., =er Äönig »on . . . ksi
N., (a) póniejszy król . . .

9ia'dHcfcen, va. (BaBen)

szczu psy na kogo; vn.

(B,aben) zwierza uciekajcego
dociga psami goczymi.

9iCt'd)f)eit, sn. s (e)s, po-

traw m.
9a'd)JjtC&, sm. <e)8, pi. =e,

1) powtórne, dodatkowe cicie

(szermierka); 2) drugi zrb
(lenictwo).

ÜRa'dfttlfe, */. pi. -n, po-

moc f.
9ta'dj=b,infen, vn. (fein)

imnbm — kulejc i za kim

;

(obraz.) naladowa kogo mo-
zolnie, le.

9ia'djhodjseit, */. pi. »en,

poprawiny pi. (weselne), po-

wtórzyny pi.

9a'tHolen, va. (BaBen)

1) (pój i) sprowadzi, przy-

nie, przywie rzecz bra-

kujc, zapomnian lub po-

zostawion w tyle; 2) ettt).

SSerfäumteö — odrabia, od-

robi, powetowa co zanie-

dbanego; dogoni.

9itt'd)I|ut, sf. 1) odwód m.,

tylna stra (wojskow.); 2)

pastwisko polednie, póniej-

sze paszenie.

91a'dHm})fen, va. (BaBen)
póniej osp zaszczepi.

9Ja'dHag'en, I. vd. (BaBen)

imnbm §unbe — popdzi
psy za kim; II. vn. (fein) 1)

jmnbm — puci si za kim,
pdzi za kim, goni, ciga
kogo ; 2) (obraz.) ugania si
za czem; ben ©Bren — uga-
nia si za zaszczytami.

9ia'dHatten, va. (BaBen)

przegryza, przeksi; (obraz.)

jmnbm etro. — powtarza
mechanicznie czyje sowa.

9ia'dj=fa».feit, va. (Ija&en)

dokupi.
9{a'd)Hang, sm. -(e)3, pi.

-flänge, 1) echo n., odgos m.,

oddwik m., dwik prze-

cigy, podwik m
;
(obraz.)

wspomnienie n.

9a'd)=naWcn, vn. (fein)

przyj za póno, po wszyst-

kiemu.

9}a'dj'flatfd)eJt, va
%
(BaBen)

jmnbm etro. — ple co za

kim, powtarza czyje plotki.

9a'«Mlettern, 9*a'<Hlim=
tttcn, vn. flimme, flimmft,

flimmt, flomm nad), Bin nad)*

gellotnmen, le, drapa si
za kim.

9i<TcHlingen, »»• ^«9^,
fltngfi, flingt, flang nad), ^a6e

nadjgeflungen, podwik,
dwik, odgos wydawa,
brzmie.

9iCt'cHod)en, va. (CaBen)

ugotowa póniej, potem,

jeszcze; dogotowa co (co

nie byo odrazu dobrze zgo-

towane).

9in'dj=foÜ"ent, vn. (fein)

jmnbm — (s)toczy si za
kim.

9ia'd)fomme, sm. =n, pi.

=n, potomek m. ; nastpca m.\

bie "Xi, pi. potomkowie pi.,

potomstwo n.\ potomno/.;
= Siadjroelt; oBne -n fterBen

umrze bezpotomnie.

91a'd)=fDttimcn, vn. fomme,
fommft, fomtnt, fant na), bin

nad)gefommen, 1) przyj
póniej, potem; jmnbm —
i za kim, przyj za kim

;

2) jmnbm in einer 2ltBeit nid)t

— fönnen nie módz (za kim)

komu zdy w robocie, nie

módz tak prdko pracowa
jak on; jmnbm — dogoni
kogo, dotrzyma komu kroku;

3) einer ©ad)e — wykony-
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wa, wykona co; wykry
co = fjinter etro. fommen;
feiner >ßflid)t, @d)ulbigfeit —
dopeni powinnoci, speni
zobowizanie; einem 93efehte

— wykona, speni rozkaz;

einem SSerfprechen — dotrzy-

ma przyrzeczenia, uici si
w sowie.

9ia'djfommtnfd)aft, sf. po-

tomstwo n., potomkowie pi.
;

potomno /. ; = 9iad)roelt.

iHa'djfiimmling, sm. «(e)3,

pi. »e, potomek m.
9Ja'd)=fönnen, vn. fann,

fannft, fann, formte nad), fjabe

nadjgefonnt znaczy tyle co:

nachfommen, nachfahren i t. p.

fönnen módz i, jecha i t. p.

za kim; id) fann bir nid)t nad)

nie zd za tob, tobie, nie

dotrzymam tobie kroku.

9a'd)foft, */. zakska /.,

owoce pi., deser m., wety^.
9a'd}f0ftCtt, s. pi. koszta

pi., wydatki póniejsze, do-

datkowe.

Wa'djfranfliett, sf. pi. »en,

dolegliwoci pozostae po
jakiej chorobie.

9ia'dj=fricd)en, »»• fried)e,

friecbft, fnecbt, frod) nad), bin

nacfigefrocben, jmnbm — czo-
ga si, wlec si, le, sza-
pa z tyu za kim.

9ia'd)=fnegcn, m. (fjaben)

obacz nacbbefommen.

9ta'd)fltnft, sf. 1) póniejsze
przybycie (rzadko uyw.); 2)
potomstwo n.

v

j}a'd)=fiinfteln, rot. (baben)

naladowa, podrobi kun-
sztownie.

9a'd)fur, s/. pi. -en, do-

leczanie w., zakoczenie n.

kuracyi.

9a'd)=IoI(Clt, ta. (fjaben)

powtarza jkajc si.

9Ja'd|Iafi,
' sm. -ffeS, jp?.

släffe, 1) pozostao /., pu-
cizna f., dziedzictwo n.,

spadek m. ; zapis m. = SSer=

ntadjtni ; 2) pofolgowanie «.,

folga /., ulga /., zmniejszenie

n.; 3) ustanek m., przesta-

nek m., przerwa/.; obne —
arbeiten pracowa bez prze-

rwy, bezustannie; 4) rabat
m. (handel), opust m. ; opust
przewozowego, obnika f.

|

(= 9iefaftte, kolejnictwo);

5) przebaczenie n., darowanie

n. winy; rozgrzeszenie n.

WdMaffen, laffe, läffeft

i läftt, läfet, tiefe nad), fjabe

nacfjijelaffen, I. va. 1) pozo-

stawia, pozostawi po sobie

;

bicfer SBein läfet feinen glecl

nad) to wino nie pozostawia

po sobie plam; 2) pozwoli,
da komu i z tyu

;
puci,

wpuci kogo potem; SDSaffer

— przypuci wody ; 3) po-

zostawi po sobie, przekaza
w spadku, zapisa ; ba nacb=

gelaffene SBetmögen spucizna

/., spadek m., dziedzictwo n.
;

3) bte nad)gefaffenen ©rben,

bie 9iad)gelaffenen (pozostali)

spadkobiercy pi. ; nacbgelaf«

fene§ 2ßerf dzieo pomiertne;

4) zwalnia, zwolni, popu-

szcza, popuci ; ulg sprawi,
uly; ba ©eil, bte ,3üget —
popuci liny, cugli; jmnbm
an ber ©träfe — zwolni ko-

mu kar, darowa cz kary;

©iinben — rozgrzesza, roz-

grzeszy; 5) upuszcza, upu-
ci, ustpi; etro. Dorn greife,

oon, an einer g-orberung —
nieco z ceny, z naleytoci
(pretensyi) upuci; id) fann
non biefen 2lnfä$en ntd)t3 —
nie mog nic upuci z tych

cen, z tych warunków; II.

vn. 1) o rzeczach : zwolnie,
usta, ustawa, sfolgowa,
umierzy si, zmniejszy si

;

ber SRegen, ber SBinb läfet nad)

deszcz, wicher ustaje; ber

groft bat nacbgelaffen mróz
sfolgowa, popuci; bie £t£e

läßt nad) upa zmniejsza si;
bie ßranfbeit bat nadjgetaffen

choroba przesilia si; ber

©djmerj liefe nad) ból umie-
rzy si; 2) o osobach: usta-

wa, poprzesta, zaniecha
czego, odstpi (od) czego;

im Saufe — zwolni bieg;

er läfet im Sifer nad) albo

fein (gifer läfet nad) ustaje

w gorliwoci, gorliwo jego

sabnie; im gleifee — opu-

szcza si; er bat eon feiner

früberen ©trenge nacbgelaffen

zagodzi dawn swoj suro-

wo; nadjlaffenber ppr. i

adi. ?Puf§ puls przerywany.

i)ia'd)laffcn, sn. =8, obacz
9ia'd)laffung.

Wa'rlilaffenfdjaft, sf. pi.

»en, majtek (po kim) pozo-
stay, pozostao /., spuci-
zna f.

Wttdjlaffig, I. adi. niedbay,
opieszay, niestaranny; nieu-

wany, obojtny ; rozlazy

;

— im bleiben niedbay, za-

niedbany w stroju ; II. adv.

niedbale, opieszale, niesta-

rannie ; niewanie, obojtnie,

rozlaze; — gefleibet niedbale

ubrany; =e ©ebaren opie-

szao f., nieostrono f.

9a'd)laift(jfett, sf. niedbal-

stwo n., niedbao f., opie-

szao /. ; nieostrono f.
Wa'djlaffung, sf. pi. -en,

zwolnienie n., ustanie n.,

zmniejszenie «., opust m.
Wa'djlauf, sm. -(«)3, pi-

=Iäufe, 1) biegnicie n. za
kim, za czem ; 2) druga wódka.

9ia'dHaufen, vn. laufe,

läufft, läuft, lief nad), bin

nachgelaufen, 1) biega, bied
za kim, za czem, ugania si,

ubiega si o co; ben 2Jcäbd)en

— biega za dziewcztami

;

2) o pynach: spywa, py-
n, biee; ber 33ranntroein,

ber nachläuft wódka póniej
pdzona.
'9a'd)lcuit, sm. =(e), pi. =e,

pogos m.
")la'ä)4tUn, vn. (baben)

1) y podug czego, stoso-

wnie do czego; ben ®efe£en
—y jak ustawy ka, prze-

strzega w yciu ustawy; 2)

przey.
5ia'd)Ickn;

sn. >§, ycie
póniejsze ; ostatek m., schy-

ek m. ycia.

9ia'djleknue(r), sm. -n, pi.

=n, pozostay m. po kim
zmarym.

'Jta'dj-legcn, va - (baben) do-

da, dooy, dokada; §oIj
— dooy drwa na ogie, do
ognia.

9itt'cHeiew, vn - ffiaöen)

jmnbm — brzdka, dudli,
piszcze za kim ; mechani-
cznie robi to, co drugi robi.

fta'dHctftetj,
,

va > (§«&en)

wiadczy, uici si z czego

póniej.
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yia'äy-hxntn, va. (baben)

potem sie (na)uczy, douczy
si, uzupeni braki w nauce.

WcTdjlefC, sf pi. -n, po-

kosie n., zbieranie n. ostat-

ków (o zbou); powinobranie

n. (zbieranie reszty wino-

gron).

Ma'cHefClt, va. (baben) 1)

reszt zbiera; 2) czyta, od-

czytywa, odczyta, przeczy-

ta, sprawdzi przez czytanie

;

czyta za kim (t. j. powta-

rzajc, co kto odczytuje),

czyta z kim.

Mo'dHeudjten,
,

vn - (&a&«0
jmnDm — wieci (idc, sto-

jc) za kim.
. 9i abliefern, va. (Mafien)

dostawia, dostawi, dostar-

czy póniej, dostawi reszty.

9tabliefern, sn. -s, 9}a'dj=

lieferung, sf. pi. --en, póniej-

sza doscawa, póniejsze do-

starczenie ; uzupenienie n.

dostawy.

9Ja'd)=mctdjen, va. (baben)

naladowa kogo, co; kopio-

wa; podrabia, faszowa;
jmnbm — przedrzenia si
komu; eS jmnbm — nalado-

wa kogo
;
jmnbä (Stimme —

udawa czyj gos; 2) nad)«=

gemadjt, pp. i adi. nala-

dowany, podrobiony, sfaszo-

wany; =er 2ßed)fel weksel

faszywy, podrobiony ; =e

Unterfdjnft podpis faszywy;
=»er ©cblüffel klucz dorobio-

ny; =e perlen pery imito-

wane, nieprawdziwe.

9a'djmad)en, sn. -%, 9ia'd)=

madjung, sf. pi. -en, nala-
dowanie n., imitacya f., ko-

pia /. ;
podrobienie n., fal-

syfikat m.
5)a'djmal)&,*/. drnga koba;

potraw m.
9la'dj=makn, va. (baben)

1) jmnbm — naladowa
czyj sposób malowania ; ein

©emälbe — odmalowa, prze-

malowa z obrazu, wyma-
lowa podug obrazu ; 2) od-

nawia, odnowi obraz, ma-
lowido.

91a'd)maler, sm. »§, pi. —

,

kopista m. obrazów.

9ia'd)nt0lig, adi. póniej-

szy.

sJia'd)mal£, adv. potem,

póniej, nastpnie.

Wa'd)mann', sm. «(e)§, pi.

»manner, nastpca m.\ yrant
nastpny, póniejszy.

Ma'dj=inarfdjteren, vn. (fein)

maszerowa z tyu, za kim.

Wa'djnteljl, sn. =(e)8, druga
mka.

;
JJc'djmeffe, */. pi- »n, i)

druga msza; 2) koniec ni.

jarmarku.

9ia'd)=nteffen, m. meffe,

mtffeft i mijjt, mifet, maf} nad),

bab nacbgemeffen, mierzy,
wymierzy, przemierzy; raz

jeszcze mierzy dla spraw-
dzenia miary rzeczywistej.

9a'djmittng, sm. =(e)§, pi.

"t, popoudnie n.) am — po

poudniu n. ; 2lnfang be «(e)ä

przypopoudnie n.

91 a 'dj mittägig, na'djmit=

tägltd), adi. popoudniowy.
Wd)mittag§, adv. popo-

udniu.
9la'djminag3s, adi. popo-

udniowy.
9ta'djmtttagögotte3&ienft,

sm. <e)§, Wa'djmittagSHrdje,

sf. naboestwo popoudnio-
we, nieszpory pi.

9ta'd)mittag§jjrei>igt, sf. pi.

«=en, kazanie popoudniowe.

9a'd)tnittag§ritlje, sf,

9la'd)mtttag3fd)laf, sm. =(c)3,

9Ia'd)mittog§fd)lö|d)en, sn. »8,

odpoczynek popoudniowy,
drzemka popoudniowa.

91a'd)mtttag3jeU, sf. czas

popoudniowy, popoudnie n.

91a'dj=mobeln, va.^ (baben)

modelowa, wyrabia podug
wzoru.

91a'dj=ntögen, vn. mag,

magft, mag, möcbte nad), babe

nad) gemocht, skrócenie za-

miast: nachgeben, nachfahren,

nachreiten i t. p. mögen chcie
i, jecha, jecha wierzchem

i t. p. potem, póniej, za

kim, z tyu.

9a'djmiin$er, sm. -ä, pi.

— , faszerz m. monet.

9Ja'd)=miiffen, vn. mufs,

mufet, mufj, mufjte nad), fiabe

nacbgemufjt, musie stpa,
i, jecha i t. d. póniej,

potem, za kim, z tyu.
9ia'd)nabme, sf pi. -n, po-

wzitek m., pobranie n., za-

liczenie n. ;
— im notbinetn

zaliczka /. = SBarüorfchuji.

yia'djnaBmeauflafiitng, */.

pi. «en, cofnicie n. zalicze-

nia, zwolnienie n. z zaliczki.

9ia'd)nomct)tglcitfd)Cin,
sm. »(e)3, pi. =e, kwit zali-

czeniowy, karta powzitna,
powzitna f.

9ia'd)tial)nteöetrag, sm. .(e)§,

pi. -träge, kwota /., suma /.

zaliczki, zaliczka /.

flicVdjnahmetiud), sn. »(«)ä,

pi. »büa)er, ksiga /. zaliczek,

ksiga powzitków, ksiga
pobra.

Wa'djntiljmejjrototfimt, */.

pi. «en, zaliczkowe n.

flict'djnahmeregifter, sn. *8,

pi. — , obacz iJcacbnaljme*

regifterbud).
v}ia'djnalmtefeni>img, sf. pi.

=en, przesyka /., posyka /.
za pobraniem.

9ia'dj=nel)men, va. nebme,

ntmmft, nimmt, nabm nad),

Bab nacbgenommen, l) wzi
póniej, potem, dobra wicej

;

2) ciga przy wysyce (to-

waru) naleyto.
9ia'd)=orimen,

t

va. (baben)

ustawi, umieci na drugiem,
na poledniem miejscu.

Wa'dj^feifen, pfeife, pfetfft,

pfeift, pfiff nad), bab nad)=

gepfiffen, vn. powtarza gwi-
dc, naladowa gwidc

;

II. va. eine 2lrie — gwizda
ary; jmnbm — naladowa
czyje gwizdanie; id) fann
nun meinem (Selbe — pie-

nidze moje stracone, mog
je szuka.

9a'dj=jjffaitjen, va. (baben)

zasadzi póniej, potem

;

uzupenia, uzupeni drze-

wostan nowemi drzewkami.

^a'dj-JJfropfett, va. (baben)

póniej (za)szczepi drzewka.

9a'd)'Jnnfelit, va. (baben)

obacz 9cad»malen.

üfta'djjilappercr, »m =§, pi.

—
,

paplacz m., papuga f.

(przenonie).

9ia'dj=J)laj)jperit, va. {b,ahen)

papla, ple, powtarza za
kim mechanicznie; jak pa-

puga, mówi pacierz za pa-

ni matka.
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^a'dj^lOUÖCrCr, sm. obacz

•Dadjplanperer.

9Ja'dHlau&ern, ta. (^a6en)

obacz -Jtacbplappern.

9Zo'tf;=^oticrcn, w. (tjaben)

pocign na nowo pokostem.

Nta'tyfyfilttxn, vn. (fein) st-
pa, i za kim haaliwie,
i za kim pomrukujc.

%la'Ó)pOltO, sn. ~8,' pi. «ti

i =, porto n., portoryum do-

datkowe, opata pocztowa do-

datkowa, uzupeniajca.

Ma'tyAÜQtn, vn.' fbaben)

1) odbija, wybija póniej

;

nod) ©elb — wybi jeszcze

monety; 2) odbija, odbi
wedug wzoru; imitowa, pod-

rabia, faszowa.
9a'd)£roDe, sf. pi. -n, prze-

ciwpróba /.

9Io'd)^riifcu, va. (Ijaben)

1) egzaminowa kogo po-

wtórnie, powtarza, poprawia
z kim egzamin, odbywa, od-

by z kim egzamin poprawczy,
poprawk ; 2) rewidowa, prze-

ziera, przeglda,przetrzsa.

9ia'd^riifuno, sf. pi. %en,

1) egzamin poprawczy, po-

prawka f. ; 2) rewizya f.,

przegld m.
9a'dj=quettett, m. queüe,

quillft, quiüt, quoll nad), bin

nadjgequollen, tryska, pyn
jeszcze, póniej.

9o'd)rangAjufl, sm. «(e)§,

pi. «JÜge, pocig podrzdny
(kolej n.).

9a'dj =rafen, vn. (fein) jmnbm— jak szalony ciga kogo,
wrzeszcze za kim.

9Ia'd)=raffcin, vn. i) (ba6en)

zaszczkn, szczka potem,
szczk wydawa; 2) (fein)

z oskotem dy z tyu za
kim, za czem.

9Za'djrCUtm, sm. =(e)§, zrb
m., pnie pi. po wyciciu drzew
pozostae.

ÜHa'd|=räitineit, vn. (baben)
sprzta, porzdkowa po raz

drugi; posprzta, uprztn
reszt póniej.

9ta'dj=red)nen, m. (Ijaben)

rachowa, porachowa, prze-

licza, przeliczy; jeszcze raz
liczy, sprawdza rachunek;
doda do rachunku; racho-
wa za kim, wraz z kim.

Wa'djrcditter, sm. -g, pi.

— , kalkulator m., sprawdzaj-
cy m. rachunki, rewident m.

ÜKa'djredjmtnß, sf. pi. «en,

liczenie «., rachowanie n.
;

póniejsze obliczanie; spraw-
dzanie n. rachunków ; licze-

nie n. po kim, wraz z kim.

9a'djred)t, sn. «(e)§, pi. «e,

prawo póniejsze, poledniej-
sze; prawo zastrzeone.

^a'djre&e, */. pi. *n, i)

epilog m., domówienie n., so-
wo kocowe, zakoczenie n.

;

2) replika /., gos powtórny
powoda (prawo); 3) obmowa
/., obmowisko n. ; üble —
osawa /.; jmnbn in üble —
bringen wystawi kogo na
obmow, spotwarzy, osawi
kogo; in üble — fommen do-

sta si na jzyki, osawi si.

WdKC&ett, va. (Ijaben)

1) mówi za kim, powtarza
po kim, powtarza co sy-
szanego; 2) jmnbm etro. —
mówi co o kim (poza oczy)

;

jmnbm ÜbleS — obmawia,
obmówi, obgadywa, obga-
da kogo; fo etro. möd)te id)

mir nidjt — laffen nie chcia-
bym, by o mnie co podo-
bnego mówiono.

üRa'djreber, sm. =§, pi. —,
obmowca m.

9ia'd)rci)ner, sm. =g, pi.

— , mówca nastpujcy, mów-
ca przemawiajcy po innych.

9a'd)=retd)en, i) va. (fjaben)

poda co komu oddalajcemu
si, poda póniej ; 2) vn.

(Ijaben) starczy jeszcze du-
ej, na póniej.

9la'd)=rctfen, vn. (fein)

póniej dojrzewa (po zebra-

niu).

9ia'd)reife, sf. pi. =n, po-

dró /. za kim.

9Ia'd)=rctfcn, vn. (fein)

jmnbm — jecha za kim,

puci si za kim w podró;
goni kogo (w podróy).

flia'cf^retfeen, reifje, reijjeft

i reifet, retjjt, rifj nad), nad)-

geriffen, l) vn. (fein) rozdzie-

ra si, drze si coraz wicej

;

2) va. (Ijaben) porywa, por-

wa, ze sob, za sob; 3) ry-

sowa, szkicowa oówkiem.
9a'dj=rcitcn, tw.reite, reiteft,

reitet, ritt nad), bin nad)ge=

ritten, z tyu jecha konno,
wierzchem; jmnbm— jedzi,
jecha wierzchem za kim,
pdzi na koniu za kim.

'9ia'dj=rettnen, vn. renne,

rcnnft, rennt, rannte nad), bin

nadjgerannt, goni, bied z ty-

u
;
jmnbm — pdzi za kim

;

(obraz.) ia) roerbe ibm nid)t —
nie bd ubiega si o jego
wzgldy.

91a'djmte, sf. al m. po
niewczasie.

9ia'd)rid)t, sf.^ pi. «en, wia-

domo /., wie f. ; sprawo-
zdanie n. ; znak m. = SBtnf

;

przestroga /. = SBarnung

;

iuformacya /. ; — geben uwia-
damia, uwiadomi, zawia-
domi, da zna; «en, au
bem Sluslanbe wiadomoci,
nowiny z zagranicy ; «en ein-

rieben über etro. zasiga wia-
domoci, informacyi o czem;
bie jur — to do zastosowa-
nia si; jur — ! do wiado-
moci! id) laffe e§ mit gur
— bienen przyjmuj do wia-
domoci.

9ia'd)ridjten&ienft, sm. «e§,

suba f. rekoguoskowania
(wojskow.).

s)la'A)tii)ttx, sm, »§, pi. —

,

wykonawca m. kary (mierci),

kat m.
sJia'd)rtd)tge&er, sm. »§, pi.

— , uwiadamiacz m., infor-

mator m.
9ta'Cl)rid)tltd), adi. fucy

do uwiadomienia; adv. dla

wiadomoci; za uwiadomie-
niem, stosownie do wiado-
moci przesanej.

9ia'd)=rted)en, vn. rtedje,

riea)(t, riecbt, rod) nad), bab
nad)gerod)en, wydawa jaki

zapach potem, póniej.

Wa'dj-riefeln, vn. (fein)

pyn zwolna za czem, ku
czemu.

Wa'dKiltgen, vn. ringe,

rtnajt, ringt, rang nad), babe

nadjgerungen, einer ©ad)e —
usilnie ubiega si o co.

Wa'dKiititen, vn. (fein) ob.

nadjfltefjen.

s)la'ä)-xoiltn, vn. l) (baben)

toczy za kim, za czem ; 2) (fein)

toczy si za czem.
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i)ia'd)=rü(fen, l. ca. (haben)

posuwa, posun dalej, na-

przód; II. en. (fem) jmnbm
— posuwa si, posun si
za kim, ruszy za kim; bem
geinbe — ruszy, posun
sie za nieprzyjacielem 5 in

eine rjörjere ©telle — posun
si na wysze stanowisko,

awansowa.
9ia'dj=ntbent, vn. (fein)

za kim, z tyu wiosowa.
9ta'djntf, sm. «=(e)8, pi. «e,

1) nawoywanie n. za kim;

2) nekrolog m. ; 3) sowa
pomiertne, pami/, (o zmar-
ym).

9a'dj=ntfcn, rufe, rufft,

ruft, rief na), Ijabe nad)ge=

rufen, l) vn. jmnbm — wo-a za kim, nawoywa od-

dalajcego si; 2) va. jmnbm
etro. — woa co za oddala-

jcym si.
'
9Wd)r«(>m, sm. »(e)§, sa-

wa pomiertna, wiekopom-
no f.

9}a'dj«utljmeit, va. (ijaben)

chwali; jmnbm etro. —
z chlub co o kim mówi

;

ba muß mon ihm — na
jego pochwa powiedzie to

trzeba, trzeba mu w tem odda
pochwa, to trzeba mu przy-

zna.
v
)la'd)=farjcn, va. (Ijaben) 1)

obacz 9tachreben ; 2) jmnbm
etro. gum 3iuljme — obacz
Stfadjrüfjmen.

"Jia'dHaljen^ va. (fjaben)

dosala, dosoli.
v)ia'cjHammeln, va. (Caben)

zbiera, zebra póniej, do-

zbiera.

9la'djfa$, sm. *e§, pi. sfä&e,

zdanie nastpne, nastpnik m.
s

)Ja'd)-fd)affcn, I. vi. fcbaffe,

fdjaffft, fdjofft, fdjuf nad), Cabe

nod)gefd)affen, 1) tworzy pó-

niej, potem ; 2) jmnbm etro.

— tworzy na wzór czyjego

dziea; II. ca. fdjaffte nad),

Ijabe nadjgefdjafft, sprawi,
kupi, naby potem, póniej,
dokupi; jmnbm etro. — po-

sa co za kim, dostawi co

komu póniej.

9ßa'd)fd)all,sm. .(e)§, dwik
póniej sysze si dajcy,
odgos m. dwiku.

Dla'dHdjarrCtt, vn. (Ijaben)

grzeba tam i sam; einem
©dja^e — grzeba za skar-

bem, szuka skarbu grzebic.

9tO'di=fd)nitcn, vn. (haben)

1) jmnbm — patrze za kim
oddalajcym sie; 2) zajrze,

przeglda, przegldn.
9!a'd)fd)Ctn, sm. '

-(e)§,

wiato pozostae, blask po-

zostay.

9i0d)'ftd)t, «/. pi =en,

szychta nadzwyczajna, praca
nadzwyczajna górników.

Wdjfdjufen, ca. (ijaben)

etro. — posa póniej
;
jmnbm

fein ©epäcf — posya, po-

sa za kim pakunek
;
jmnbm

©päfjer — posa, puci za

kim szpiegów.

yia'tytyubtn, *>«• fdjiebe,

fdjiebft, fdnebt, fct)o& nad), t)abe

nacbgefdjoben, z tyu popycha,
popcha, popclia naprzód.

Wa'dHdjteften, fdjiefje, fdjie-

fjeft i fchiefjt, fctjtefet, fctjoft

nad), tjabe nadjgefcboffen, I.

va. 1) jmnbm eine ßugel —
kul strzeli za kim; 2)

w handlu: ©elber — nadda-
wa, nadda pienidze; ben

SReft einer Summe — dopa-
ci reszt sumy; II. vn. 1)

strzela z tyu za kim odda-

lajcym si; 2) jmnbm, einer

©ad)e — puci si, polecie
szybko za kim, za czem, wy-
trysn, pyn szybko za

kim, za czem; 3) wypuszcza
licie, gazie.

9ia'd)=fdjiffcn, I. vn. (fein)

jmnbm — pyn za kim,

ciga kogo Da wodzie; II.

va. (fjaben) wysya, wysa
póniej wod. drog wodn.

9ta'cHd)tm)fen, vn. (fjaben)

jmnbm — ly odchodzcego,
za odchodzcym obelgi rzuca,
ciga kogo obelywemi so-
wy.

9ia'd)fd)iag, sm. =(e)s, pi.

=Jd}lägf, 1) póniejsze ude-

rzenie; 2) nuta przyczepna,

dopeniajca (muzyka).

Wdjfdjlage&ud), Wa'dj=

fdjlageioerf, sn. «(e)8, pi.

•bücber, »roerfe, poradnik w.,

encyklopedya f.

9ia'dHdjlagen, fdjiage,

fdjlögft, ftblägt, fdjlug nad),

fjabe nad)gefd)Iagen, I. va. 1)

uderzy po kim; eine 9ote
— nut uderzy, wybi, wzi
po innej ; 2) podrabia, fa-
szowa (pienidze); = nad)=

prägen; 3) ein Sßort, eine

©telle in einem S3ud)e — szu-

ka sowa, ustpu w ksice;
porównywa, sprawdza; ein

SBudj — otworzy ksik
(aby wyszuka w niej jaki
ustp); II. vn. l) in einem
58ud)e — otworzy ksik,
(aby wyszuka, sprawdzi jaki

ustp); 2) bem (Srge — szu-

ka kruszcu (górn.); 3) wro-
dzi si, wda si w kogo

;

= Macharten.

9ia'dHd)länßeln, fid) —,
er. (Ijaben) wykowato dy,
bied, pyn, snu si za

czem.

9ia'd)«fdjleidjen, vn. fdjleic&e,

fdjteicfjft, fdjleidjt, fchlid) nad),

bin nad)gefd)Ud}en, jmnbm —
cichaczem le, i, skrada
si za kim, ukradkiem za

kim azi; jmnbm fpifjenb —
azi za kim szpiegujc go;

fid) —, vr. wlizn si, ci-

chaczem wsun si, ukrad-
kiem wej.

Wa'd) fdjlen&ew, vn. (fein)

jmnbm — szapa, azi,
wlec si za kim.

9!a'cHdjleiftit, ta. (Ijaben)

I. fchletfe, fcfaleifft, fdjreift,

fdjtiff nad), Cabe nadjgef&liffen,

(na)ostrzy raz jeszcze, po-

wtórnie; II. fd)tetfte nad),

nad)gefd)Ieift, wóczy, wlec
za sob; ein Sein — wlec

za sob nog.
9ia'tHd)le:ppen, i. va. i m.

fiefa —, vr. (Caben) wó-
czy, wlec za sob; fid) mülj«

fam — wlec si (za kim
z tyu) z mozoem, z nate-
niem.

9ia'd)=fd)Ieui)crn, ca.tyaben)

jmnbm etro. — rzuci co za

kim.

W$f0}lÜffel,«m.:3,.pZ.-,
klucz dorabiany; wytrych m.

9a'd)fd)tttatf, sm. obacz

SRadjgefmad.
9a'd)>fd)metfen, vn. (haben)

zostawia, zostawi, posmak
w ustach.

Wa'dHdjroelgcn, fchmelge,
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fchmitjt, fcbmüjt, fcbmolj nad),

nacbgefdjmoiäen, 1) »a. (habe)

topi póaiej, dotapia, doto-

pi jeszcze; 2) vn. (fein) pó-

niej si topi.

üfta'djftfimerä, sm. obacz

•iftachroet).

9la'^=f^ntcrjen, w», (haben)

póniej bole.

9a'cHdjtttieren, »a. i vn.

(haben) 1) (po)smarowa po-

nownie, drugi raz ; 2) jmnbm
etit). — le kopiowa, nama-
lowa, nasmarowa wedug
czyjego wzoru.

9a'dH#neibeit, va-fönübe,

fdjneibeft, fdmeibet, fchnttt

nad), habe nad)gtfd)nitten,

1) nod) S3rot — przykraja
jeszcze chleba, ukroi z dru-

giego bochenka; 2) jmnbm
etro. — kraja, wykrawa,
przykroi co na wzór czyj.

9a'djfdjmtt, sm. obacz

Nachernte.

tta'dHtf>rei&en, ra -
i vn -

fcbreibe, fcbreibft, fdjreibt, fd)rieb

nad), habe nachgefchrieben, l)

pisa za mówicym; einen

üßortrag — spisywa, spisa
wykad; 2) pisa podug wzo-

ru ; 3) pisa, napisa póniej

;

in einem rtefe — dopisa
w licie, do listu; jmnbm —
pisa do kogo po tego od-

daleniu si; 4) jmnbm —
naladowa, podrabia czyje

pismo, czyj podpis ; 5) prze-

pisywa, wypisywa, odpisy-

wa, odpisa, kopiowa, po-

peni plagiat; = 215«, OU3=»

fchreiben.

9ia'd)fd)rcU>er, sm. %, pi.

—
,
piszcy m. za mówicym;

stenograf m.
;
piszcy podug

wzoru; naladowca m. obcego
pisma

;
przepisywacz m., wy-

pisywacz m., kopista m.
;
pla-

giator m.

9}aä)fd)reten, va. i vn.

fdjreie, fd)reift, fchreit, fcbrie

nad), habe nadjgefchrien,

jmnbm — krzycze za od-

dalajcym si, dononym go-
sem woa za kim; nalado-
wa czyj gos.

9itt'd)f(f)rift, sf. pi. =en,

1) pisanie n. za mówicym;
2) kopia/., przepis m.\ 3)

pismo podrobione, nalado-

wane; 4) (in einem SBriefc)

dopis w., dopisek m. (w li-

cie).

9la'djfujriftlid), adi. dopi-

sany; adv. w dopisku, do-

piskiem.

5)a'd)fd)ll&, sm. .(e)S, pi.

»fcbiibe, 1) powtórna, nast-
pna posyka; powtórny rzut

;

dodatek m.\ 2) zastpca m.
w grze; 3) wojsko rezerwowe,

wysyane dla uzupeniania
szeregów przednich.

9a'djfdjur, */. pi. =en, po-

wtórne postrzyyny.

9a'cHujiiren, vn. (fiaben)

rozarza ponownie, grzeba
ponownie w ogniu.

9la'4f4ltft, sm. =fd)uffeg,

pi. =fchüffe, 1) dopata /.

(reszty) ; 2) strza póniejszy,

strza jeszcze si komu na-

lecy; 3) nowa, spóniona
latorol, gazka /. ; 4) bo-

chenki chleba wsadzane do

pieca po upieczeniu innych.

9ta'd)fdjufeber{rinbltu)fett,

sf. pi. >en, zobowizanie n.

(do) dopaty.

9ia'tf)sfdjiitten, va. (haben)

dosypa jeszcze, przyla, do-

la; doda.
9tt'd)fdjBJabcn, sm. -§, czad

m. (metalurgia).

9ta'd)fd)toarm, sm. -(e)8,

pi. »fdjraötme, drugi rój

pszczó, drugan m.s
powtór-

ki pi.

9a'dj=fd)toarraen, va. (ha=

ben) roi si po raz drugi.

9ia'cHtf)lMen, «». (haben)

obacz iadjptappern.

9ta'd)=fcfiaiebeii, vn. (fein)

einer ©ad)e — unoszc si
w powietrzu ciga co, dy
za jak rzecz.

jRa'dMdjuetten, «n.fdjroette,

fchroillft, fdjroiüt, fdjroott nad),

bin nacb^efcbroollen, póniej
napuchn, nabrzmie, wez-

bra.
9a'd)-fd)ttimmen, vn.

fcbroimme, fcbroimmft,

fcCroimmt, fcbroamm nad), habe

nad)gefd)roommen, pyn z

tyu, za kim.

9ia'd)=fd}uitngen, fönnnge,

[cbroingft, fcbroingt, fchroang

nad), jjabe nad)gefd)roungen,

1) ra. jmnbm etro. — mach-

n, macha czem za kim;
2) drga potem, jeszcze; 3)

[id) — , vr. porusza si z tyu,
za kim.

9la'cHu)tt)örcn, vn - fdjroöre,

fdiroörft, fchroört, fchrour i

fchroor nad), habe nadjgefchroo»

ren, przysiga, przysidz po
kim, za kim; powtarza, po-

wtórzy przysig.
9ia'd)fd)tDunfl,

' sm. -(e)s,

wzniesienie n. si szybkie za

kim, za czem.

9ta'd)fd)rour, sm. =(e)§, pi.

»fcbroüre, póniejsza przy-

siga; powtórzenie n. przy-

sigi.

9ia'u)=fC9Cln, vn. (fein)

z tyu pyn (aglowcem),
pyn za kim.

9ia'd)=fchcn, f
ehe, fiehft, fieht,

fah nad), habe nadjgefehen, I.

vn. 1) jmnbm — patrze za

kim, na kogo oddalajcego
sie ; 2) zobaczy, spojrze, zaj-

rze; uwaa
; fieb. nad), mer ba

ift zobacz kto jest; fieh nad),

bafj eä getan ift uwaaj, by
si stao; in einem 33ud)e —
zajrze do ksiki, szuka
w ksice; 3) er hat bie ©e=»

legenheit nidjt benu$t, nun
mag er — nie korzysta ze

sposobnoci, niech teraz za

ni patrzy (kiedy uleciaa)

;

II. ra. 1) obaczy co, prze-

glda, przejrze (dla przeko-

nania sie), sprawdza, bada;
bie Rechnung — zajrze w
rachunek, rewidowa rachu-

nek; feine Seftänbe, Vorräte
— spisywa, sporzdza in-

wentarz; 2) jmnbm etro. —
przepuci, wybaczy komu
co, nie bra komu za ze,

pobaa, patrze przez palce,

przez szpary; bie ©träfe —
darowa kar, uaskawi.

Wa'djfeheit,' sn. =5, 1) pa-

trzenie n. na co, za czem;
przegldanie n. czego, rewi-

zya /., sprawdzanie n., ba-

danie n.; 2) ba§ (teere) —
(nichts als ba — ) haben nic

nie dosta, odej z kwitkiem,

z prónemi rkami, dozna
zawodu.

9ia'd)=fcnben, ra. fenbe,

fenbeft, fenbet, fanbte unb

fenbete nad), habe nachgefanbt



Wtt'dHctKti Wn'djfpiircr.

unb nacbgefenbet; obacz 9fad)-

fd)idVn.

Wa'dHetjen, I. ü«. (fja&en)

1) ka w tyle, póniej, po-

tem; 2) obacz nadöpflanjen ;

3) ponowi wstawk, wsta-

wi na nowo (w grze); 4) do-

da, zoy wiersz dodatkowy
(drukarstwo); 5) einen (Srben

— podstawi dziedzica; 6)

postponowa, upoledza, upo-

ledzi; mniej ceni; II. vn.

(baben) jmnbm — goni, ci-

ga kogo, puci si w pogo
za kim.

Wa'djfe&en, an. -s, Wa'd>
fCtWtlg, sf. 1) umieszczenie n.

w tyle; 2) postponowanie «.,

lekcewaenie n., niecenieuie

n. ; 3) pogo f., pocig vi.,

cieanie n.

Sia'dHeufjett, vn
;

(&a&en)

jmnbm — wzdycha za kim.

Wa'dHein, *>» (fein )
za-

miast nachgegangen, nacbge»

fafiren i t. p. fein; fie finb

un§ nad) poszli za nami.

9Jtt'd)ftdjt, */• 1) zajrzenie n.

do czego, przegldanie n., re-

widowanie n., przegld m.,

rewizya /.; S3orfid)t i[t Befjer

al§ — lepiej rzecz zbada
wprzód ni potem ; 2) wzgld
m., pobaanie «., wyrozu-
miao /., wyrozumienie ».,

pobaliwo /. ; dylata f.,

dylacya /., odroczenie n.,

odwoka/, (handel); — einer

Strafe darowanie n. kary,

uaskawienie n. ;— mit jmnbm
albo gegen jmnbn fia&en, gegen

jmnbn üben mie dla kogo
wzgld, by wobec kogo wy-
rozumiaym, pobaa, prze-

puci komu; mit jmnb§
gehlern — Ijaben pobaa
czyim wadom; id) Sitte um
gütige — prosz o askawe
wzgldy; — mit einem
Sdjulbner fia&en zezwoli
dunikowi na odwok; ofine

— gegen jmnbn norge&en po-

stpowa przeciw komu bez-

wzgldnie, surowo.

$0'd)[tdjti{}, adi. wzgldny,
pobaajcy, pobaliwy, wy-
rozumiay; — fein pobaa,
patrze przez palce; adv.
wzgldnie, pobaliwie, wy-
rozumiale.

Wa'Cf)ftu)itn.fCtt, */. poba-
liwo f.

9a'd)|"td)tl0$, adv. bez-

wzgldnie, surowo.
s
Jia'd)|td)t^tOflC, sm.pl dnie

pi., czas m. odwoki (handel).

Ma'djftdjtgÖOtt, adi. poba-
ajcy, pobaliwy, askawy,
wzgldny; adv. pobaliwie,
askawie, wzgldnie.

Ma'dHUfew/ vn. (fein)

przecieka, ciec jeszcze, pó-

niej.

9a'dHteben, va - (&a&en)

powtórnie, póniej (prze)sia.

9ia'djfie&en, va. fiebe,

fiebeft, fiebet, fott nad), fia&e

nachgefotten, dowarza, do-
warzy.

9{a'd)fil&e, sf. pi. =n, przy-

rostek m.

WdHingeit, finge, fingft,

fingt, fang naa), bab nad)ge=

fungen, I. vn. piewa za kim,

zapiewa po kim; II. va.

powtarza, powtórzy piew
(piewajc).

5ia'd)=*finfen, m. finfe, finrft,

finft, fanf nad), bin nad)ge-

funfen, upa, opa potem,
z tyu za czem; usuwa si,

usun si (o ziemi).

Utof'cHinnen, va. finne,

finnft, finnt, fann nad), bab
nadjgefonnen, über etrn. —
duma, przemyliwa, rozmy-
liwa, zastanawia si nad
czem.

9O'd)ftnitCnO, adi. zaduma-
ny, zamylony, pogrony
w mylach.

9ia'd)=fi^cn, vn. ftfce, ficeft,

fi£t, faf nad), bin narhge*

feffen, siedzie w tyle, za
kim; zosta za kar w szkole

poza godzinami nauki.

9a'u)ft^ett, sn. «g, areszt

szkolny.

Wa'difommer, sm. -3, pi.

—
,

polecie «., schyek m.
lata.

9la'd)fnrge, sf. pi. «e, pó-

niejszy kopot; S3orforge oer=

hütet — kto si wprzód do-

brze namyli, nie ma potem
kopotu.

9a'd)=tyaf)cn, *»» (baben)

szpiegowa, ledzi; ben 9?a«=

turgebeimniffen — bada taj-

niki natury, dochodzi taj-

ników natury, zacieka si
nad tajnikami natury.

9ia'd)fpityer, sm. =3, pi.

— , szpieg m.\ badacz m.
Wa'djfpäljung, */. pi. »en,

szpiegostwo «., ledzenie ».;
badanie n., dochodzenie n.,

zaciekanie n. si.

9}a'd)ft)tel, sn. «(e)§, pi. =e,

zakoczenie n., sztuczka /.,
farsa /. odegrana na zako-
czenie, epilog m.

Ma'drfpkkn, vn. i va.

(baben) 1) gra potem; 2)

jmnbm — gra za kim, po-

wtarza to, co kto gra, na-

ladowa czyj gr, gra tak
jak kto gra ; 3) nad) bem
©eböc — gra ze suchu

;

4) zagra ten sam kolor,

tak sam kart, jak zagra
drugi.

9a'd)=f})ntten, vn. (baben)
przedrzenia, drwi z kogo
oddalajcego si.

yiadrfpicäjtn, m. fprecfae,

fprtcbft, fpridjt, fprad) nacb,

ijabt nad)gefprod)en, jmnbm
etro. — powtarza, powtórzy
co za kim.

9ia'd)ftjredjerei', sf. pi. -en,

(mechaniczne, bezmylne)
powtarzanie sów czyich.

9J a' djstrengen, vn. (fein)

jmnbm — puci si za kim
w cwa, cwaem (na koniu)

pdzi za kim.

'9la'dj«f)riitgcn, vn. fpringe,

fpringft, 1'pringt, fprang nad),

bin nad)gefprungen, biegn,
bied z tya; jmnbm — sko-

czy za kim; fpring ihm

rafd) nad) skocz prdko za
nim.

SiO'dHJJÜlen, va. (haben)

jeszcze raz wypuka, po-

puka.
9a'dHmren, vn. ((jaben)

bem SEBilbe — tropi zwierza,

szuka tropu, i tropem
zwierzyny; einer ©ad)e —
ledzi, bada rzecz, docho-

dzi rzeczy; fjetmlid) — pod-

patrywa.
9la'i(jfoiiren, sn. -z, m'd}--

ftnintng, sf. pi. »en, tropie-

nie n. ; ledzenie n., badanie

n., dochodzenie n.

ütta'djfoürer, sm.
-f,

pi.

— , tropiciel m., ledziciel m.,
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poszukiwacz m., dochodziciel

m. ; szpieg m.

WÖdjft, praep. z dat., po,

obok, opodal, tu, (tu) przy

;

— bet ©djule blizko, w po-

bliu, obok szkoy; er tüo|tlt

fjter —on mieszka tu opo-

dal; — ben ©Item Hebe id)

bid) am meiften po rodzicach

ciebie najbardziej kocham.

Wa'cHtammeln, vn -

t

($<*6en)

powtarza, powtórzy co j-
kliwie.

SRS^Pe'fte, adi. 1) naj-

lepszy z nastpujcych; 2)

pierwszy lepszy; = ber

erfte befte.

üttädjftÖe'nt, adv. 1) bez-

porednio, wkrótce; 2) zaraz

potem, nastpnie; 3) oprócz

tego.

9iii'd)ftC, I. adi. (superlat. od

nahe) 1) najbliszy, bezpo-

redni; bie — ©tobt naj-

blisze miasto ; unfere =n

35erraanbten nasi najblisi

krewni; bie »n 33ejiebungen

najcilejsze stosunki; ber —
3Beg najkrótsza droga; ber —
3roecf cel bezporedni; bie —
Vergangenheit przeszo bez-

porednia, niedaleka; bo —
3ted)t prawo najsilniejsze ; 2)

przyszy, nastpujcy; bie —
(nädjftfommenbe) 2Bod)e przy-

szy tydzie; mit =m, be§

=n, -r 3«it, ** ^aSe ty™'
dniami, w tych dniach,

wkrótce; bei -r ©elegenljeit

przy najbliszej, przy pierw-

szej sposobnoci; mit =r ?ßoft

odwrotn poczt; fdjon am
«=n %<XQt ju na drugi dzie,
nazajutrz; bo —mat na
drugi raz, najbliszym razem;
bie jroei =n feilen dwa na-

stpne wiersze; II. 1) 9fidj-

fte(r), sm. =ten, pi. »ten, bli-

ni m.; jeber ift ftd) felbft ber

• e kady sobie najbliszy,
blisza koszula ciaa ni
kaftan; bn fotlft beinen =n
lieben roie bid) felbft kochaj
bliniego jak siebie samego

;

2) 9(ic()fte(3), sn. -ten, rzecz

najblisza, najpierwsza, naj-

waniejsza; III. adv. 1) am
=n najbliej; biefer ©runb
liegt am »n ten powód jest

najbliszy, najwaniejszy,

unfere (Sltern fietjen unä am
•lt nasi rodzice s nam naj-

blisi; 2) näcbftenl wkrótce,

w najbliszym czasie.

Wa'^tttitn, ftecbe, fttd)ft,

fticbt, ftoa) nad), bab nadjge-

ftod)en, I. va. wysztychowa,
wyry co podug wzoru; II.

vn. 1) imnbm — ku, pchn
oddalajcego si; 2) starsz

zabi (w grze w karty); 3)

spuci si za górnikami

(górn.); 4) wzi dla próby
kawaek, cz z caoci
(handel).

Wa'dHteljen, «»»• $**>*>

ftebft, ftebt, ftanb nad), bab
i bin nacbgeftanben, 1) sta,

nastpowa po czem; 2) nad)=

ftebenb adi. poniej stojcy,

nastpujcy; bie »ben SBotte

nastpujce wyrazy; auf =be

SBeifew sposób nastpujcy ; =b

nerjeid)net niej spisano ; mie »b

bemerftjak poniej zauwaono;
id) ieile bir -b mit niniej-

szem donosz ci; 3) jmnbm an

ettü. albo in etto. — ustpowa
komu w czem, nie dorówny-

wa, nie wyrówna komu
w czem; by poledniejszym,

mie mniej wagi, znaczenia ; an

2Uter — by modszym; an
3iang — mie niszy sto-

pie.

9ia'd)fte^enb r
adi. i adv.

1) poledni ; 2) obacz 9tad)<=

fteljen pod 2).

*)ia'c5=ftetflcn, vn. fteige,

fteigft, fteigt, ftieg nad), bin

nadjgeftiegen, jjmnbm — azi,
le, wazi (do góry), zazi
(na dó) za kim.

fta'tHteüen, *) m -
posta-

wi, pooy co w tyle, po-

tem ; eine Uf)V — cofn ze-

gar; 2) vn. jmnbm — zasa-

dza si, nastawa na kogo

;

przeladowa kogo ; ben 330«=

getn — zasadza si na

ptaki; 3) vr. fid) — stawia
si do wojska w póniejszym
terminie.

Wa'djftcUer, sm. =§, pi. —

,

przeladowca m.

9o'u)ftcUcrtn, sf.pl. -in-

nen, przeladowczyni /.

9la'd)fteüerifd), adi. pod-

stpny; adv. podstpnie.

Wa'djftettmtg, sf. pi. =*n,

ÜJWdjfteflen, sn. =g, l) usta-

wienie n. w tyle, ustawienie

póniejsze; 2) póniejsze sta-

wiennictwo, stawienie si do

wojska ; 3) zasadzka /.; prze-

ladowanie n.

9tä'u)ftenliebe, */. mio
/., bliniego.

9iÖ'd)ften3, adv. wkrótce,

rycho, w najbliszym czasie.

Ma'u)fteuer, */. pi. *n, do-

pata /. poboru, podatek nad-

zwyczajny, podatek póniej
naoony.
WiMtenern, vn. i) (b>

ben) uici dopat podatku,

zapaci nadzwyczajny po-

datek; zapaci póniej poda-

tek ; 2) (fein) sterowa za kim,

w tyle.

Sld'djftfolßenb. Slä'djftfom-

lltCltu, adi. nastpujcy, na-

stpny; Der =e %a% dzie na-

stpny.

9ta'd)ftid), sm. =(e)3, pi. =e,

kopia f. sztychu, rycina na-

ladowana.
9ta'dHtitfen,

r

va - (Wen)
póniej wyszy, wyhaftowa,
uzupeni haft; wyhaftowa
wedug wzoru.

9a'dHttefeIn, vn. (fein) i
za kim (artobliwie i w mo-
wie prostackiej).

WtTdMtitnnten, i) va. (h>-

ben) dostroi, poprawi strój

instrumentu muzycznego ; 2)

vn. (baben) gosowa po kim,

póniej, powtórnie.

9lä'd)ftfÜttfttfl, adv. w jak

najkrótszym czasie.

'9{a'dj=ftöbei:n, vn. (baben)

szpera, gmera, przeszukiwa.

Wa'dHWfen, •* ($«&en)

natka bardziej, mocniej (n. p.

fajk); doda jeszcze (tytoniu

do fajki).

9ta'$-ftoWeln, vn. (baben)

pokosi, resztki (kosów)
zbiera.

Wa'djftoWier, sm. -g, pi.

— , zbieracz m. resztek (ko-
sów).

9(t'd)ft0fi, sm. =e§, pi.

-ftöjje, powtórne pchnicie,

uderzenie; pchnicie n. po od-

biciu razu przeciwnika (szer-

mierka).

9W<MtofJcn, Me> flöBcft

i ftöfer, ftöfet, ftiefc nad),



Wa'dHtßttem ho fla'djteil

babe nadjgeftofeen, I. va. 1)

pcha, (po)pchn z tya; 2)

utuc jeszcze wiciej (cukru,

pieprzu i t. d.) ; II. tu. po-

wtórnie pchn, uderzy;
pchn po odbiciu razu prze-

ciwnika (szermierka).

Wa'dHtottew, L va. (ba*

ben) ttro. — jkajcym go-
sem powtarza co (po kiuj)

;

II. en. (baben) jmnbm — j-
ka si za kim, naladowa
czyje jkanie.

9a'tHtrekrt, vn. (baben)

einem Singe — pi sie, d-y do czego, stara sie, ubie-

ga si o co, ugania si za

czem; jmnbm — stara si
dosign kogo, wzi sobie

kogo za wzór, wspózawo-
dniczy z kim.

9ia'cHtretfen, va. (baben)

jmnbm bie 2lrme — wyciga
rce za kim (oddalajcym si).

*
9a'dHtteiiett, va. (fjaben)

dosypa, docieli, dosa (op.

somy); jmnbm Blumen —
sypa za kim kwiaty.

9a'(Htnrlen, L m. (fjaben)

dokoczy poczoch lub inn
robótk na drutach; II. ta.

(baben) zrobi co na drutach
podug wzoru.

9ia'cHtrömen, vn. (fein)

strumieniem pyn potem,
z tyu; (przenonie:) puci
si za kim tumnie.

9a'(Hturnten, vn. (fein) l)

wzbarzy si, zerwa si
póniej z gwatownoci; 2)

jmnbm — ruszy, lecie, pu-

ci si za kim, ciga kogo.

9a'diftitr$, sm. =e§, pl.

»ftürje, 1) zawalenie n. si
w ty, w przepa; 2) po-

wtórna rewizya, powtórne
sprawdzenie (handel).

9a'<Hturjen, I. vn. (fein)

1) jmnbm, einer ©adje —
pa, upa, wpa, wypa,
zapa, zawali, zwali si po
kim, po czem; 2) jmnbm' —
puci, rzuci si za kim
(w celu cigania go); II. vd.

(Ijaben) etto. — zwali, stra-

ci, (z)rzuci co po kim, po
czem (w przepa); nod) ein

©Ia§ SDBetn — wla w siebie

duszkiem jeszcze jedna
szklank wina.

9iä'djft»CrflanflCn, adi. bez-

porednio ubiegy, miniony

;

ber -e Sag przeddzie m.
9ia'd)ftuorljergebtiib, adi.

bezporednio poprzedzajcy.

9ia'd)=fud)cn, va. (tjaben) i)

szuka, poszukiwa; 2) bei

jmnbm urn etrc>. — uprasza
kogo o co, da co od kogo

;

wnie do kogo podanie o co.

9Ja'djfud)en, sn. -s, 9a'dj-

flldjMlß, sf.jyl-^n, 1) poszu-

kiwanie «., przeszukanie n.

;

2) proba /., podanie n.

9iad)fudjer, sm. *s, pl. —

,

1) poszukiwacz m. ; 2) pro-

szcy m. o co.

9la'djfün&flutlidj, adi. po-

potopowy.

9iadjt, */. pi. iMcfcte, noc

/.; jur — gehörig nocDy; es

ift fcbon — ju noc; es

roirb — noc nastaje, zapada
;

in ber -Jtadjt —, bet —, be§

»§ w nocy, noc, w nocnej

porze; bei 2lnbrud) ber —

,

bet anbredjenber — za nadej-

ciem nocy; fpät in ber —

,

bet fpäter — póno w noc;

mitten in ber — wród nocy;

bis fpät in bie — Ijinein do

pónej nocy; über — przez

noc; Dor — przed noc, za-

uim noc zapadnie; bie ganje
— (binburd)) (przez) ca noc;

bie titte ber — cisza nocna;

er arbeitet bie gan5e — bin«

burd) pracuje ca noc, robi

z nocy dzie ; %a% unb —
dzie i noc, we dnie i w nocy;

bei — unb 9?ebel baoongeljen

zemkn w ciemnociach no-

cnych, oddali si pokryjomu

;

ju — effen je wieczerz

;

eine fdjledjte — baben miez noc; eine fd)laflofe —
Caben mie noc bezsenn,
nie zmruy przez ca noc

oka; fdjlaflofe 5läd)te baben

cierpie na bezsenno; jmnbm
gute — roiinfdjen yczy ko-

mu dobrej nocy; gute —

!

dobra noc ! dobrej nocy ! spo-

kojnej nocy 1 (przenonie :)

gute —
, Hoffnung unb ©lud

egnam was, nadziejo i szcz-

cie ! bie — aufbleiben, burd)=

roadjen nie ka si spa,
czuwa przez noc; Über —
an einem Drte bleiben zosta

w jakiem miejscu na noc,

przenocowa gdzie; für bie

— norbereiten przygotowa
na noc; bet — finb aUc Rülje

fd)rüarj,alIeÄafcfn grau w nocy
wszystkie krowy (koty) czar-

ne (hure), kada krowa czarna.

9la'd)tng, sm. *(e)s, pi. =e,

poprawiny pi.

9ia'd)tanbnid), sm. «.(e)s,

nadejcie n., zapad m. nocy.
sJta'd)tangeltt, sn. =5, o-

wienie n. ryb w nocy.

Wa'djtangrtff, sm. --(e)s, Pl -

"i, uatarczka nocna (wojsk.)

9Ia'd)tnnfer, sm. «s, pl. —

,

kotwica rezerwowa.

WdHanjcn, L vn. (£>aben)

jmnom — puci si za kim
w tanecznych skokach, na-
ladowa kogo w tacu; (prze-

nonie :) postpowa za czyim
przykadem (rozkazem), czy-

ni to co drugi (kae) ; II. va.

(baben) einen £anj — nala-
dowa taniec.

9a'd)tarbeit, */. pl. =en,

praca, robota nocna; wypra-
cowanie n. przy wiecy, przy
wietle.

9Ja'd)tarbetter, sm. =s, pl.

— , robotnik nocny.

Wadjtarfiettertn, sf. pi.

»innen, robotnica nocna.

9a'dH<uifen, va. (baben)

potem, powtórnie chrzci;
(przenonie :) üßetn— dolewa
wody do wina.

9a'd)=taumeln, w», (fein)

tacza si, potoczy si za

kim.

9a'd)tfieden, sn. obacz

3Rad)tgefcbirr.

TiH'djtkuCtlt, adi. cieniami

nocy okryty.

Sfto'djtfitli), sn. >(<)ä,pl. --er,

obraz noc przedstawiajcy;
(przenonie :) okropny, prze-

raajcy obraz.

9Za'd)t6Iume, */. pl. =n,

kwiat nocny; astra /.

9ia'djtt>ieb, sm. =(e), pl.

«e, zodziej nocny.

9a'd)tbtcf)ftabl, sm. *(e)s,

»ftäble, nocna kradzie.

9a'd)tbtcnft, sm. -es, su-
ba nocna.

9a'd)teil, sm. °(e)§, pl. =e,

niekorzy /., uszczerbek m.,

szkoda /., strata/.; obraza
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/., zo n.; niedogodno/.;
oljne — für . . . bez uszczerb-

ku dla . . .; baä gereicht,

fdjlägt aus, faßt au§ mir
albo für mid) jum — to mi
szkod przynosi, to jest z

moj stral, szkod; jmnbm
gegenüber im — fein by
w gorszem pooeniu, ni kto

inny ; — bringen szkod przy-

nosi, uszczerbek czyni; im
»e fein, fteljen, fid) Befinben

mie strat, szkod, by w
pooeniu niekorzystniejszem

;

jmnbn in — bringen wyrz-
dzi komu szkod, by przy-

czyn czyjej straty; mit —
nerfaufen sprzeda ze strat

;

fein — ofjne Vorteil niema
nic zego, coby na dobre nie

wyszo.
9ia'd)Jteilig, I. adi. nieko-

rzystny, szkodliwy, uszczer-

bek przynoszcy ; niedogodny

;

jmnöm — fein szkodzi ko-

mu, komu uszczerbek przy-

nosi; =e folgen szkodliwe,

ze nastpstwa; =e§ ©erüdjt
pogoska niekorzystna; II.

adv. niekorzystnie, szkodli-

wie ; niedogodnie ;
— fpred)en

DOn jmnbm niekorzystnie, nie-

przychylnie, le o kim mó-
wi.

9a'djteiliflfeit, */. pl. «en,

niekorzy f.
M'd)teiaitg, adv. po caych

nocach, nocami.

flia'djtetl, m. (Ejaben) 1) e§

nadjtet v. impers. noc zapada,
noc

f
si robi; 2) nocowa;

s= Übernachten.

Wa'djterfdjeinwtg, sf. pi.

=en, widmo nocne.

9ia'djtcffen, sn. =§, pi. —

,

wieczerza f, kolacya /.

9Za'djteiile, sf. pi. =n, so-

wa nocna, puszczyk ot.

9ia'djtfatter, sm. =§, pi.

—, nocnica /., ma /., motyl
nocny.

>)la'd)tfeier, */. pi. =n, uro-

czysto uocna.

Tia'fytftuti, sn. «g, pi. —

,

ogie nocny, w nocy roznie-

ciony, utrzymywany.

Testflieger, sm. .§, pi.

—, dziwonos ot. (zwierz).

9la'djtfroft, sm. •*§/ pi.

-ftöfte, przymrozek ot.

Wa'djtge&et, sn. «(e)g, pi.

=e, modlitwa wieczorna.

9itt'djtgarn, sn. =(e)§, pi. *e,

sie /'. na skowronki.

Wa'djtgetolbe, sn. «§, pi.

— , mara nocna.

Wa'djtgeöanfe, sn. «n, pi.

=n, myl ponura, okropna.

9ici'djtgefed)t, sn. »(e)§, pi.

«e, potyczka nocna.

Wa'djtgetft, sm. =e, pi. =er,

duch nocny.

9Ja'djtgcfang, sm. =(e)§, pi.

»fange, piew nocny.

9ia'djtgefdjirr, sn. =(e)$,pl.

=e, uryna ot., nocnik ot.

9ta'djtgefidjt, sn. =(e), pi.

=e, i flta'djtgefpenft, sn. =(e)§,

pl. =er, widmo n., straszydo
nocne, omacnica f.

üfta'djtgefttrn, sn. =(e), pl.

=e, gwiazda nocna.
s)ia'djtgeuiattl>, sn. <e)§,^.

-tntnber, strój nocny.

9ia'djtgleidje, (£ag= unb
—) sf. zrównanie n. dnia

z noc (astronom.).
s)ia'd)tf)aiik, sf. pl. =n,

czepek nocny.

9a'd)thcmi>, sn. *(e)3, pl
=en, koszula nocna.

Sßa'djtkrkrge, sf. pl. =n,

gospoda /., obera nocna, za-

jazd ot. na nocleg; nocleg ot.

9ia'd)t^tmmcl, sm. =3, nie-

bo nocne, gwiadziste.
sM'd)ttg, adi. obacz M3)U

lid).

sjia'd)ttgaü, */. pl. -en,

sowik m.

9ia'd)tigaiTeit=, adi. sowi-
czy.

Wa'djttgaü'enfdjjag, sm. .§,

piew ot. sowika, sowiczy.
s)ia'd)ttgcn, vn. (fjaBen) no-

cowa, przenocowa, noclego-

wa.
Wa'djtimliifi, sm. -ffe§, pl

=iffe, przekska wieczorna,

wieczerza f.
9a'd)Hfd), sm. &e§, wety

pl, owoce pl, przysmaki na
koniec obiadu podawane.

Uia'djtictäe, sf. pl »tt, kaf-

tanik nocny.

9ia'd)tfaM)e, */. pl. =n,

czapeczka nocna.

9ta'd)tfau3, sm. =e§, pl.

=fäuje, puszczyk m.

9Ja'd)tferae, sf. pi. -n, i)

Sntenber, ©cutfdr)=JoInifcf)c§ Sßörtcr&udj.

wieca nocna; 2) wiesioek ot.

(rolina).

Ma'djtneii), sn. >(e)g, pi
=er, suknia nocna.

Wa'djtlager, sn. =§, pl —

,

nocleg ot., koczowisko n.

(take dzikich zwierzt, lego-

wisko n., leysko n.); —
galten nocowa.

Wa'djtlagerafol, sn. =(e)§,

pl =e, dom noclegowy.

itta'djtfamk» sf. pl =n,

i dim. Wa'djtlämkkn, sn.

-%, pl —, lampa /., lampka
nocna, wiato nocne.

Wa'djrteudjter, sm. =§, pl
— , lichtarz nocny.

v
.)iä'd)tltd), adi. nocny; «=er

aBeile i
sJiädjtltdjertöeUe, adv.

w nocy, w nocnej porze.

WcTdjtUdji, sn. =(e)§, pl
=er, wiato nocne ; wieca
nocna; fd)roimmenbe -ltd)t=

djen (dim.) knotek ot.

9a'djtlllff, sf. powietrze
nocne.

vJi(Td)tmaf)i, sn. =(e)g, pl
<t i -master, wieczerza; hei=

Iige — Wieczerza Paska

;

= 2lBenbmafjf.

9ia'djtmak, sm. -eg, pl. -e,

sf. zmora f.; = 2Üp.

Wa'djtmarfd), sm. *e§, pl.

:inärfche, marsz nocny, noc
odbyty.

ütta'fttraette, sf. pl. -n,

msza wieczorna.

^itt'djtmOttC, */. pl. «n,

ma f.
sJiO'd)tmnft!f sf. pl. =en,

serenada f.

Wa'djtmiik, sf. pl. =n,

czapka f, czapeczka nocna;

(przenonie:) piuch ot., ospa-

lec OT.

ü)ia'dj=tönen, vn. (fjaBen)

póniej jeszcze brzmie,
dwicze.

Tid'd)t^atXOlMt, (wym.:
-patruj), sf. pl. sn, patrol

nocny.
s
)ia'd)tyoften, sm

-,

a
%t Pl -

— , stra nocna, stró nocny.

Wa'djifliiartier, sn. --§, pl
*t, nocleg w.; jmnbm —
geBen da komu nocleg, prze-

nocowa kogo.

9ia'djtral), sm. =(e)§, pl
-t, stra tylna, odwód ot.;

(przenonie:) im — fein by
6
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mao rozwinitym na swój

wiek.

Wadjtrabc, sm. -n, pi. »n,

kozodój m„ lelek m., lepo-

wron m. (ptak).

^ia'dj=trabcn, w», (fein)

kusowa z tyu*, jmnbm —
kusowa za kim.

9Ja'djtrad)ten, vn. (rjaben)

obacz 9iad)ftreben i 9cad)fteHeri.

Wa'rijtrag, sm. =>(e), pi.

»träge, 1) dopata/.; 2) do-

penienie ii., dodatek m. (n. p.

do dziea), suplement m.

9tci'dHragcn, va. trage,

trägft, trägt, trug nad), fjabe

nachgetragen, 1) nosi, nie
z tyu, za kim; 2) dodawa,
doda, dopenia, dopeni,
dopaci póniej; 3) jtttnbm

etro. — popamita komu co,

nie zapomuie, nie darowa
komu czego; 4) nad)tragenb,

adi. mciwy.
9ta'd)truö(er)ifdj, adi. mci-

wy.
9ia'd*triif}Itd*, I adi. 1) do-

datkowy, uzupeniajcy; pó-

uiejszy, spóniony; 2) rzadko

zamiast nactjtragenb, mciwy;
II. adv. dodatkowo, w do-

datku, w dopenieniu; potem,

jeszcze, póniej.

9io'd)tracj8artifcI, sm. =§,

pi. — , artyku dodatkowy.

9ca'djtrag§biibget, (wym.

:

-bude), sn. =3, pi. », doda-

tek m. do budetu, wydatek
póniejszy,

s}Za'djtrag3)jriif*mrj, sf. pi.

=en, egzamin poprawczy, po-

prawka f.

Tia'$a$ia\)lm\$ t sf. pi.

=en, dopata /., zapata pó-

aiejsza.

9ia'd)=ttCikn, treibe, tretbft,

treibt, trieb nad), bab nadj=

getrieben, I. va. 1) pdzi
z tyu, za kim ; 2) es jmnbm
— obacz pod 9iacbtun ; II.

Vii. jeszcze raz, ponownie wy-
puszcza, kiekowa.

üfta'djtrcilier, sm. =§, pi. —

,

lepowion m. (ptak).

Wa'djireife, sf. pi -n, po-

dró nocna.

^a'd^treten, vn. trete,

trittft, tritt, trat nad), bin

nadjgetreten ; imnbm — stpa,
i za kim; przenonie: w

czyje lady wstpowa, na-

ladowa kogo (niewolniczo).

9ia'djtreter, sm. .g, pi. —

,

postpujcy m. za kim; po-

plecznik m. ; naladowca m.
(niewolniczy).

9in'd)trtcb, sm. .(e)3, pi.

=e, ponowne, powtórne wy-
puszczanie, kiekowanie.

9ia'd)=trtiifcn, trinfe, trinfft,

trtnft, tranf nad), bab nad)=

getrunfen, I. va. popija, po-

pi (n. p. wod po lekar-

stwie); II. vn. jmnbm — od-

powiedzie komu na toast.

9ta'd)=tri^cln, m. (tjaben

i fein) drepta z tyu, za kim.

9ia'd)trtWer, sm. *§, pi.

— , rzeczka przewleka;
gociec m. u starych woja-
ków.

9ia'd)trn(f, sm. =(e)3, pi.

=rocfe, negli m., ubiór wie-

czorny, ranny domowy.
9ia'd*tn)tfnen, i) vn. (jein)

wyschn póniej ; schn po-

woli; 2) va. (baben) potem
(wy)suszy.

9(0d)tritl)e, sf. spoczynek
nocuy ; cisza nocna.

9ia'd'trunbe, sf. pi. *n,

ront nocny, obchód m., ob-

jadka /. stray nocnych.

9tn'd)tniW, sm. =(e)§, pi
=e, odwód m.

9iCld't3, adv. w nocy, noc,
w nocnej porze.

9ia'djtfd)tiue, sf. pi. »n,

ma f.

^id'djtfd-rtttcti, sm. =§, pi.

— , 1) nocny cie; 2) nocne
cienie p^-i rzemieniec m.,

psianka /., sodkogóiz m-,

wilcza winia, wilcze jagody
pi. (rolina).

9ia'd*tfd)id)t, sf. pi. »en, ro-

bota nocna (górnictwo).

9ia'd)tfdjid
,

te.r, sm. =§, pi.
—

,
górnik w nocy pracu-

jcy, robotnik nocny.
'
9ia'd)tfd)lafenu, adi. bei

<=er Qt\t w nocy ; o godzinie

niewaciwej.
9ia'd)tfd)niettcriing, sm. ob.

^acfttfatter.

9ia'd)tfd)iiedc; sf pi. =n,

linik m.

^a'djtfdjüiaibe, sf. pi. =n,

nocna j;^kólka.

9co'd)tfd)oiärmer, sm. *§,

pi. — , 1) birbant m., no-

crjy wóczga, hulaka m.\ 2)
nocnica /. ; = 9cacbtfalter.

WadjtfdjttJÖrmerei', sf. pi.

»en, hulanka /., hulatyka /.,
birbanlka nocna.

Sitl'd'tfdjttJetft, sm. »eg, pi,

*e, poty nocne.

9iti'd)tfigital, sn. =(e)3, pi.

»e, sygna nocny (kolejn.).

Wci'd'tftyCtt, sn. -§, siedze-

nie «., pracowanie n. po no-
cach.

^ici'd-tftnmte, sf. pi. »n>

pajk nocny.

9ia'd)tftänbd)ctt, sn. -s, pi.

— , serenada nocna; nokturn
m. (utwór muzyczny).

9a'd)tftittC, sf. cisza nocna,
spokój nocny.

9la'd*tftüd, sn. -(e)s, pi.

=e, obraz przedstawiajcy noc;
(przenonie :) obraz ponury,
przeraajcy, opis m. zda-
rzenia przeraajcego, smu-
tnego.

9ia'djftubtimt, sn. =g, pi:

=bien, uczenie n. sie po no-

cach, nauka f. w nocnej
porze.

9ca'uWtul)l, sm. =(e)s, pi.

oftüble, stolec m.
9ca'd)tftttnbe, sf. pi. =n, go-

dzina nocna.

Tia'äjttau, sm. .(e)5, rosa

nocna.

9t0'd)tttfd), sm. -es", pi. =e,

i dim. Madjttifdjdien, sn.

•§, pi. —
,

gotowalnia f.,
stolik nocny.

9la'd)tt(H)f, sm. .(e)3, pi.

=tÖpfe, uryna m., nocnik m.

9tu'diitreffen, sn. *§, pi.

—
,
potyczka nocna.

9ia'dj=tuu, «« tue
/

tu%
tut, lat nad?, bab nactjgetan;

jmnbm etro. — naladowa
kogo w czem, robi to co

drugi robi; es" jmnbm —
rooflen chcie rywalizowa,
spózawodniczy z kim.

9iri'dHiutd)cn, ta, (f)aben)

powtórnie tynkowa, popra-

wia tynkowanie.

Sifl'd'tüerpltt, adi. pokryty
cieniami nocy.

fta'djttotoie, sf pi. =n, fioki

nocne, wieczornik smutny,
miesicznica f. (rolina).

9in
;
d'tbngel, sm. -s, pi.



Wa'djtttwdje 83 iNa'djtoeifer

=DÖgef, 1) nocny ptak; 2)

ma /., omacnica/.; 3) prze-

nonie : hulaka nocny, bir-

bant m. = ftadjtfdjroumer 1).

9ia'd)tujadje, s/. pi =n,

stra nocna, stróa f.
9ict'd)ttDad)en, sn. »§, pi

— , czuwanie n. w nocy.

9ta'djttt)äd)ter, sm. »§, pi.

— , stró nocny; przenonie:
dure m., ospalec m. ; ba§

tft unter bem — to poniej
krytyki.

SRa'djtuiädjterljorn, sn. .(e)§,

pi =bbrner, róg m. stróa
nocnego.

^a'dittDÜdjtcrlontrottuIjr,«/.

pi. =en, zegar m. do kontro-

lowania stróów nocnych.

9la'djiuiädjteriteb, sn. =(e)§,

pi. =er, pie /. stróa no-

cnego.

ÜJia'djttD anbellt, I. t>n. (ba=

ben) spi chodzi przy wie-
tle ksiyca; II. sn. =3, lu-

natyzm m., nocobad m.,

miesicznictwo n., senno-

woetwo n.

Wa'djtujanberer, sm. *%, pi
— , wdrujcy w nocy, bir-

bant. m.
9ia'djtuicinbler, sm. =§, pi

— , luuaryk m., somnambul
m., sennowok m.

WadjtHanblerei', sf., 9}a'djt-

ttjcutblertiim, sn. <*$, luua-

tyzm m.i somnambnlizm m.,

nocobad m., sennowoctwo n.

9a'ujtu)anbtenit, sf. pi.

»innen, lunatyczka /., som-
nambnlka f.

9a'djtuietbd)en, sn. »§, ob.

Jtacbtmabr.

9la'^ttotn&, sm. =(e), pi
»e, wiatr nocny.

Wa'djtjett, sf. nocna pora,

noc /. ; ?,ur — w nocy.

ÜJta'djtjeug, sn. =(e)§, pi
tt, bielizna, nocna, pociel /.

Uta'djtjug, sm. =(e), pi
sjüae, pocig nocny (kolejn.).

9iu'd)iil)ei, sn. =§, pi —,
nieszczcie n., zo bdce
nastpstwem innego.

9ta'dj=iiueit, va. i vn. (b>--

ben) wiczy (si) póniej

;

nagrodzi wiczeniem czas
stracony.

9a'djurlauu, sm. =(e)§, pi
«=e, urlop dodatkowy.

9a'dj=itrtetlen, vn. (baben)
potem, powtórnie sdzi;
jmnbm — sdzi za kim,

powtórzy sd, zdanie czyje.

^o'dHcrlanßcn, va. (ba=

ben) da póniej, potem;
zad powtórnie, dodatkowo;da rzeczy zamówionej
a nie przysanej, zamawia
wicej tego samego towaru
(handel).

9la'u)=bctftdjcrn, va, (baben)

ubezpieczy podwójnie, doda-
tkowo.

9U'djucrftdjeritng,
t

sf pi
=en, ubezpieczenie póniejsze,

dodatkowe, podwójne.

91a'd)=bcrä0llcn, va. (baben)

ocli póniej ; uici co do-

datkowe.

9ia'd)ticr5ollung, sf. pi =en,

opata póniejsza ca; co do-

datkowe.

9a'd)=tt)ad)fcn, (wym.: -wa-
ksen), 1. vn. roachfe, roäcbfeft

i n>äcf)ft, raäd)ft, roud)§ nad),

bin nacbgeroad)fen; i) rosn,
(u)ró póniej, potem; 2) na
nowo uró; powoli odrasta;

3) jmnbm — dorasta, doro-

sn, doró kogo, dorówna
komu wzrostem; II. nacfinmd)«

fenb, ppr. i adi. podrastajcy,
dorastajcy, odrastajcy ; bie

=e 5iugenb mód dorastajca,
podrstajca.

9a'd)"ttiagen, va.ivn. möge,

nmgft, roägt, roog nad), babe

nachgetoogenway jeszcze raz,

przeway (dla sprawdzenia
wa?i rzeczywistej).

jfta'djttiägeit, sn. =§, 9la'dp

toäguttg, sf. waenie powtór-

ne, sprawdzanie n. wagi.

9Za'd)ttial)l, sf. pi »en, pó-

niejszy, powtórny, dodatkowy
wybór.

ÜRa'dj*toity(en, w. (baben)

wybiera, wybra potem, pó-

niej, dodatkowo.

9ia'd)=ti)äljcn, va. (baben)

toczy co ,z tyu, za kim; [id)

jmnbm — toczy si za

kim.

9ia'ä>ttiattbeln, vn. (fein);

jmnbm — przechadza si,

krok w krok za kim postpo-

wa; (przenonie:) nalado-
wa kogo.

9ia'a>ttianbern, vn. (fein ;

jmnbm — powdrowa, w-
drowa, i, pój za kim.

9ia'd)=ti)anlcn, vn. (fein);

jmnbm — i, pój za kim
niepewnym krokiem, zatacza-

jc si.
'
9Ia'd)=Üiatfd)C(H, vn. (fein);

jmnbm — i za kim kiwajc
si jak kaczka.

Ifta'djtoClien, s.pl ból póniej
si odzywajcy, ból po cho-

robie jakiej pozostay; bole

poporodowe; (przenonie :) nie-

szczsne nastpstwo, przykre

skutki.

9ta'd)tt)Cttt, sm. =(e)§, pi =e,

podwinek m., Iura f.
9Ja'd)=UJCtncn, vn. i va. (ba=

ben); jmnbm (tränen) — pa-
ka za kim, po kim, opaki-
wa czyj wyjazd lub czyj
mier; (rzadko:) paka jak
drugi.

9i(l'd)uiei3, sm. =fe§, pi =fe

;

1) ben — führen, liefern (oon,

Über etro.) udowodni, wyka-
za, sprawdzi co ; 2) wykaz m.

9a'd)ttiet§uar, nct'djttietSlid),

adi. mogcy by udowodnio-
ny, wykazalny, sprawdzi si
dajcy ; znany, powszechnie
wiadomy, notoryczny.

Wa'djttmSlmreati, (wym.

:

-büro), sn. >&, pi *§, kantor

wywiadowczy.
9ta'd)ti)etfeanftaft, sf. obacz

Karbraeifungsanftalt.

9ta'd)=tDCtfcn, roeife, roetfeft

i roeift, roteS nad), babe nach«

geroiefen; I. on. jmnbm mit

bem Ringer — palcem wska-

zywa za kim ; U. va. 1) jmnbm
etro. — (roa§ er fudjt) wskaza
komu (to czego szuka), spro-

wadzi kogo na trop
;
jmnbm

eine 6teße in einem Suche —
wskaza, pokaza komu ustp
w ksice

;
jmnbm feine Qrr»

tümer — wykaza komu czyje-

bdy; 2) udowadnia, udo-

wodni; wykaza; feinen Slbel

urfunblid) — wykaza, udo-

wodni za pomoc dokumen-
tów swoje szlachectwo

; fein

Stecht — wykaza swoje prawo.

^Jla'djtDCifCi*, sm. =3, pi —

,

1) wskaziciel m., wykaziciel

m.\ — non Slrbeit dyrektor

m., ten co robot przydziela;

2) spis m. rzeczy, indeks m.

6*
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9ia'd)uieifcjahl, Bf. i>l. -en,

liczba f. strony w ksidze
handlowej.

Wa'djlUCtslid), adi. dajcy
si wykaza; adv. oczywicie.

\)ia'd)U)cifiinfl, sf. pi. =en,

wskazanie n., iuformacya /.;

wykazanie n., wykaz m., do-

wód m.\ genaue — über ettu.

baben by o czem dobrze po-

informowanym, zna co do-

brze.

Wa'd) iuctiiutfl3anftalt,s/.2>Z.

=en, Mia'diuieifnngölmreau,

(wym. : -biiro), sn. », pi. =,
kantor wywiadowczy, bióro

wywiadowcze.
vJia'djttieifurtgsctd;eit, sn.

-§, pi. — , odsyacz m.

9i(l'd)lDCU, sf. potomno /.

;

czasy przysze, przyszo f.;

potomkowie pi. ; bie fpätefte

— najpóniejsi potomkowie,

najdalsza przyszo; einen

Tanten auf bie — bringen prze-

kaza potomstwu imi.

9iO'di=tDCrfCH, ra.
'

roerfe,

roirfft, roirft, roarf nad), fjabe

nadjgeroorfen ; 1) przyrzuca,

dorzuca, przyrzuci, dorzu-

ci; 2) jmnbm etro. — rzuci
co za kim.

sJia'ri)=tBiegen, va. obacz

9}ad)realen.
vJia'dj=tMmmeln, vn. (fein);

jmnbm — rojem, rojami sy-

pa si za kim.

Sfta'dHDtnfen, vn. (baben);

jmnbm — rk albo gow
kiwa za kim, znaki dawa
oddalajcemu si.

9a'd)tt>mter, im. =§, pi. —

,

pozimek m.
9ia'd)=irjtrlen, vn. (fjaben)

póniej (jeszcze) skutków? ,
na dugo skutkowa.

9ta'd)uiirfung, sf. pi. =en,

skutek póniejszy; -konse-

kwencya /., wynik m.
9ia'dj=tooflen, vn. nuli, nHfi,

miß, roollte nad), fyabe nad)ge=

roottt, jmnbm — chcie i,
jecha, goni i. t. p. za kim.

9ia'd)ft)ort, sn. e)a,pl. =e,

sowo kocowe, zakoczenie
n., konkluzya /., epilog m.

^ia'djUJlldjÖ, (wym. : -wuks),

sm. -\i%, pi. =roüd)fe,

odrost m., odrostek nu, mo-
dzina/.,(przenonie :) modzie

nowo dorosa, synowie pi. i

córki pi., potomstwo n.
sJitt'dHajj)len ;

va. (Caben)

zapaci póniej, potem, za-

paci reszt, dopaci.
"Jitt'rfHäljieit, ra. i rn. (b,a=

ben) przelicza, przeliczy je-

szcze raz; jmnbm — liczy

po kim (sprawdzajc jego li-

czenie).

")la'äW\)\tn, sn. «, i Wa'dj*

jalliung, */. pi -en, zapata
póniejsza, zapata dodatko-

wa, zapata reszty, dopata/.
vJia'd)äöhkn, sn. =8, i 9Ja'd)=

3(il)lmig, sf.pl. «en, przelicza-

nie n. (ponowne), sprawdza-

nie n. (liczenia).

9i<t'dHCtd)nen, ca. (baben)

rysowa wedug wzoru; prze-

rysowywa, przerysowa, ko-

piowa.
v3ta'd)=jetd)niing, sf. pi. <en,

przerys m., kopia /'.

s)t0'd)=3cugen, va. (Caben)

spodzi póniej.

yia'ó)''iu\)tn, jtel)e, atebjt,

jiebt, jog nad), nacbgejogen, I.

ya. (baben) 1) cign co z tyu,

za kim, za sob; 2) pociga
za sob, mie w skutku, spro-

wadza; ba nrb böfc fColgcn

nad) ftd) jietjen to sprowadzi

ze nastpstwa; 3) Sinien —
linie przeciga, pociga
atramentem; II. vn. (fein) 1)

jmnbm — cign, i, post-
powa za kim, przeprowadzi
si do tego samego domu co

drugi; 2) (angfain — wóczy
si, wlec si z tyu, za kim;

3) poruszy, posun figur

na szachownicy w odparciu

posunicia figury przez prze-

ciwnika.

9iO'd)3tn§, sm. =fe3, pi. =fe,

czynsz dodatkowy, dopata f.

komornego; =Jtnfen pi. odsetki

pi. od odsetek.

9ia'd)=jr!dn, va. (baben)

naladowa, przekopiowa,
przerysowa bardzo dokadnie.

9ta'dHtttern, vn - O&a&en)

drga, dre jeszcze ; ber

©d)merj gitterte in feiner ©tim«
me nad) ból drga jeszcze w
jego gosie.

9ia'd)=jottcIn, rn. (Ijaben);

jmnbm — wóczy si, wlec
sie za kim.

sJia'd)älld)t, sf. 2)1- =en, pó-

niejszy przychówek
;
poledni,

ostatni rój (pszczó).

tta'djjug, sm. =(e)8, pi.

=jiige, 1) cignienie «., post-
powanie n. w tyle, z tyu; 2)

poruszenie n. figur na sza-

chownicy w odpowiedzi prze-

ciwnikowi ; 3) odwód tn. (woj-

skowo).
sJia'd)=jügcIn, m. (fein) i,

pozostawa w tyle; marode-
rowae, odcza si od reszty

wojska.
v.Ua'd)3Üglcr, sm. -i, pi. —,

spaniajcy si, zostajcy w
tyle, maroder m., maruder m.
(wojskowo).

9itt'lfcbei, sm. =(e)3, ein flei=

ner — may golas, mae dzie-

cko goe.
Wtfett, sm. =§, pi. —, 1)

kark w.; krgi pl.\ (czasem:)

szyja /. (= £als), grzbiet m.
(= 9tücJen); gum — gehörig

karkowy; (obraz.) jmnbm ben

gufj auf ben — fejjen (doso-
wnie:) postawi komu nog
na karku, si, wsi komu
na kark; ad)tjig Qafjre auf

betn — ijaben mie omdzie-
sit lat; etro. auf bem — Ija=

ten mie co na karku, musie
znosi co; jmnbm auf bem —
liegen, fi^en siedzie komu na
karku, naprzykrza si, doku-

cza komu; er Ijat einen eifev=

nen, barten, ftörrigen — to

twardego karku czowiek, nie

daje si upokorzy, nie daje

si przekona, jest uparty;

jmnbm ben — beugen nagi
komu karku, zmusi kogo do
posuszestwa; bie 2lngft fifct

ifjttt im — strach go przej-

muje; er Ijat ben ©djelm im
—, ber ©cbeim ftfct ibm im
— jest peny zbytków, szczwa-

ny lis z niego; ber SBeamte

fd)Iägt if;m (tCn) in ben —
pozna zawsze urzdnika po

wszystkiem, co zrobi, co po-

wie; 2) tylec m. topora.

9ia'cfciii>, no'dcnbtg, adi.

obacz %ladt.

9i0'cfenl)aar, sn. =(e)§, pi.

= e, wosy na kark spadajce.

9ifl'(fcmterl)en, sm. pi. ner-

wy karkowe.

9io'(fcnfd)lng, sm. =(e), pi.
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«fdjläge, uderzenie n. w kark;

apsowanie n. na rycerza =
SRitterfd&rag ;

(obraz.) »fdjläge

»on etro. befommen ponie
w skutek czego szkod.

Warft (na'tfct, na'denb,na'f=

ftfj, na'ttid)t), I. adi. 1) nagi,

goy ; nieodziany, nieokryty,

obnaony ; =er 2lrm obnaone
rami; ganj —

,
fplttternacft

goy jak bicz, jak bizun, jak

palec, jak wity turecki;

(o ptakach) bez pierza; =
non paaren entblößt ysy; auf

bem =en S3oben fdjlafen spa
na goej ziemi; =e ©egenb
goa okolica, okolica bez

drzew; 2) (obraz.) mit =em
(btofjem) 2luqe goem okiem;

bie »e 3af)ri)eit goa, szczera

prawda; mit =en SBorten bez

ogródek, wyranie; 3) goy,
ubogi, biedny; bie «en beflei"

ben przyodziewa goych, ubo-

gich; IL adv. nago, goo.
9iCt'(ftarmig, adi. o obna-

onych ramionach.

9a'(ft&eUtig, adi. goonogi,
bosy.

Wo'dtfjalä, sm. =feg, pi.

«batfe, ysowron m. (zwierz).

Wa'dtfjeü, sf. pi. =en, na-

go /., goo /. ; o wosach

:

yso /., pleszowato /".;

(obraz.) ubóstwo n., bieda /.

9a'tftfiemer, sm. =§, pi. —

,

czernitwa /. (zwierz).

"Jifl'dtfojjf, sm. >i',pl. =föp=

fe, ysak m.

9ia'dtfrone, sj-. pi. =n, na-

goznit m.
Wcftirfen, sm. *%,pl. —

,

googrzbiet m. (ryba).

Wadtfamig, adi. *i $flcm*

jen nagoziarnowe roliny.

92a'&el, sf. pi. =n, 1) iga
/. (do szycia); grofje — iglica

/".; eine — einfäbeln nawleka,
nawlec ig; eingefäbelte —

,

— üott 3 ro irn ig^a nawleczo-
na; mit ber — arbeiten pra-

cowa ig; fid) auf bie —
»erftefjen rozumie si na ro-

botach ig, zna iglarskie

rzemioso; fid) mit ber — er=

nähren y, utrzymywa si
z igy, z szycia; bag ift mit
ber foeifjen — gemac&t to szy-

te sobotnim sztychem, na nie-

dzielny targ, to robione spie-

sznie, niedbale; 2) szpilka/.;

mit einer — (mit *n) befeftigen,

feftfletfen przypi, przyczepi
szpilk (szpilkami), przyszpi-

l ;; n?ie auf «n ft|en siedzie

jak na szpilkach; 3) iga,

strzaka magnesowa; 4) iga,

szpilka, kolki pi. (licie drzew
szpilkowych); 5) iga, igy
morskie, zbiny pi. (gatunek

muszli skamieniaych).

Wa'belar&ett, */. pi. =en,

robota ig wykonana.

SRa'klfiaiim, sm. «=(e)§, pi.

«bäume, drzewo szpilkowe,

szpilkowate, iglaste.

Wa'belbeljälter, sm. =g, pi.

—, igielniczka f.

9td'be!Matt
?

sn. -(«)», P*-

=b(ätter, li szpilkowaty,

szpilkowy, iglasty, kolki pi.

Wa'belurief, sm. =(e)g, pi.

=e, papier m., kartonik m. ze

szpilkami.

9i(t'&dt>ÜCI)fe, sf.pl. =n, igiel-

nik m., iglica f., igliczka /.

;

dim. »bücbödien, sn. =g, pi.

— , igielniczek m.

Wbeldjen, sn. =g, pi. —

,

I

dim. od gilbet, igieka /.,

szpileczka f.

Wa'belbrafjt, sm. =(e)g, pi.

»bräf)te, drut m. na szpilki, na
igy-

Wa'belfabrif, sf. pi. =en,

fabryka /. igie, szpilek.

Wa'&eiftfd), sm. =eg, pi. *e,

iglica /. (ryba).

Wa'belförmtg, «^'.iglasty;

ade. iglasto.

Oia'bcXjjelö, sn. =(e)§, pi. =er,

pienidz pi. na'
#
szpilki; po-

rkawiczne n., piercionko-

we n.

9ia'bell)ed)t. sm. =(e)g, pi.

*e, iglica /. (ryba).

Wa'bClhOlj, sn. :Va, pi. f>U
jer, drzewo iglaste, szpilkowe,

szpilkowate.

9la'belfiffert, sn. *§, pi. —
poduszeczka /. do szpilek i

igie, jadwichna /., jadwisz-

ka f.

Wa'belfrtojjf, -topf, sm. *(e)3,

pi. =!(n)öpfe, gówka/., ebek
m. u igy, szpilki, pleszka /.

Wa'bellodj, sn. =(e)g, pi.

=Iödjer, dziurka /., ucho n.,

uszko n. u igy.

Wbeiijfjr, sn. -3, pi. =e,

ucho n., uszko n. (u) igy;
e3 ift teidjter, bajj ein Samel
burd) ein — gelje, benn bafe

ein 3teid)er ins» dl) ©otte3
fomme atwiej wielbd przez

uszko igy przelezie, nili bo-

gaty dostpi królestwa nie-

bieskiego.
s)iCt'beIfto^e, sf. pi. =n, ko-

niec m. igy, szpilki.

Wa'belftid), sm. s(e)g, pi. »e,

1) ukucie n. ig, szpilk;

2) cieg m.
Wa'belücrftiitfcr, sm. *%,pl.

—, iglarz m., igielnik m.
Wa'belujalb, sm. *(e)3, pi.

=rcälber, las iglasty, las drzew
iglastych.

Wa'beltoeDr, sf. pi. =en, jaz

iglicowy, jaz igliczny.

Wabir, i 91abi'r, sm. =§,

nadyr m., póniebo «., pó-
niebie n.

Wa'bler, sm. «§, pi. —

,

iglarz 7)1., szpilkarz m.
Wa'blerJjanbtoerf, sn. =(e)g,

i ycflbterCi', sf. iglarstwo u.,

szpilkarstwo n.

Wa'blerin, sf. pi. =innen,

iglarka /., szpilkarka /.

Wa'blei-tottre, sf. pi. >n, to-

wnr iglarski, szpilkarski.

'Ota'gcl, sm. =3, pi. 9läQtl
;

1) paznokie m. (paznogie
m.), pazur m.; an ben 9Jägetn

lauen, nagen obgryza, gry
paznokcie; (obraz.) zamyla
si; bie üßägel abfa)neiben, be=

fcfmeiben obcina, obrzyna
paznokcie; ^ifj mit bem —
zadranicie paznokciem (za-

dane); eingercadifener — wro-
nity paznokie; er gibt ntdjt

einen — (feinen —) breit nad)

nie ustpi na palec; er trjirb

e nidjt' efjer tun, alö bi€ ib,m

ba geuer auf ben Nägeln (auf

bie 5R8gel) brennt nie uczyni

tego wprzód, nim go nie przy-

pr do ciany; etro. (bis) auf

ben — roiffen, fönnen wiedzie,
rozumie co naleycie, dosko-

nale; 2) wiek m., gwód m.,

gód m. ; Ijo^erner — koek
m. ; Sanfetfcn — uszak m.,

gwód uszak ; btinbe 9tägel

gwodzie tpe
; 93ett— gwód

tarciczny, deskowy, deskal

7)i. ; 2Meten— , Ouerfopf— go-
wacz m., plesznik m.\ £>uf

—
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gwód podkowny, podkowak
m. ; furjer — mit breitem $op-

fe bratnal m., bretnal m.\

Heiner — wieczek m. ; Sat=

ten— gwód atowy, atny,
atniak m. ;

— mit äEibecljafen

gwód posiekany; 9to^r—

,

©offttten—

,

©tuffatur—
gwód sufitowy, trzcinal m.,

sufitnik m.; ©cbienen—, £a»
fen—, Dberbaufyafen— szynal

»w., szyniak m, gwód do

szyn; ©chtff— szkutnik m.,

gwód korabi ; ©djinbel

—

gontal m., gwód gontowy;
©d)lo{5— gwód zamkowy*
©djrauben— gwód rubowy;
©parren— gwód krokwio-
wy, krokwiak m., wiek obi-

ciowy, wiek tapicerski; einen
— einklagen wbi gwód;
mit einem — befestigen przy-

bija, przybi, przytwierdzi
gwodziem; mit Nägeln be«

fd)lagen obi gwodziami; e§

mar ein — ju feinem ©arge
to byo gwodziem do jego
trumny, to go zabio, przy-

spieszyo jego mier; ben —
auf ren Kopf treffen na wos
utrafi, doskonale poradzi;
etro. auf ben — bangen zawie-
si co na koku, zupenie cze-

go zaniecha, nie zajmowa
siczem wicej; einen (fyofyen,

geroaltigen) — l)aben nosa do
góry zadziera, by dumnym,
wyniosym; er bat einen —
im Äopfe ma (jakiego) wie-
ka w gowie.

9la'gdktn, sn. ={t)$,pl. -.i,

ostatni czon palca (auatomia).

Wa'gdfcliime, ^a'gelfcliite,

sf. kwitnienie n. paznokci.

yia'Qtlbo\)m,sni.:ä,pi —,
widerek m.

9a'gdbiirfte, sf. pi. =n,

szczoteczka f. do paznokci.

ftä'gddjen, sn. --§, pi. —,
dim. od SJcjgel, gwodzik m.,
gwndziczek m.

sM'g(e)ldn, sn. *§, pi. —

,

dim. od hielte, g(w)odzik m.,

g(w)olziczek m. (korze do
potraw).

ütfa'gddfen, sn. =§, elazo
l. na gwo Izie.

9io'gelfaurif, sf. pi. =en,

gwodziami* f.

SWfldfett, sn. <e)3, skrzy-

deko «., bielmo n. w oku
(choroba koska).

Wn'gclfcilc, sf. pi. «n, pil-

niczek m. do paznokci.

9U'gdfeft, adi. gwodziem,
gwodziami przybijany, przy-

bity; nmä niet= unb — iftco

przynitowane i gwodziami
przybite.

9ia'gdf(ed)te, sf. pi. »n,

strupnica /., pruszyk m. (ro-

lina).

9ia'gdf(etf, sm. --{*)%, pi. *t,

obacz ilagelbtume.

9la'gelf(UIKc), sf. okrucho-
wiec m. (geologia).

9io'gelförmtg, adi. ksztat
gwodzia majcy, w ksztacie
gwodzia.

5fla'gelgefd)ti)ür, sn. <e)§, pi.

=e, zauokcica /. (medycyna).

9ia'gdbammer;, sm. =§, pi.

=bäinmer, 1) mot m. do przy-

bijania, wbijania gwodzi; 2)

take ^a'gelliammeruierf, sn.

«(e), pi. =e, gwodziar-
nia f.

9ia'gd^anbel, sm. =§, han-
del m. gwodziami, gwodziar-
stwo n.

9ta'gdl)än&Ier, sm. •§, pi.

—
,
gwodziarz m.

9ia'gdtjänulerin, sf. pi.

»innen, gwodziarka /.

9irt'gclljonblung, sf. pi. »en,

sklep m. z gwodziami, sklep

gwodziarski.

91a'gdfo})f, sm. =(e)3, pi.

-föpfe, i ü)ia'gdfuWe, sf. pi.

=n, gówka f. gwodzia.
fta'gdfram, sm. =(e)g, pi.

*e, kram gwodziarski.

9ia'gdfrämer, sm. .§, pi.

—
,
gwodziarz m.

9ia'gelfr(imertn, sf. pi.

»innen, gwodziarka /.

91a'geIfrout, sn. -(e)§, pi.

Kräuter, godzieniec m. (ro-

lina).

flia'gdlod), sn. *(e)§, pi.

löcher, dziura/, od gwodzia,
na gwód.

Wgdfojjffiiidje, sf, pi. »n,

pleszka f. (gwodzia).

9tc'gdmal, sn. «(e)§, pi. -t,

1) znak m. od gwodzia; 2)

zadranicie n. paznokciem.

9i0'gdmafd)tne, sf. pi. =n,

gwodziarka /.

9ia'gdmufr|d, sf. pi. .n,

byszczan m. (gatunek mu-
szli).

9ICt'gdlt, va. (fyaben) gwo-
dziem, gwodziami przybija,
przybi.

SiCTgdtteit, adi. nowiutki,

nowiuteki, dopiero z igy,
z fabryki, z pod prasy.

ÜJta'gdpTobe, sf. pi. -n,

prób(k)a /.; bie — machen
przekona si, e kto wypi
do kropelki; non biefem JBeis

ne ift nicht einmal bie — übrig

geblieben nie pozostao ani

kropelki tego wina.

9Ja'(jdfu)aft, sm. *(e)8, pi.

«e, ocie pi.

Wgdfdjere, sf. pi. »n, no-

yczki pi. do paznokci.

9a'gdfdimicb, sm. =(e)§, pi.

»e, gwodziarz m.
9ia'gdfdjmieöe, sf. pi. =n,

kunia gwodziarska, gwo-
dziarnia f.

9ia'gdfdjmte&euiare, sf. pi.

»n, robota gwodziarska, gwo-
dziarstwo n.

fta'gdfotyc, */. pi. -n, i)

koniec m. gwodzia; 2) koniec

m. paznokcia.

9tO'gdU)Crf, sn. =(e)8, (stare)

gwodzie fi.

ftct'gdttiutjd, sf. pi. -n,

korze m. paznokcia.

9a'gdtier, sn. ={e)§, pi. >t,

bezogon m.
9ta'gd«ng, sf.pl. »en, przy-

bijanie n. gwodziami, gwo-
dzie poprzybijane.

Wct'gdjaitge, sf. pi. «n,

9la'gdjicl>cr, sm. *%, pi. —,
obcgi pi. do wycigania
gwodzi, wycigacz m. do
gwodzi.

9ia'gd3tdjrittg, sm. =(e)§,

pi. =e, rak m.

Sta'gen, va. i vn. (tjaben) i)

gry; an einem Änochen —
obgryza, gry ko; an ben

Nägeln — gry, obgryza
paznokcie; 2) (przenonie:) am
^ungertuche — cierpie gód,
ndznie si ywi, bied kle-

pa; ber Äummer nagt an
feinem £>erjen zgryzoty trawi
mu serce; fein ©eraiffen nagt

tljn sumienie go gryzie; =be

©orge troska trawica; »ber

Kummer trawice zmartwie-

nie; =ber ©djnterj doskwierny,
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dokuczliwy ból; =ber Sßurm
robak toczcy; er rmrb baran

gu — baben bdzie mia z tern

niemao kopotu, da mu si
to we znaki.

9a'gcr, sm. -g, pi. —
,

gry-

zo m. (zoologia).

Wflcfdjnakl, sm. *§, pi.

«fdjnabel, pilik m.
jio'gettcr, sn. =(e)§, pi. -t,

gryzo m., zwierz gryzce,
zwierz chwytne.

flia'geömrm, sm. <e)§, pi.

«JDÜrmer, robak toczcy;
(obraz.) wyrzut m. sumienia.

9ia'gler, sm. >%, pi. —

,

gwodziarz m.
9}u'glerljan&uier1, sn. .(e)§,

rzemioso gwodziarskie,
gwodziarstwo n.

9a'gunir$, sf. pi. =en, dwu-
listnik m. (rolina).

"Jiä'bart, sf. pi. -ert, sposób

m. szycia.

9a'Pttt, adi. przystpny.

9iii'I)kutel, sm. --$, pi. —

,

woreczek m. na robótki.

9ia'ljc (nafy), I. adi. comp.

t\äf)ev,siq). näcbfte, 1) (na ozua-

czenie czasu i odlegoci:)

blizki
;

galt} — bardzo blizki

;

»Uegenb, anftofeenb tu obok
pooony, przytykajcy ;

—
imb fem blizko i daleko, wsz-
dzie; =6ei blizko, obok; in

«er 2lusftd)t na widoku, w
blizkiej przyszoci; betn obe
— fein by blizkim mierci

;

2) (przenonie :) =r SSerroanbter

blizki krewny, =er Creunb
bardzo dobry przyjaciel; —
©efaljr blizkie, groce nie-

bezpieczestwo; IL adv. bli-

zko, niedaleko; — bet betn

£aufe blizko domu; er rooljnt

— bei mir blizko mnie, nie-

daleko, w mojem ssiedztwie

mieszka; — babet liegen by
tu obok pooonem, przyty-

ka, graniczy ; betn QltU —
fommen zblia si, zbliy
si do celu; ber SBaljrbeit —
fommen zbliy si do pra-

wdy; fomm mir nid)t ju —

!

nicbt fo — gu mir ! nie zbliaj

si bardzo do mnie; (przeno-

nie :) — baranfein by blizkim
czego, zamierza co, chcie
co uczyni; id) roar — baran,
ifim alleg gu fagen o mao, em

mu wszystkiego nie powie-

dzia, mao brakowao, bym
mu wszystkiego nie powie-

dzia; ba3 gebj mid) — an,

ba§ berührt mid) — to mnie
blizko dotyczy, to mi bardzo

dolega, to mnie bardzo je3t

przykro; fein Unglüdj iieljt mir

febr — jego nieszczcie bar-

dzo mnie martwi, przykro
mi sprawia

; fid) ehu. — geben

laffett bra sobie co do serca;

jmnbm — fommen zbliy si
do kogo; dorówna komu; er

fommt if)m nid)t — nie moe
z nim si równa, z nim si
mierzy; fic fommen einanber

febr — bardzo do siebie s
podobni

;
jmnbm eiro. — legen

da komu co wyranie do
zrozumienia, namówi kogo
do czego; imnbm — fiebert

by z kim w cisych stosun-

kach, by czyim poufaym
przyjacielem

;
jmnbm (jU) —

treten obrazi kogo, narazi
si komu, przykro komu spra-

wi, skrzywdzi kogo, szko-

d komu wyrzdzi ; ber 2ßaf)r«

l)eit gU — treten rozmin si
z prawd; e> liegt febr — to

atwo odgadn, to si samo
przez si rozumie.

9a'I)C, sf. pi. =tt, blizko
/. ; obecno /. = ©egenroart

;

in ber — w pobliu, z blizka;

Ejter in ber — tu w pobliu,
w ssiedztwie; — ber 23er=

nmnbtfcfiaft blizko pokre-

wiestwa; in ber — betrachten

oglda z blizka, dokadnie.

^falieDci', adv. obok, tu
obok, w ssiedztwie.

9tafiCht'n, adv. obacz 9tal)e=

*U.

Wa'beliegeni), adi. blizki,

poblizkt; =e (SJriinbe atwo
zrozumiae powody.

9i<t'ljett, im. (fein) i fid) —

,

vr. (baben) zblia si, przy-

blia si, zbliy si, przy-

bliy si do kogo; er naljt

fid) feinem @nbe dogorywa,
umiera.

9iä'ben, va. (fjaben) szy;
roeijj — szy bielizn; mit

roetten <2iid)en — fastryco-

wa, szerokimi ciegami przy-

szywa, zeszywa; mit 2)urd)=

fttcben, ©teppfttcben — ste-

bnowa, szy ciegami, zacho-
dzcymi za poprzednie.

9Zä'heit, sn. =3, szycie n.

9a'bcr, comp, od nafje, I.

adi. bliszy; =er SBeg krótsza

droga; =e Umflänbe blisze
szczegóy; -e Sfufunft do-

kadniejsza informacya; bei

=er Betrachtung przy, po bli-

szem obejrzeniu, rozwaeniu;
ba £emb ift un — al§ ber

diod blisza koszula ciau ni
surdut; II. 9a'$ett(f), n.

blisze szczegóy, wyjanie-
nia pi., informacye pi.] =e§

ju erfragen bei . . . blisza

wiadomo u . . . (handel);

III. adv. bliej; — treten,

fommen zbliy si; urn ber

©arb — gu fommen by si
zbliy do rzeczy; — bringen,

rüden, fegen przybliy, przy-

sun; jmnbn — fennen zna
kogo bliej, do dobrze;

ettt). — fennen zna co do-

brze, gruntownie; — befehlen

unterfudjen obejrze, zbada
co lepiej, dokadniej; er bat

fid) nicht — erftärt nie da
bliszego wyjanienia, nie

owiadczy si dokadnie.

ftSIjerei', sf. pi. =en, szy-

cie f. ; robota szyta.

Wii'berin, sf. pi. »innen,

szwaczka /'. ; krawcowa /.

9tn'hcm, 1) va. (Ejaben) zbli-

a, przyblia, zbliy, przy-

bliy; 2) fid) — , vr. (ba&en)

zblia si, przyblia si,

zbliy si, przybliy si;
dochodzi do; fid) bem @nbe
— zblia si ku kocowi,
koczy, koczy si; fid) ber

SBoHenbung — zblia si do
wykoczenia.

Mä't)tmö)t, sn. .(e)s, pi.

=e, blisze, silniejsze prawo
do czego; prawo n. pierwo-

kupu.

Sftä'fieritltg, sf.pl. =en, przy-

blienie n., zblienie n. (si).

9t(i'&enmg§tnetfe, adv. w
przyblieniu.

9tä'fteriinggweri, sm. =(e)3,

pi. = e, warto zbliona.

Wbeftehenb, adi. blizki

(n. p. krewny); w zwizku
bdcy.

üftct'ljeät!, adv. prawie.
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"Jiä'hgarn, sn. .(«)8, p', -e,

przdza /. do szycia, nici pi.

Wa'ljfamuf, sm. =(e)g, pi.

«fintpfe, walka/", z blizka, na
male oddalenie.

9iä'j)faften, sm. =3, ?J?.

«laften, i dim. Wä'ljfiiftOjen,

tf«. §, pi. —
,
pudeko 11.

,

szkatuka/., zawierajca przy-

bory do szycia.

Nii'Ijfiffcn, sn. %, pi. —

,

poduszka f., poduszeczka /.

do szycia.

"Jiä'fjforD, sm. *(e% pi.

«foroe, i dim. sJtä't>förödjcn,

sn. =§, pi. — , koszyk m.,

koszyczek m. z przyborami

do szycia.

Wii'hmiibdjeH, sn. =§, pi
—, i Wä'ljmamfett, sf. pi.

=etl i =§, szwaczka f.
s)iä'Ijmafujine, sf. pi. =n,

maszyna f. do szycia.

"Jiä'^nnbd, sf. pi. iga /.

do szycia.

Wö'ljratimen, sm. =>§, pi.

— , krosno n., krosien-

ka pi.

"Diii'^rtiobcn, sm. <=§,_ pi.

— , ziemia plon wydajca;
baS ©elb ift ber —ber 3nou=
flrte pienidze oywiaj, utrzy-

muj przemys.

wtin, I. *'« (Gaben)

1) karmi, ywi, poywia,
poywi ; ein Äinb — karmi
dziecko; bag ©efd)äft näljrt

feinen SJJann interes ywi
czowieka, daje czowiekowi
chleba; 2) przenonie: §afj,

©roli — podsyca nienawi,
zo, paa nienawici, zo-
ci ; einen Siufrutyr — pod-

trzymywa, podega powsta-
nie; eine Hoffnung — ywi
nadziej; II. fid) — , vr. (Ija=

ben) von etro. ywi si
czem, utrzymywa si z czego,

wyywi, wyy czem; fid)

non feiner £änbe Slrbeit —
ywi si prac rk swoich;

fid) von eitlen Hoffnungen —
ywi si ponn nadziej;

fid) fiinttnerlid) — ledwo si
módz wyywi, y ndznie;
III. vn. (fjaben) dawa poy-
wienie, by poywnym; IV.
ppr. i adi. näfjrenb poywny.

Wahrer, sm. =g, pi. —

,

ywiciel m., karmicie! m.

^Jn'ijrcrtH, sf. pi. /innen,

ywicielka /., kannicielka /.
v
.1tn'ljrlj0ft; adi. karmny,

poywny, posilny ; «er 93oben

ziemia produktywna, yzna;
«e3 ©efdjäft interes intratny,

korzystny.

Wa'Wafttgfett, */. poy-
wno /., karmno/., posil-

no /.

Wa'ljring, sm. «e§, sj. -~t,

naparstek m.
"Jifi'Ijrfraft, sf. sia poy-

wna, pozywno/., posilno/.

Nährmittel, sn. obacz 9iah>

rungtnittef.

9cd'^rftanb f
sm. *(e)s, pi.

=ftmbe, stan ywicy, produ-

kujcy, zarobkujcy.

Nft'ljrftOff, sm. obacz 9Jah>

rungsftoff.

9ia'I)rung, sf. 1) karm/.,
karmi /., pokarm m., poy-
wienie n., posiek m., jado
n., potrawa /. ;

pasza/.; —
ju fid) nehmen bra pokarm,
je; biefe ©peife gibt roenig

— potrawa ta jest mao po-

ywna ; hunter ber — fein cie-

szy si dobrem zdrowiem,

mie zawsze dobry apetyt;

fi? fiat feine — nie ma po-

karmu (w piersiach); 2) wy-
ywienie n. ; zarobek m.

;

feiner — nachgehen szuka
I
chleba; jmnbtn feine — ent=

i
jiehen pozbawi kogo chleba

;

j

bie — gef)t fdjlecft trudny

;jest zarobek; e ift roenig

J

— in biefem Drte trudny

i

jest zarobek, niewiele mona
i zarobi w tem miejscu ; 3)

I

— für ben ©eift obrok du-

! chowy.

Wa'IjrungSftiiffigfeit, sf.

I

sok pokarmowy (fizyologria).

Na'hrungSfanal, sm. =(e)§,

! przewód odkowy.
9a't)rimg3l03, adi. niepo-

!
ywny, nieposilny; (obraz.)

niezyskowny (handel, in-

teres).

Na'hrungStoftgfeit, sf. nie-

poywno /., brak m. wyy-
wienia; — eine§ Dtte brak
zarobku, przemysu w pewnej
miejscowoci.

Nahrungsmangel, sm. -s#
brak m. ywnoci, chleba.

Nahrungsmittel, sn. >§,

pi. —
,
pokarm m., ywno f. ;

Die — wiktuay m. pi.

NaljrungSnuelle, sf. pi. »n,

ródo n. ywienia si, poy-
wienia, wyywienia, zarobku.

Naljrungfaft, sm. =(e),

pi. -fäfte, sok pokarmowy.
Na'fyrungSforgen, /. pi.

troski pl.
t
kopoty pi. o ka-

waek chleba, o wyywienie;
mit — fämpfen walczy o byt,

o wyywienie; feine — haben
nie mie trosk o ycie.

Na'hrungSftoff, sm. =(e)§,

pi. «e, materya poywna, y-
wica.

Na'IjrungSuiert, sm. «(e)§,

pi. =e, warto poywna.
NahrungSjmeig, sm. =(e)§,

pi. =e, ga /. przemysu,
zarobkowania, profesya /.

Nü'hrüttter, =3, pi. =oäter,

sm. opiekun m.
Nä'ljfdjule, sf. pi. «n, szko-

a f. szycia.

NÜ'I)feibe, */. jedwab m.
do szycia, J9dwab skrcony.

Nä'hftU&e, sf. pi. --n, szwal-

nia /.

Nä'hftunbe, */. pi. «n, lek-

cya /. szycia.

Waty, sf. pi. «Ruhte, 1) szy-

cie n. ; szew m. ; aufgetrennte— szew rozparany ; au§ ber
— gehen wyparskn; (prze-

nonie:) jmnbm auf bie —
(= auf ben Bahn) führen
cign kogo za jzyk, wy-
badywa, próbowa kogo;

2) blizna /. na twarzy.

9JSljterei', sf. pi. -en, szy-

cie »., robota szyta.

9lö'ljteritt, sf. pi. »innen,

szwaczka /.

9iü'J)tifa), sm. =e§, pi. »e,

stolik w., pulcik m. do szy-

cia.

9iä't)seug, sn. -.(()§, pi. -e,

przybory m. pi. do szycia;

robota »yta.

üftil'fjjuiirtt, sm. =»(*)§, pi.

— , nici pi. do szycia.

Nnt'O, adi. naiwny, natu-

ralny, prostoduszny; adv.

naiwnie, prostodusznie.

NaiUttä't, sf. pi. =en, nai-

wno /., szczerota/., szczera

prostota.

9iaja'&C, sf. pi. =n, najada

/., rusaka /. (mitologia).
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"Jia'me, sm. =n§, pl =n, l)

imi w., nazwisko n., nazwa
/'., miano n. ;

jmnbm einen

n geben, betlegen (na)da
komu imi, nazwisko, na-

zwa kogo; man gab tfym ben

=n Sllfreb (na)dano mu imi
Alfred

; fdjtmpflidje =n beilegen

szkalowa obelywemi na-

zwiskami; einen =n annehmen
przybra nazwisko, nazwa
si; fid) jmnbä =n beilegen,

anwerfen, aufnotieren zapi-

sa sobie czyje imi, nazwi-

sko; roie ift 3f)r (roerter) — ?

jak panu, pani na imi?
godno paska, pani? rote

fetfjt ba§ 2Käbd)en mit feinem

=n? jak si nazywa dziew-

czyna? jak dziewczynie na
imi? jmnbn um feinen =n

fragen spyta kogo, jak si
nazywa, jak mu na imi;
barf id) urn ^Eircn >n bitten?

wolno zapyta o paskie
imi? -n albo mit -n na-

zwiskiem ; id) fenne iljn

nur bem =n nad) znam go

tylko z imienia, z nazwiska;

bem =n nad) (= nominell)

z nazwiska, nominalnie ; im
=n be§ ÄaifetS w imieniu ce-

sarza; in ®otte =n w imi
Boskie, Paskie

; grüfj' alle in

meinem =n kaniaj si wszyst-

kim w mojem imieniu,

odemnie ; unter angenomme-
nem, frembem, falfd)em =n pod
przybranem, obcem, zmylo-
nem imieniem, nazwiskiem;

jmnbn bei(m) <=n nennen, rufen

nazwa kogo, zawoa (na)

kogo po imieniu; bie 3)inge

(Da Äinb) beim red)ten =n
nennen naz(y)wa rzeczy

waciwem imieniem, waci-
wie ; mit -n aufführen wy-
mieni, wspomnie po na-

zwisku, imieniu ; ben =n 3U

etro. bergeben uyczy na-

zwiska, imienia do czego

;

in jmnbS =n fjanbeln dziaa
w czyjem imieniu, w czyjem
zastpstwie; auf itn =»n lau-

tenb na imi, na nazwisko
opiewajcy ; 2) (obraz.) pozór

m., paszczyk m.\ unter bem
=n ber greunbfd)aft pod po-

zorem, pod paszczykiem
przyjani ; baä Äinb muf; einen

"W. baben sprawa musi mie
jakie pozory; 3) imi »., sawa
f., reputacya /. ; fid) einen

«n mad)en wyrobi sobie na-

zwisko, uzyska saw; er

bat einen guten =n ma dobr
saw, reputacy

; fein —
roirb in ber (Srinnerung fort=

leben imi jego w pamici
pozostanie

; jmnbn um feinen

(guten) =n bringen pozbawi
kogo dobrego imienia, osa-
wi kogo.

Wa'menanjeiger, sm. =§, pl.

— , spis m. imion, nazwisk.

Wa'ntenaufäuJjhmg, sf. pl
=en, wymienienie n., wylicza-

nie n. imion, nazwisk.
v.Ka'mcnuud), sn. *(«)§, pl.

»biidjer, ksiga /., spis m.
imion, nazwisk.

9a'mend)rift, sm. «en, pl.

=en, pozorny chrzecijanin.

Wa'menfürft, sm. =en, pi.

=en, ksi tytularny.

Wa'mengeuitng, sf. pi =en,

nada(wa)nie n. imion, na-

zwisk.

Wmenfimig, sm. =s, pi.

<=e, król tytularny.

Wa'menlifte, sf. pi »n, ob.

9iamenregifter.
s)ia'ntCnlOÖ, adi. I) bez-

imienny, bez nazwiska; 2)

niepodobny do wyraenia, do

opisania, niewypowiedziany

;

=fer ©djmerj ból niewypowie-

dziany; -t (Sleub ostateczna,

najstraszniejsza ndza; adv.

nie do wypowiedzenia, nie

do wyraenia; — ungliicflid)

nieskoczenie nieszczliwy

;

3) nieznany, obskurny.

Wamenloftgfett, sf. bez-

imienno /.

9Ja'men})latte, sf. pi >n,

obacz 9iamenfd)ilb.

Wnteitregtfter, sn. =§, pi
—, rejestr ni., spis ni. imion,

nazwisk.

^la'tttenritf, sm. obacz SRa*

menaufruf.
9ia'menfdjili>, sm. *(e)§, pi

.-er, szyldzik m. z imieniem,

nazwiskiem.
s)trt'incn§, adv. imieniem,

nazwiskiem.

Wa'menSaiifntf, sf =(e)§,

pi. =e, odczytanie «., wywo-
ywanie n. imion, nazwisk,

wywoywanie po imieniu, po
nazwisku; apel m.\ 2ßaf)t

burd) — wybór przez goso-
wanie imienne; ben — macben
odczyta, wywo(yw)a imio-

na, nazwiska; ben — nor=

nefjmen przystpi do odczy-

tania, do wywoywania imion,

nazwisk.

9ia'men3bni&er, sm. =3, pi
=brüöer, imiennik m., druh m.

fta'inengfeft, sn. =e§, pi
=e, imieniny pi.

Wo'ntensgeöätfjtmS, sn.

iffeö, pami /. dla imion,

dla nazwisk.

9ia'tnen3gei>tu)t, sn. seä, pi.

»e, akrostyk m.
9ia'men3fd)niirfel, sm. =§,

pi —, floresy pi u podpisu.
s)ia'men§tag, sm. <e)§, pi

=e, dzie m. imienin, imieni-

ny pi
s)ta'men3Miterfu)rift, sf pi

sen, podpis m. (imieniem, na-

zwiskiem).
sJia'mcn§ücrfd)uictgung

f
sf

pi »en, zamilczenie n. imie-

nia, nazwiska, bezimienno/
1

.

Wa'meu3üeruieu)flitng, sf.

pi =en, przemiana /., po-

mieszanie n. imion, nazwisk.

Wa'memtoeräeiuiniS, sn.

»iffeS, pi =iffe, spis m. imion,

nazwisk.

Wa'memtoetter, sm. -.§, pi
— , imienuik m.

Wa/men^ng, sm. ==(e)§, pi
=jüge, podpis m. ; mit feinem

*e n?rfefjen podpisa.

^ca'ntCntOltfdj, sm. >e§, za-

miana /. imion, nazwisk.

9ia
r

mentltd), I. adi. imien-

ny; =er älufruf odczytanie n.,

wywoanie n. imion, nazwisk;

=e Slbftimmung gosowanie
imienne; jur =en 2lbftimmung

fdjreiten przystpi do goso-
wania imiennego; in =et

SBeife imiennie, po nazwisku;

II. adv. 1) imiennie; po
imieniu; jmnbn — aufrufen
wywoa kogo po imieniu,

po nazwisku; — abftimmen
gosowa imiennie; — auf=

a al)[en wyliczy wyczerpujco,
imi po imieniu, nazwisko

po nazwisku; 2) zwaszcza;
ba§ gebt fd)raer, — roenn er

nid)t eint>erftanben ift to tru-
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dna, szczególnie jeli on si
nie zgadza.

WnmcmierjeidntiS, sn.

«=iffe, pi. »iffe, spis m. imion,

nazwisk.

Wa'mcnujcdifel, sm. =8, pi.

— , z mnaua /*. imion, nazwisk.

9ia'mlmft, adi. 1) po imie-

niu, nazwiskiem oznaczony,

znany z imienia, z nazwiska;
— mad)en wymieni, oznaczy
imiennie, nazwiskiem, wy-
szczególni; 2) dobrze, po-
wszechnie znany; 3) znaczny,

niemay; eine =e Summe kwo-
ta znaczna; ein =er ©chaben
znaczna, niemaa szkoda; 4)
znakomity.

üftä'mUd}, I. adi. ber, bie,

bas =e, ten(e) sam, ta() sama,
to() samo; identyczny; II.

adv. to jest, jako to, jak na-

stpuje; mianowicie.

9tä'inltd)feit, */. tosamo
/., identyczno /.

Wä'ait, sf. pi. *n, nenia/.,
pie aobna.

üfta'nruig, sm. =s, pi. •>&,

naiikin m.

9iaJ)f, sm. =(e)s, pi 9täpfe,

czara /., miska gboka, waza
/. ; donica /.

^lä'flfdjett, sn. -0, pi. —

,

dim. od -Japf, czarka /., mi-

seczka /., doniczka /., u-
szczak m.

9J O'Jjfförmig, adi. czarko-
waty, ksztat miski majcy.

Sia^ffudjen, sm. =s, pi. —

,

baba /.

^a^ffdjnCu! C, sf. pi. =n, cza-

szoka f. miczak m.
Sfta'Jjhfhft, 'sn. i sf. =(s),

nafta /"., olej skalny, ropa
ziemna.

$<M)ljtI}ali'li, sn. =8, nafta-

lina /.

9iajJOleont>0'r, (wym.: -le-

dor), sm. «S, pi. =e i =S, na-
poleondor m., 20 franków (w
zocie). [leoski.

StaJpolCO'ntfd), adi. napo-
9Ja'r6e, 8f.pl.*n, blizna/,

(po ranie pozostaa) ; dziób m.
(po ospie); znak m. z uszko-
dzenia (w drzewie); ziarno

«., groszek m. (w skórze);

plama /. (na upie owocu).

Warben, I. vn. i fich —, w.
(haben) w blizn si zbiera,

zabliuia si (o ranie); II.

va. (haben) bas Seber — skór
ziarnist wyprawia; genarb«

tes Seber skóra groszkowana,
ziarnista.

sJia'rbenbtibMtg, sf. pi. «en,

zablinianie n. si.

WtTrbenfeitc, sf. pi. *n,

liczko n. (skóry).

9Ja'tl)tg, adi. 1) peny blizn,

bliznami okryty; dzióbaty,

ospowaty; 2) «es Seber skóra
groszkowata; =es Dbft plami-

sty owoc.

9}(t'ri)e, sf. pi. »tt, narduszek
m., palczatka /. (rolina).

ftCrbenifire, sf. pi. =n,

narda f. (rolina).

üfta'rbenbalfam, sm. =s, bal-

sam nardowy.

ÜJca'rbenfrnut, sn. ?(e), pi.

frcutter, kuklik godzikowy
(ziele).

9ia'rbentit, sn. (()§, pi. =e,

olejf-k nardowy.

Wa'rbentDnrj, sf. pi. =en,

Wa'rbeitumrjd, sf pi. =n, nar-

duszek m. (rolina).

9i0rf0'fC, sf. pi. =n, narko-
za /., upienie n. rodkami
chemicznymi.

91arf0tt'lt, sn. =S, narkotyk
m., rodek usypiajcy.

9tarf0'ttfdj, adi'. narkoty-

czny, usypiajcy; «es SJUttet

narkotyk w., rodek usypia-

jcy; =e (Stoffe narkotyki pi.
*
9^arfottfie'ren, va. (haben)

narkotyzowa, usypia rod-
kami chemicznymi.

SftarfottftCrilltg, sf. narko-
tyzowanie n., usypianie n.

rodkami chemicznymi.

Wariottfte'nmgSmittel, sm.

s, pi. — , narkotyk m., rodek
m. do usypiania.

9arr, sm. =en, pi. =en, gu-
piec m., dure w., kiep m.\
waryat m. ; bazen m.

;
gum

»en roerben zwaryowa, zgu-
pie; er ift ein ausgemachter,

grojjer, tJoHfommener — , ein

— in 5°ft° J es * skoczony
gupiec, gupiec wierutny; ein

guter — poczciwy gupiec;
er ift fein — nie jest gupcem,
zna si na swoich sprawach;
jmnbn gum =en machen, halten,

Ijaben gupca z kogo (z)robi,

na durnia kogo wystawi, (za)-

kpi, (za)drwi sobie z kogo,

drwiny sobie z kogo robi;
fich. gum «en machen bazna
z siebie robi; ben «en fpielen

bazna udawa, baznowa;
fich gum «en hergeben, haben
laffen da z siebie bazna
robi; man möchte, fönnte gum
=en barüber roerben monaby
zwaryowa; fich roie ein —
fteHen udawa gupiego; einen

=en an jmnom gefreffen Ijaben

szalenie, lepo si w kim roz-

kocha, szale za kim; er ift

ein halber — , er Ijat etra. tom
=en an fich brak mu jednej

klepki ; ein — macht oiele albo

itjrer ijunbert jeden szalony

stu szalonych zrobi ; ein —
fann mehr fragen, als jelm

Sßeife beantworten tonnen a-
twiej sie gupiemu pyta, ni
mdremu odpowiada; §offen
unb §arren macht mannen
gum =en nadzieja matk gu-
pich; Äinber unb sen fagen,

reben bie SBahrbeit dzieci i

bazny lubi prawd mówi;
Ferren unb =en Ijaben frei reben

panom i kpom wszystko wolno
(mówi)

;
jebem =en gefaßt feine

J?appe (dosownie: kademu
baznowi podoba si wasna
czapka,) kada liszka swój

ogon chwali; hänge bem «en

nicht ©djetten an, man rennt

tb,n fo i bez dzwonków pozna
bazna ; =en hohen mehr ©lue!

als 5tedjt (dosownie: gupcy
maj wicej szczcia ni su-
sznoci,) gupiemu zwykle los

sprzyja.

M'rrdjcn, sn. «s, pi. —

,

dim. od »Jcarr, guptasik m.,

bazenek m. ; durniutka f.

9ia'rrcn, I. va. (fjaben)

drwi z kogo, drwiny, arty
z kogo robi; oszukiwa =
betrügen; II. vn. (Ijaben) ba-
znowa, figle robi, arty
stroi.

9a'rrClt=, adi. bazeski.
9ta'rrcnf eft, sn. =(e), pi. *e,

wito «., zabawa/, baznów.
9ia'rrciigcfd)uiö^ ^a'rrcn^

gettläfdj, sn. =e, gupia gada-
nina.

UZa'rreitlmft, adi. baze-
ski, durny; adv. po bazesku,
po gupiemu, gupio.
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9ia'rrenljau3, sn. «fe§, pi.

»häufer, dom m. obkaDych,
waryatów; ing — fommen do-

sta si do domu obkanych,
zwaryowa; e ift ba> retnfte

— to istrjy dom waryatów.

9ia'rrcnjo(fc, sf. pi. *n,

9a'rrenHeii>, sn. =(e)s, pi. «er,

bluza /., ubiór m. dla ob-
kanych; kurtka bazeska,
strój bazeski ; kaftan m.

9ia'rrenfawe, Wa'rreitmüt«

jC, sf. pi. =n, czapka baze-
ska.

SiO'rrCnÜCÜC, */. lepa, sza-

lona mio.
ÜHa'rrenpoffe, sf.pl. *n, ba-

zestwo n.; sn treiben bazno-
wa, gupstwa robi.

Sfta'mnfeil, sn. *(e)3, pi.

»e, powióz m. do wodzenia

gupców; jmnbn am «e füfjren

wodzi kogo za nos.

^aTrettgJJOett, /. pi. ba-
zestwa pi., fisie pi-

9ia'rrc«ftrciu), sm. =(e), pi.

=e, czyn bazeski, bazestwo
«., figiel f».

flitTmntradjt, sf. pi. -en,

strój bazeski.
9a'n:en&)(irter, sm. •§, p

—, dozorca m. obkanych.
9i0'rrenujärtertn/ sf. pi.

=innen, dozorczyni f. obka-
nych kobiet.

9iarretei', sf. pi. «=en, ba-
zestwo ».,' gupstwo n.

9ta'rrheit, sf pi. sen, gu-
pota /. ; mania/., waryactwo
n. ; dziwaczno /". ; =en ma=
d)en, begeben popeai(a) gup-
stwa.

9i'rrin, sf.pl. =innen, gu-
pia /. ; waryatka /., dziwa-
czka f.

ittü'mfdj, I. adi. gupi, ba-
zeski; obkany; dziwaczny;
mieszny, do miechu pobu-
dzajcy; ;er SUlenfd) bazen,
waryat; =e§ QiüQ treiben, be=>

geben gupstwa robi, figle

stroi; ftcf) — ftellen udawa
gupiego, bazna; — roerben

durnie; IL adv. gupio; mie-
sznie, dziwacznie.

9a'rtt>al, sm. *(e)3, pi. *e,

jednoroec morski (ryba).

5)iarji'ffC, sf pi. sn, narcyz
m., narcyszek biay, kwiecie
kocielne, kwiat królewski,

szyszkowy korze, zotogów
m. (rolina).

Warjiffenlilie, */. pi. «n,

nadobnia /'. (rolina).

9Jafa'I, adi. nosowy.

Wnjallaut, sm. =(e)s, pi. =e,

goska nosowa.

ÜHafalie'ren, va. (fjaben)

wymawia przez nos.

Wä'ödjen, sn. -§, pi. —

,

dim. od DJafe, nosek m.

ütfa'fäjen, ta. i vn. (haben)

an albo oon etro. — ukradkiem
czego uje, upi, zaasowa
czego; asowa, smaczne k-
ski zajada; fie nafcht gern

lubi akotki; (obraz.) au
einem 23ud)e — czyta ksi-k z ciekawoci na wyrywki,

czyta ksik (zakazan) po-

kryj omu.

9Jä'fd)er, sm. =§, pi. — , a-
kotnik m.. asoch m., aso m.

s)afd)em', sf. pi. =en, 1) la-

sowanie n. ;
pokryjome zaja-

danie n.\ 2) asotliwoó/'., a-
kotliwo /. ; 3) przysmaczek

m„ akocie pi.

9ft'fd)eriR, sf. pi. =innen,

akotnica f.

S){a'fd)Ijäft, adi. asotliwy,

akotliwy.

9la'fd)f<U?e, */. pi. =n,

9ia'fd)maul, sn. *(e)§, pi
»mäuiec, i dim. ÜKa'fdjmäut»

djCH, sn. =3, pi. —, akotnik
m., akotnica /.

Wa'fdjlllft, */. chtka f. do
lasowania.

Wa'fdjtöerf, sn. *(e)3, ako-
cie pi.

'Ditt'fC, sf. pi. =n, 1) nos m.
;

jur — gehörig nosowy; breite

— szeroki nos; gebogene —
orli nos; aufgeroorfene — za-

darty nos; fleine nteblidje —
nosek m.

; grofje, lange — no-

sisko; er hat eine groje — to

nosal; fid) bte — pufcen, roi=

fchen utrze nos; burd) bte —
fpredjen, fingen mówi, pie-
wa przez nos; 2lufprad)e

burd) bie — wymowa przez

nos; fid) bte — juhalten za-

t(y)ka sobie nos; etiD. oor,

an bie — Ijalten przytkn
co do nosa; ihm blutet bte —
albo er blutet au ber — krew
mu cieknie z nosa; eine gute,

feine — haben (take przeno-

!

nie :) mie dobry nos, mie do-

bre powonienie; ein angenef)=

mer ©erucb fteigt mir in bte— przyjemny zapach zala-

tuje mnie; über jmnbn, über
etro. bie — rümpfen krzywi,
marszczy nos; bie — bott)

tragen nos zadziera do góry;

bie — aufblähen, aufblajen
zadziera nosa, wyej nosa
gb nosi; 9ftaul unb — roeit

auffperren rozdziawi gb,
dziwowa si; fid) bie — ganj

gehörig begießen, przypruszy,
podochoci, podpi sobie po-
rzduie; bie — immer in Den
Suchern haben (dosownie:
mie nos zawsze w ksikach,)
lczy wiecznie nad ksika-
mi; bie — in alles ftecfen wsz-
dzie nos wcibia, wtrca si
we wszystko; feine — auö
(oon) etro. laffen przesta si
miesza w co, nie chcie wi-
cej o czem sysze; jmnbm
eine — brehen wywie kogo
w pole, oszuka kogo, zadrwi
sobie z kogo; jmnbm eine —
geben da komu nosa, zgani
kogo; eine — , eine lange —
beloinmen dosta nosa, wzi
po nosie; mit einer langen —
abrieben z kwitkiem odej,
nic nie wskóra; jmnbn mit
einer langen — abjieben laffen

z kwitkiem kogo odprawi,
odmówi co komu; bte —
hängen laffen zwiesi, spuci
nos (na kwint); (w pocze-
niu z przyimkami:) faff bid)

att beine— ! jupj' bid) an beitter

eigenen — ! (dosownie: chwy
si, szarpnij si za wasny
nos!) patrz swego nosa! patrz

tego, co masz pod nosem

!

jmnbn an (albo bei) ber —
herumführen za nos kogo wo-
dzi; jmnbm an (albo in,

unter) bie — ladjen mia si
komu w twarz, w oczy; id)

fehe eä bir an ber — an, bafj

bu lügft (dosownie: widz po
twoim nosie, e kamiesz,)
nos ci si krzywi, marszczy

;

jmnbm etro. an (albo auf) bie

— binben, heften wmówi
w kogo co ; auf bie —
fallen upa na nos, ry zie-

mi nosem; jmnbm auf ber
— fpielen, tanjen gra komu
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po nosie; jmnbm etro. au ber

— rüdEen ukry co przed

kim; jmnbn in ber — f)aben

nie znosi, nienawidzi kogo
;

baä beifet ibm in bie — to mu
nieprzyjemne, to go drczy

;

ba8 ftidit Ujm in bie — tego

mu si zachciewa, ma na to

chrapk; etro. in bie — be=

fommen zwietrzy, zwcha
co; jmnbn mit ber — auf etro.

ftofjen wyoy komu co jak
na talerzu; ber — rad) gefyen

i prosto (nosa); nicht über

bie — binroeg fefien nie widzie
dalej nosa, mie ciasny widno-
krg; eg fefitt ibm über ber
— brak mu mózgu w gowie;
id) habe mir fdjon ciel SBinb

urn bie — geben laffen widzia-

em ju wiele w mojem yciu

;

jmnbm etro. unter bie — rei*

b(\l wyaja, zburczy kogo

;

jmnbm unter bie — fetjen po-

patrzy komu w oczy, w twarz
wyzywajco; etro. VOV ber —
liegen haben mie co pod no-

sem; er nafim Ujm ba8 Sud)
tor ber — roeg wzi, porwa
mu ksik z przed nosa;

jmnbm bie &üx cor ber — &u=

jdjlagen zamkn komu drzwi
przed nosem; 2) nos ot. (u

rozmaitych przedmiotów); —
am Äruge nos u dzbana; —
eines ©d)iffe8 (®d)iffnafe) nos
okrtu; — eines acbjiegel
nos cegy; — am öobel (§0=
beinahe) nos, róg struga; —
ber SSorlage nos gowy muflo-
wej (górnictwo).

Wä'felit, vn. (Ijaben) przez
nos mówi, ggota; =be

©ttmme gos nosowy, ggliwy.

9iafCtt=, adi. nosowy.

Wa'fenlmnu, an. =(e)s, pi.

=bänber, naprysk ot., nano-
nik m., kaganiec m.

3la'fenbcin, an. ={e)$,pi. =e,

nosowa ko.
Oia'fcnbtlbnng, sf. pi. =en,

kszuit ot., uksztatowanie 11.

nosa.

9o'fcnfilatt, an. =(e)§, pi.

»blatter, list przyczoowy (bo-

tanika).

9la'fenblume, sf. pi. =n,
szelek ot., szeluik ot., pie-

niek ni. (rolina).

^la'fenWntCn, sn. =8, cie-

czenie n. krwi z nosa; er bat

— ciecze mu krew z nosa.

Wa'fCllllUdjftnlie, am. obacz

9?afenlaut.

9ia'fcnbrÜrfcr, sm. obacz

SRafenquetfdjer.

Wa'fcnpgcl, sm. .8, pi. —

,

skrzydo «., bok ot. nosa.

Wa'fCJtgatlfl, sm. «(e)S, ka-

na ot., przewód m. nosowy.
s
Jca'fcnflCfd)uiiir, sn. .(e)8,

pi. ee, wrzód ot. w nosie.

Wa'|cugeü)iid)ö, sn. >\t$,pi.

«je, polip ot. w nosie.
s
)ia'fenljai, sm. =(e)8, pi. *t,

krawdnik m. (zwierz).

Wfdtpljle, sf. jama no-

sowa.

9{a'feitflemiuer, 9Ja'fen=

fneifer, sm. =s, pi. — , cwi-

kier ot., pincenez n.

Wa'fenfnnrjjel, sm. =8, pi.

— , chrzstka nosowa.

9ia'fClt'fltWe, sf. koniec m.,

wierzchoek m. nosa.

S^a'fcnlnut, sm. *(«)§, pi.

=e, goska nosowa.

üfta'fenlod), sn. =(e)g, pi.

»Ibcher, 9a'fenoffmtng, f. pi.

-en, nozdrze n. ; =löd)ec ber

Siere nozdrza pi.

SJtt'fcnnCCbCn, ot. pi. nerwy
pi. w nosie.

ÜRa'fenjJolW, sm. =(e)8, pi.

i, polip ot. w nosie, kraka-
cica f.

^W\tHpOpti, sm. s§, luz
nosowy.

üfia'fenguetfdjer, sm. -s, pi.

—, trumna f. o plaskiem
wieku.

Siu'fetmemcn, sm. =8, pi.

— , nanosek ot. (dla koni).

9ia'fcimng, sm. =(e)8, pi.

=e, piercionek m., kóko n. do
przesadzania przez nozdrza.

90'feitriicfClt, sm. =8, grzbiet

ot., wierzch ot. nosa.

Stta'fenriiuHJfeit, sn. »8,

skrzywienie n. nosa.

9i(t'fcnfattel, sm., 9ia'fcn-

fdjetbetDanil, sf. cianka /.

(anatomia).

9Za'fcnfdjleint, am. =(e)§,

luz nosowy, smark m.

9a'fenfd)letmljaut, sf. pi.

=bäute, bona luzowa w nosie.

9ia'fCltfMe, sf.pl. — , ko-

niec m. nosa.

Wa'fenftüöcr, SHa'fenfönel-

Ut, sm. -8, pi. —, szczutek
ot., prztyk »z.; jmnbm einen
— geben da komu szczutka
w nos.

9a'ferttier, sn. *(e)8, pi.

•e, ostronos m.
jJia'fenton, sm. .(e)8, pi.

»töne, ton nosowy.

Stta'feiMärmer, sm. -8, pi.—
, maa chustka na szyje

(artobliwie).

9l0'fcn»ttrjCl, sf. korzf
ot., osada /. nosa.

9ia'fenjange, sf. obacz 3la--

fenring.

9i(l'fetDCi§, I. adi. przeeher-

ny, zarozumiay; lubicy si
miesza we wszystko, na-
trtny, niedyskretny, nazbyt
miay, nazbyt ciekawy; II.

sm. —
,
pi. =roeife, przechera

m., wcibski m.

9a'fCuiei§hett, sf. zarozu-

miao /., mdrkostwo «.,

wtrcanie n. si we wszystko,

niewczesna ciekawo, prze-

cherno /., wcibsko /.

^itt'gfityren, va. (fiaben) za

nos wodzi.

.

9a'3hrjnt, sn. .(e)8, pi. =e

i =bömer, nosoroec m. (zwie-

rz gruboskórne).

^a'ghornfäfer, sm. =8, pi.

— , nosoroec m. (chrzszcz).

^ta'SIiornbogel, sm. k, pi.

=üögel, dzióboroec m. (ptak).

9iajj, I. adi. mokry, wil-

gotny ;
— machen zmoczy

;

fid) — mad)en, — roerben

zmokn; gang — roerben,

burd) unb burd) — roerben

cakiem przemokn, zmo-
kn wskro, do nitki ; naffe8

3luge oko zami zmoczone

;

— non ©djroeifj potem skpa-
ny; naffe SBetter pora ddy-
sta, sotna, sota f. ; etrca8

— mokrawy; naffeSL'aren py-
ny pi., napoje pi. ; naffer Soben
grunt wilgotny: naffer Drt mo-
krzyzna /.; (obraz.) eS roirb

naffe 2tugen fefcen wiele ez si
poleje; ein naffer ©ruber czo-
wiek lubicy pi, yktus m.,

ykacz m., opój m., moczy-
ws m., moczymorda i».;

oszust w. ; II. adv. mokro,
wilgotno.

9ttt^ sn. 5Raffe8, pyn ot.,

ciecz f.
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M'ffe, */. mokro /.,

wilgo /. ; cor — ju btnai)=

ten, ju fdjüfeen albo— fcbabet !

chroni przed wilgoci! (han-

del, przewooictwo).

9i(i'ffen, L va. (haben) zmo-

czy; II. vn. (haben) wilgo-

tnie, poci si, sczy si,

ciec; mokrzy, moczy (=
mocz oddawa); e§ näfjt

(deszcz) rosi; bie SBunbe näfjt

rana sczy sie.

SRtt'fjlfaU, adi. zimny i wil-

gotny, [gotne.

jMa'fjfiilte, sf. zimno wil-

9Zä'§ltng, sm. «=s, pi =e,

winka f.
9iatt0'lt, (wym.: -cjon), sf.

pl. =en, naród m.

yiaütma'l, adi. narodowy.

9attona'Ian(eUie, sf. pi.

sn, poyczka narodowa, u na-

rodu zacignita.

9ationa'lrfjarafter, sm. «§,

pi. =e, charakter narodowy.

Wationa'loanf, sm. =(«)§,

fundacya narodowa na ko-

rzy inwalidów wojskowych.

'nationale, sn. =--(§), pl. <§),

rodowód m., matrykua f.,

paszport wojskowy, stan m.

suby, arkusz osobowy.

9iationa1eI)re, sf. honor

m. narodu.

9iationa'lf(agge, sf. pi. =n,

flaga /'., chorgiew /., ban-

dera f. narodowa.

9iationa'lgarbc, sf. pi. =n,

gwardya narodowa.

9latuma'lgeifi, sm. =(e)8,

duch m. narodu.

9Zattona'Igerid)t, sn. =(e)8,

pl. »i, Sationaltyetfe, sf. pi.

=n, potrawa narodowa.

9lationaltfte'rett, i) va.

(Ijaben) nacyonalizowa, una-

rodawia, unarodowi, przy-

swoi narodowi; nada oby-

watelstwo; 2) fid) — , vr.

(haben) nacyonalizowa si,

unarodowi si; sta si oby-
watelem.

üftationctltfie'rung, sj. pi
=en, nacyonalizowanie ».,

unarodowienie n., nadanie n.

obywatelstwa.

9iattonaIttä't, sf. pl. =en,

narodowo f.

^attonaliiä'tSfrage, sf. pl.

n, kwestya narodowociowa

Wattona'lfonuent, sm. <e)§,

pl. =e, konwent m., zgroma-

dzenie narodowe.

Wattmta'Uiteratur, sf. pl.

=en, literatura narodowa,
pimiennictwo narodowe.

9attona'liSfonomie, */. eko-

nomia spoeczna, gospodar-
stwo narodowe.

fliationa'tyarlament, sn.

*(e), pl. -e, parlament naro-

dowy.

9iaiiona'lretu)timt, sm. s(e)§,

bogactwo narodowe.

9atuma'lfu)ul&, sf. pl. -en,

dug narodowy.

fllattomi'lftolj, sm. -eg, du-

ma narodowa.

Stottona'lftaat, sm. *(e)§,

pl. =en, pastwo narodowe.

Sftattona'luerfamnUimg, sf.

pl. =»en, zgromadzenie uaro-

dowe, sejm walny.

Sftattonaijettung, sf. pl.

*en, gazeta narodowa.

ftattuitiil, */. pl. =en, ho-

roskop m., przepowiednia f.
przyszoci z gwiazd; einem

bie — (tetteit horoskop komu
ustawi, przepowiedzie ko-

mu przyszo.
9!atüutä'tfteÄer, sm. =8,

pl. — , ustawiacz m. horo-

skopów, przepowiadacz m.
losn, przyszoci z gwiazd.

^attÖitä'tfteüCrCt, sf. usta-

wianie n. horoskopów, prze-

powiadanie n. losu z gwiazd.

Natrium, sn. =§; sod m.

Wa'triumbtfar&onat, sn.

=(e)8, dwuwglan m. sody.

SRa'trnimborat, sn. =(e)§,

boran m. sody.

^alriiunhtjpofiUftt, sn.

=(e)ö, podsiarczyn m. sody.

9ta'trtumo£t)&, sn. =(e)§,

tlenek sodowy.

9}a'triiimMo3Mat, sm. =(e)§,

fosforan m. sody.

9a'tnm, s». =8, soda /.;

foblenfaure — wglan sody;

boppeltfohlenfaureä m. dwu-
wglan m. sody; fcbtnefel»

faure§ — glauberska sól, siar-

kan sodowy.

9la'tronI»aItig, adi. sod
zawierajcy.

ifta'tnmiatyCter, sm. =8, sa-

letra sodowa.

Siatnmfalj, sn. *i%,pl. =e,

sól sodowa.

9ia'tron[etfe, sf. pi. =n,

mydo sodowe.

9ta'tter, */. pl. =n, mija
/. ; braune — mijogad m.

Watterbart, sm. =(e)§, pl.

«e, konwalnik m., uayca f.
(rolina).

fta'tterbife, sm. sffes, pl.

=ffe, ukszenie n. mii.
9ia'tterf>Iume, */. pl. =n,

krzyownica /., mlecznica /'.

(rolina).

9a'ttertnoterid), sm. -(e)§,

obacz satter rour^.

^a'iterfrant, *». «(e)*, i>z.

Kräuter, czeruiówka /. (ro-

lina).

9Ia'ttcrti)urs, sf. pl. =en,

mijowiec ni., miodunka ga-

jowa (rolina).

9ta'tterj aufe, sf. pl. =n,

obacz 9iatterbart.

ÜRa'tterjungc, sf. p>l .="/

1) jzyk m. mii
;
(przenonie :)

jaszczurczy, zoliwy jzyk

;

2) nasizrza m., jzycznik
m. (rolina).

9iatU'C, sf. pl. =ett, 1) na-

tura f., przyroda f., przyro-

dzenie n.\ non — eigen na-

turalny, przyrodzony; Don
— , ber — nad) z natury;

baä liegt in ber — be§ 2Jten=

|d)en to tkwi w naturze czo-
wieka; nadj ber — jeidjnen,

malen rysowa, malowa
wedug natury; nad) ber —
leben y podug natury;

ba ift roiber bie — to na-

turze przeciwne; ein »on —
fefter Dtt miejsce z natury

warowne, warownia natural-

na; 2) natura /., usposobie-

nie 11., charakter m.\ bie =en

finb nerfdjteben usposobienia

róne s; er ift ängftlid)er —
jest bojaliwy; fie ift fanfter
— jest agodna, agodnego
usposobienia; cerliebter —
fein by kochliwego usposo-

bienia; eine gute — Ijaben

mie dobr natur, by sil-

nym; ©eroobnljeit ift bie an=

ber — , nnrb 3ur anberen —
przyzwyczajenie staje si
drug natur; 3) er ift ein

greunb ber — jest przyja-

cielem przyrody ; in ber freien
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— na wolnera powietrzu, na
wolnoci, na wsi; in — jaulen

paci w naturze; 4) czonki
wstydliwe (w szczególnoci

kobiet).

"Jtlltltra'l-, w samej rzeczy,

a nie wartoci pienin
wiadczone; n. p. .»quartier

pomieszkanie przywizane do

posady.

Naturalien, pl. i) twory

przyrodnicze, przyrody ; mit
— (albo in natura) befahlen

paci w naturze, podami
przyrodniczymi ; 2) przed-

mioty, pody przyrodnicze,

suce do nauki historyi

naturalnej.

Naturalienfabinett, =(e)S.

pl. =e, Notura'lienfammlung,

sf. pl. =en, zbiór przyro-

dniczy.

Noturaltcniammler, sm.

=3, pl. — , zbieracz m. two-

rów przyrodniczych.

Naturalifatio'n, sf. obacz
9lnturali|tftung.

Naturalifieren, va. (b>ben)

naturalizowa, nada prawo
obywatelstwa, indygenat; fid)—

, vr. (fjaben) naby oby-

watelstwo, zosta obywate-
lem.

Naturalifte'rung, sf pl. =en,

naturalizacya f., nadanie n.,

nabycie n. prawa obywatel-
stwa.

Naturalizmu^, sm. —, na-

turalizm m.
Naturalt'ft, sm. =en, pl.

«en, uaturalista m. ; ein —
im ©ingen ten co sie nau-
czy piewu ze suchu.

Naturali'ftifd), adi. natu-

ralistyczny; adv. naturali-

stycznie.

Natura'llaften, /. pl. ci-
ary pl., podatki pl., daniny
pl. w naturze.

Natura'Ueiftmtg, sf pl. *en,

wiadczenie n., uiszczenie n.,

zapata f. w naturze.

Natura'lftüde, an.pl. zam-
ki pl. soli.

Natura'lberaflegung, sf pl.

=en, utrzymanie n. (w naturze)

;

utrzymanie wojska przez
mieszkaców.

Natura'ijinä, sm. =fe, pl.

=fe, czynsz m. w naturze.

Natn'ranlagc, sf pl. =n,

usposobienie n., temperament
m. ; talent wrodzony, zdol-

no przyrodzona.

Natu'rarjt, sm. =e§, pl.

»ärjte, lekarz leczcy bez

lekarstw aptecznych.

Natu'rauSglcidj, sm. «(e)s,

pl. »e, — ber stt.
!agen wy-

miana wzajemna wozów
(kolejn.).

Natn'rüegcknl)eit,s/. obacz

Naturereignis.

Natu'rbcouadjtuug, sf. pl.

= en, ledzenie «., badanie n.

natury, przyrody.

Natu'rOefdjreiDung, sf. pi.

=en, opis m. natury.

Natit'rUilb, sn. °{t)f, pl.

=er, obraz m., natury, pejsa m.

Natu'rlmrfdje, sm. =n, pl.

—, czowiek naturalny, nieo-

gadzony przez cywilizacy.

Natu'V&nrfdjentunt, sn. =1,

naturalno f.

Natu'rbidjter, sm. §, pl.

—
,
poeta m. samouk.

Natu'rbienft, sm. =(e)§,

ubóstwianie n. przyrody, kult

m. natury.

NatltrCH, sn. »(e)3, pl. =e,

usposobienie wrodzone, przy-

rodzenie n., przyrodzono /.

;

temperament m., charakter

m., talent m.

Natu'rereigntö, sn. =!ffe§,

pl =ifje, Natu'rcrfd)Cimtng,

sf. pl. «en, zjawisko n. przy-

rody, w przyrodzie, fenomen m.
atu/rerjeugmS, sn. =iffe3,

pl. =iff e, pód m., twór m.
przyrody.

Natu'rfcljler, sm. •§, pi.

—, wada przyrodzona.

Natu'rforfdier, sm. =§, pl.

— , badacz m. przyrody, przy-

rodnik m.

Natu'rforfdjung, */. hada-
nie n. natury, przyrodnictwo n.

Natu'rfreunb, sm. =(e)3, pl.

=e, przyjaciel m. natury, przy-

rody.

Natu'rgabe, sf.pl. =n, dar

wrodzony, zdolno /.

Natu'rgebredjcu, sn. -s,pl.

—, wada wrodzona.

Natu'rgcfiityl, sn. =(e)s, pl.

=e, poczucie n. (piknoci) na-

tury.

Natn'rgemäfj, adi. stoso-

wny do natury, naturalny;

adv. podug uatury, natural-

nie.

Natu'rgcfdjid)tc, */. histo-

rya naturalna.

NatU'rgefd)td)tIid), adi. do-

tyczcy historyi naturalnej.

Natu'rgefelj, sn. *t$,pi. =e,

prawo n. natury, przyrody;
prawido naturalne.

Naturgetreu, adi. natural-

ny, podobniuchny ; adv. »jeiefi»

nen rysowa wiernie podug
natur}'.

Natu'rglautie(n), sm. obacz
iJiaturreltgion.

Natu'rgläut)ige(r), sm. »gen,

pl. =gen, naturalisia m.
Natu'r^eillehre, sf pl. =n,

medycyna riaturalistyczna.

Natu'rfjeilberfaljren, sn. -.%,

leczenie naturalistyczne.

Natu'r^tftorifer, sm. >§, pl.

—
,

przyrodnik m., znajcy
m. history naturaln, zaj-

mujcy si history naturaln.

Natu'rljiftorifd)/ adi. obacz

•föaturgefdjtcötlid).

Natu'rfeuner, sm. <s, pl.

— , Natu'rfuubige(r), sm. »gen,

pl. =gen, znawca m. przyrody.

Natu'rfenntntö, sf. pl. miffe,

znawstwo n. przyrody.

Natu'rünb, sn. *(e)S,j» =er,

dziecko n. natury, czowiek
nie zepsuty jeszcze.

Natu'rförjjer, sn. *s,pl. —

,

przedmiot przyrodniczy, ciao
naturalne.

Natu'rlraft, sf pl. Gräfte,

sia naturalna, fizyczna.

Natu'rfunbe, sf. znawstwo
n. przyrody; nauki przyro-

dnicze.

Natu'rlaut, sn. =(e)§, pi. -e,

gos m., dwik m. naturalny.

Natu'rleljre, sf fizyka/.

Natü'rlid), I. adi. natu-

ralny; wrodzony, waciwy
(komu, czemu); prawdziwy,
nie sztuczny, nie wymuszony;
prosty; se§ ftinb dziecko na-

turalne, nieprawe; mi 3teIipton

religia naturalna; «er 2Bi^

dowcip naturalny, wrodzony;
ser 2Jlen[d)enrjer[tanb rozum
naturalny, prosty, chopski

;

eines =en obe fterb"en umrze
mierci naturaln; auf

=e Sßeife erKären tómaczy,
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wyjani w sposób naturalny;

II. adv. naturalnie, podug
natury, stosownie do natury;
— fdjretben, fpred)en pisa,

mówi naturalnie; bie, bte

©odje gel;t md)t — (take mit

*en albo regten Singen) gu

to si nie dzieje sposobem na-

turalnym, musz w tern by
jakie czary, to nie czysta

sprawa; bte <2ad)e geljt ganj
— jU dzieje si to zupenie
naturalnie; man fann ba
ganj — erflären mona to ca-
kiem naturalnie, w prosty

sposób wytómaezy; er fonnte
— (albo =erroeife) bem ntd)t

juftimmen naturalnie (rozu-

mie si), e nie móg na to

si zgodzi; toirb er fjerlonu

men? — ! czy przyjdzie tu-

taj? naturalnie! oczywicie!
rozumie si!

Watü'rltdfiertoeife, adv. spo-

sobem naturalnym, natural-

nie; (jako odpowied potwier-

dzajca :) naturalnie ! oczy-

wicie! rozumie si! (patrz

pod natürlich).

9icitit rlicfjieit, sf pi. =en,

naturalno /., prostota /'.,

samorodno f.

9iatu'rmenfd), sm. =en, pi.

=en, czowiek m. w stanie na-

tury; dziecko n. natury, pro-

staczek m.
yiotu'müttncnbtgfett, sf pi.

=en, konieczno naturalna,

nieodzowna.

lUlttU'roröUltng, sf. porz-
dek m. w naturze, naturalny.

DJatii'rjjfttdjt, sf. pi. =en,

obowizek pizyrodzony, po-

winno naturalna.

9Jatu'rj)IjtlofoMic,s/. filozo-

fia f. natury.

Sftatu'rjjnibiijft, sn. =(e)3, pi.

»e, twór m., pód m. przyrody,

naturalny.

5tatu'rrcu)t, sn. =(e)§, pi.

=e, prawo naturalne.

Watu'rretu), sn. =(e)§, pi.

»e, królestwo n. natury.
sJiOtu'rreIt.qion, sf. pi. =en,

obacz üiatui oert|rung.

9atu'rfd)ntyd, sn. =g, pi.

— , szoycel naturalny, nie

smarzony w buce.

9latu'rfd)önljctt, sf. pi. -en,

1) pikno /. natury, przy-

rody; 2) pikno naturalna

(= natürliche ©cfjönfjeit).

9iatn'rfcltcnl)ett, sf. pi. =en,

rzecz niezwyka, rzadka w
naturze.

9iatu'l'ftnit, sm. =(e)S, zmys
m. dla (piknoci) natury,

przyrody.

9intH'rfj)tel, sn. =(e)§, pi.

se, igrzysko n. natury; dzi-

wotwór m.

9tatu'rftanb, sm. obacz $l<x*

tursuftanb.

91atU'rftltbten, sf. pi. ry-

sunki pi., obrazy pi. z na-

tury.

Mntu'rtnel), sm. =(e)§, pi.

«e, instynkt m. (zwierzt); po-

pd przyrodzony (u czowieka);

bem =e folgen i za popdem
natury, instynktu sucba, in-

stynktem si rzdzi.
"9Jatu'röerdjrung, sf. pi.

= en, kult m. natury, ubóstwia-

nie n. przyrody.

Watu'röolf, sn. =(e)§, pi.

=üölter, lud m. w stanie na-

tury (yjcy).

9iatlt'ruial)r, adi. obacz 3l<\*

turqetreu.

Siatu'rüjakljett, sf. pi. =en,

podobizna najzupeuiejsza;

prawda oczywista.

9Zatu'rtticfen, sn. =§, pi. —

,

istota naturalna.

9ata'rtt)ibrifl, adi. prze-

ciwny naturze, sprzeczny z

natur ; adv. przeciw, wbrew
naturze.

9}atu'rtrnbrigfeit, sf.pl. =en,

stan przeciwny naturze, nie-

naturalno /., anormalno/.
9ktu'rö)iffenfu)aften, f. pi.

nauki przyrodnicze.

9iatH'rtoiffeitfu)aftltd), adi.

dotyczcy nauk przyrodni-

czych, przyrodniczy.

WatU'rUntdjftg, adi. natu-

ralny, oryginalny, samorodny,
niesztuczny.

9iatlt'ruliiu)ft9fCtt Sf. natu-

ralno/., oryginalno/., sa-

morodno /.

9iattt'rumnber, sn. =§, pi.

— , cud m., dziwo n. natury.

Tiatü'ihü\tanb, sm. °(e)§,pl.

=ftänbe, stan m. natury, natu-

ralny.

9tatU'rätüC(f, sm. *(<)§, pi.

=e, cel m. natury.

9au'e, sf pi. =n, i yjau'eu,
sm. -a, pi. — , barka /".,ódka/.

9aumai't, sm. =(e)§, pi.

se, selenek m. srebra.

91au'tif, sf nautyka /.,

sztuka eglarska.

Waitttfcr, sm. =3, pi. —

,

nautyk m., na eglarstwie si
zuajcy, sztuce eglarskiej
powicajcy si.

9{au'ttfd), adi. nautyczny,
esrlarski.

yjaöigattü'n, (wym.: -cjon),

nawigacya f., eglowanie n.

9iatH(iutto'it3fd)iiIe, */. pi.

=n, szkoa nautyczna.

TitM, sm. =§, pi. — , 1)

mga /., mamka /. (ogrodni-

ctwo); bider, birfjter — gsta
mga, mgawica /'. ; leichter,

biinner, fdjroadjer — lekka
mga; ber Sßtnb r)at ben —
rjertrieben, »erjagt wiatr roz-

pdzi mg; mit — umfüllen
omgli; fid) mit — übergießen

zamgli, omgli si; ber —
ftetgt mga idzie w gór; ber
— fäÜt mga opada ; — ber

Untmffenfyett ciemnota /.; 2)

= «Rebelftem.

^tebetorttfl, adi. mglisty.

9Jc'klbont sf pi. =bänfe,

tuman m. mgy (egluga).

9te'kl&ern, sm. (()$, pi. =e,

góra /. z mgy, mga w kszta-
cie góry si wznoszca.

ÜHe'beHJtlber, n. pi. obrazy

latarni magicznej.

9le'klbilbcra^ipni-at, sm,

=e§, pi. =e latarnia magiczna.

We'bel&ogen, sm. -,pl. —

,

tcza /. w mgle.
'
9JC'bClbCCfC, */. pi =n, za-

sona mglista.

9iC'6clbltnft, sm. =(e), pi.

»bitnfte, para mglista.

ütte'belfente, sf. pi. =n, od-

dalenie mgliste, nieskoczone.

"Jie'klfendjt, adi. wilgotny

od myy.
s
)ie'l)elf(edV sm. =(e), pi. =e,

mglista plama, bliniarka /.

(astronomia).

9Ic'klncbilbc, sn. =, pi. —

,

i We'bel'geftalt, sf. pi. *en,

figura z mgy utworzona.

^iCklflCtiJOlf, sn. =(e)§, mga
f, cbmura mglista.

SteMglodc, sf. pi —

,

dzwon na okretacb do wza-
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jemuego dawania sobie sygna-

ów podczas mgy na morzu.

MC'feelflMH, adi. szary.

9fC'l>elijnft, adi. obacz ne-
belig.

Wc'klljor», sn. *(t)i,pl. =e,

róg m., sygna m ,
syrena f.

od mgy ; telefon ni. od mgy
(marynarka).

9lC'ktI)Üüe, sf. pi. =n, oso-

na /.. powoka /. mglista.

9ie'l)Cltg, ItC'bltg, rzadko:

ne'beltd)t, adi. 1) mglisty

mgawy; C§ ift <e§ SBeltet po-

wietrze jest mgliste, mglisto

na dworze; — roerben mga
opada ; 2) (obraz.) mglisty, nie-

jasny, niezrozumiay.

ÜHCkHoWJC, sf. pi =n, 1)

kapuza /. przeciw mgle; 2)

obacz SEatnfappe.

ütte'klfräk/ sf. pi m, wro-

na popielata.

ü)ie'bcllanb, sn. -(e)8, pi.

«länber, l)kraj mglisty, kraj,

w którym mgy czsto panu-

j; 2) tuman m. mgy (eglu-

ga)-

9ie'bdmonat, sm. <e)§,

listopad m.

Tit'btU, vn. ((jaben) 1) v.

impers. mgli si; c =It mgli

si; 2) (obraz.) by mglistym,

niejasnym, niewyranym; bd
— imb ©djroebetn rojenie

i marzenie.

9U'ktyfetfe, */. pi. =n,

gwizdawka f. do dawania sy-

gnaów w czasie mgy.
9e'klrcneit, sm. =s, pi. —

,

mga jakby deszcz spadajca,
pomorszczyzna f.

9le'kifu)idjt, */. pi «en,

warstwa /. mgy.
DiCOclftgnal, sn. obacz

ftebelfjom.

9Ze'belfd)kter, sm. -§, pi
—, mglista opona.

We'bclftetn, sm. «(e)s, pi. =c,

obocznik m.

9e'klftern, sm. =(e)§, pi.

*e, mgawica f.
Wt'MMttti, sn. *§, mgliste

powietrze.

9iC'fien, praep. 1) (z dat. i

accus.) przy, obok, podle; er

fajj — mir siedzia przy, obok
mnie; er fefcte ftdj — tmd)
usiad obok mnie; — einem*

.ber obok siebie; bidjt — eitt=

anber tu obok siebie; — ein«

ember [jer gef;en i obok sie-

bie; — Cer przy boku; —
(oor) bem §auje podle, wzdu
domu; 2) (z da. = nebft,

aufjer) oprócz; — anberem,
— anberen SDingen midzy
innemi (rzeczami).

s
JiC'beil=, poboczny, przy-

boczny, uboczny, postronny.

^ic'knaigakn, sf. pi
czynsz dodatkowy.

9ie'bcnabfidjt, sf. pi *en,

cel uboczny, skryty, tajemny.

9ie'bennbreffe, sf. pi «n,

adres m. w potrzebie.

Tit'btnaUtt, sf. pi «n, alea

uboczna, chodnik poboczny.

üfte'benaltar, sm. <(e)S, pi
*täre, otarz poboczny.

Jit'btnamt, sn. .(e), pi.

= ämter, urzd poboczny, do-

datkowy, przydany ; zajcie
uboczne; = -Kebenbefc&äftt'

gung.

9U6cna'n, adv. tu obok,

zaraz podle.

9Je'&enarfiett, */. pi =en,

robota uboczna; przymytek
m. (góra.).

üfte'fienart, sf. pi. --en, ga-

tunek, rodzaj uboczny; rasa

przez krzyowanie powstaa
(historya nat.).

9ie'knartifel, sm. =§, pi
— , 1) artyku dodatkowy,
uboczny (prawo); 2) towar,

który nie stanowi gównego
przedmiotu handln jakiego.

9ie'knaft, sm. »(e)§, pi
=ä ft e, odnóka f.

9U'bencui3gabc, sf. pi -n,

1) wydatek uboczny, doda-
tkowy, nadzwyczajny; 2) wy-
danie uboczne, mniejsze, wy-
cig m. z dziea wikszego.

9e'benait£gang, sm. .(e)§,

pi. =gänge, wychód uboczny,

ratunkowy.

Sfte'benbaljn, sf. pi. =en,

tor uboczny, kolej uboczna,

drugorzdna.
9k'k!tbail, sm. obacz 9te=

benqebäube.

9ie'benbebeutmtg, sf. pi.

=ett, znaczenie uboczne, dru-

gie, dalsze.

91e'benbegrtff, sm. =(e)s,

pi =e, pojcie uboczne, dru-

gie, drugorzdne, dalsze.

9iCknkt', adv. 1) tu obok
= nebenan; 2) oprócz tego;

ubocznie; er übt bieje §anb*
roerl nur — au§ wykonywa
to rzemioso tylko ubocznie,
tylko dorywczo, tylko w
chwilach wolnych; — gesagt

nawiasem, nawiasowomówiac.
DiC'kHkmerfunß, sf. pi.

«en, uwaga uboczna, nawia-
sowa, od niechcenia rzucona.

ÜNe'knkrtdjt, sm. =(e)s, pi
=e, sprawozdanie dodatkowe,
uzupeniajce.

9ie'benbefdjäftigung, sf pi
=en, zatrudnienie uboczne.

9ic'knkftöitbteU, sm. -(e),

pi -e, cz skadowa uboczna,
drugorzdna.

9c'ktiktrad)tung, */. pi.

=en, rozwaanie uboczne.

9}c'knktDCt§, sm. «fe§, pi.

=fe, dowód dodatkowy, pomo-
cniczy.

9Je'knkatt, sn. -(e)3, pi.

»blttter, 1) dodatek m. do
dziennika; 2) przylistek m.,

przysada liciowa (botanika).

9Je'knl)lÖtt(e)rig, adi. przy-

listnj', przysadolistny.

Tu'btnbliä, sm. =(e)§, pi.

=t, rzut oka uboczny, spoj-

rzenie n. z ukosa.

fte'knkumenfrone, sf. pi.

-Xi, przykoronek m. (bota-

nika).

9e'knboittdj, sm. =(e)§, pi.

= e, przykadek m.
s)lt'btnbwl)Ut, sm. *g, pi.

—, wspózawodnik m., spó-
ubiegacz m.

f
rywal m.

9e'kn(mljierin, sf. pi.

=innen, wspózawodniczka f.,

rywalka f.

9k'kltkil)tcnfifi, adi.

wspózawodniczcy, rywalizu-

jcy-
We'benbuljlerfdjafi, sf. pi.

=en, wspózawodnictwo «.,

wspózalotnictwo «., spóubie-
ganie n. si, rywalizacya f.

9ie'benbürge, sm. =n, pi.

=rt, wspófrczyciel tn.

9k'knhurgfdjaft, sf pi.

=en, wspórczycielstwo n.

9e'knbteitft, sm. =eg, pi.

=e, usuga uboczna.

9Jc'benbing, sn. <=(e)§, pi.

• e, rzecz uboczna, rzecz mniej-

szej wagi.
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sJiekneiita'nbcr, adv. obok

siebie, tu przy sobie; —
fteßen ustawi, pooy obok

siebie; (jum SSergteictje) —
ftcHen porównywa ze sob;
— befteben wspóistnie.

9lc'kncinanbecftettung, sf.

pi »en, ustawienie n., stano-

wisko n. obok siebie
;

junt

SBergletcbe porównywanie n.

ze sob.
We'knetnfakt, sf pi. =en,

wjazd boczny.

^e'Dcnctngang, sm. --(e)§,

pi. «gange, wchód boczny.

Sfte'knetnfommen, sn. =g,

9e'krtetrtfunfte, pi, 9te'kn*

einnähme, sf. pi. =n, dochód

uboczny, akcydens m., przy-

chód m., obrywki pi., obryw-

cze n.

9ie'knerk, sm. »n, pi. =n,

wspódziedzic w.

9ie'knfad), sn. <e)3, pi.

=fädjer, 1) przegroda poboczna

;

2) zatrudnienie, powoanie
uboczne.

9e'krtfaben, sm. =§, pi.

»fäben, 9e'kn»udj8, sm. =fe,
socznik w., maczuka /l

9te'knftgur, sf. pi. .-en,

figura podrzdna.

9e'&Cttftltfó', sa =ffe, pZ.

»flilffe, rzeka poboczna, do-

pyw m.

9e'knforbening,s/.^. *en,

danie uboczne; wierzytel-

no dodatkowa, uboczna.

9e'knfracfjt, sf. pi. =en,

przyadowanie »., adunek
pomniejszy.

9ie'kitfrage, s/. _pZ. *n,

pytanie uboczne, przygodne.

Sfte'kngang, sm. *(e)§, pZ.

«gärige, chodnik poboczny,

cieka, dróka poboczna.

9e'kngaffe, sf. pi. =n,

poboczna ulica, uliczka /.

9e'kngeohtbe, sn. 4, pi.

—
,
przybudowanie w., przy-

budówka /., budynek przy-

legy, oficyna /.

üfte'kngefiük/ */• pi =«",

naleyto uboczna, doda-
tkowa.

9le'kngebanfe, sm. =n, pi.

=tt, myl uboczna, tajua, nie-

wyjawiona.

9e'kngeletfe, sn. =§, pi.

— , tor boczny, poboczny,
postronny (kolejn.).

9ie'kngemadj, sn. -(e)§, pi.

=tttätt)er, sala poboczna, po-

kój poboczny.

fte'kngefdjäft, sn. =(e)§,

pi. =e, interes drugorzdny;
zatrudnienie, zajcie uboczne;
filia /. (handlu gównego).

ftekngefdjmarl, sm. =(e)§,

smak drugi, obcy; einen —
baben trci czem.

9ie'kngefc0, sn. =(()§, pi.

=e, ustawa dodatkowa.

9e'kngeftetn, sn. =(t)s,pi.

«e, oska m,, przyska m.
9Ze'kngetmmt, 9k'knge=

tttttft, sm. =e£f, pi. =e, zysk

poboczny, nadzwyczajny,
przypadkowy.

üfte'kngrakn, sm. =§, pi.

=graben, rów poboczny.

9ie'kngnittb, sm. «(e)§, pi.

»grünbe, powód postronny,

podrzdny.
9lei>enljanblurtg, sf. pi. =en,

dziaanie poboczne, podrzdne,
epizod m. (w dramacie).

9iCknljanblMtg3I)ait3, sn.

=fe3, pi. »fiäufer, filia /.

(handlu gówuego).
p

9U'knljau3, sn. '=fe§, pi.

=ljäufer, dom przylegy, s-
siedni.

9eknk'r, adv. 1) — geben,

taufen i, bied obok; 2) =
nebenbei; prócz tego; w tym
samym czasie; dopadkiem,
dorywczo, nawiasem.

^e'knjjoben, sm. =§, pi.

—
,
przyjdrek m., przyma-

drek m.

S^C'kntbCC, sf. pi. =n, myl
uboczna, podrzdna.

9ic'kntntej;cffc, sn. »§, pi.

=n, interes uboczny, drugo-

rzdny; interes wasny, pry-

watny.

9te'knIjof, sm. =(e)s, pi.

=böfe, podwórzec poboczny.

9}e'knfammer, sf. pi. *n,

komora poboczna, komórka.

9le'knftrck, sf. pi. =n,

koció filialny.

9Ze'knUage, sf. pi. =n,

skarga uboczna.

9lC'knf0ftCn, pi. koszta

uboczne, dodatkowe, nadzwy-
czajne.

We'knfceiö, sm. *fe§, pi.

=[e, koo poboczne.

9ie'knlinte, sf. pi. -n, linia

równolega (geometrya); linia

poboczna; kolej poboczna,
drugorzdna.

UiCkmaun, sm. =e§, pi.

=männev, ssiad m.
;

przy-
bocznik m.

9Ze'knmctrft, sm. =(e)§, pi.

=irärfte, przyrynek tn.

9ie'knmaiier, sf. pi. «n,

przymurek m. ;
— am Dfen

na'epa y.

Ste'kiimenfdj, «m. =en, ^z.

=en, blini m.
9<e'knmtttel, s«. «=§, p7.

—, rodek drugorzdny.
9ie'kmnonb, sm! .(e)3, 2^-

=e, poboczny ksiyc.
9te'kmtiere, /. pZ. -n,

nadnercze n., przynerki ^>^

9te'knorbmmg, s/. ^. «en,

koordyuacya f., wspórz-
dno f.

9U'kn))crfon, */. pZ. =en,

osoba drugorzdna.

9k'knpfarrc, */. 2>z. «n,

probostwo przydatkowe, filial-

ne, kapelania f.
9ie'knjjfarrer, sm. », pi.

— , wikaryusz m., kapelan m.
9e'&eit>fetler, sm. .§, pi

—
,
przysupie n., przystawa f.

9e'kiH}frjrte, sf. pi =n,

furtka f.

9ie'kn$rtatt, sm. =(e)g, pi
=pltne, zamys w., plan dru-

gorzdny, uboczny, tajemny,

skryty.

9le'kiUrtanet, sm. *{*)§, pi.

=e, planeta poboczna, satelit m.

9e'knJ0ften, sm. -§, pi
—, stra ssiednia, stra f.
po prawej lub po lewej (woj-

skow.); posada dodatkowa,
zajcie uboczne.

9k'kitprei§, sm. =fe§, pi.

At, nagroda druga, mniejsza,

akcesyt m.
fte'knjjrobitft, sm. =(e)§,

pi =e, wytwór dodatkowy,
pozostay po produkcyi wy-
tworu gównego.

Wt'Unpvintt, sm. =(e), pi.

«=e, punkt podrzdny.
9tCknrnum, sm. =(e)s, pi.

=räume, ubikacya dodatkowa,
mniejsza; przestrze po-

boczna.

3 n I e n b e r, Seut[=poInifdie§ 2Börter6ncfj.
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ÜNe'knrcujiutng, sf.pl. =en,

rachunek osobuy.

We'kiucgienutg, sf. pl. »en,

kamaryla f.
Wc'knroUc, sf. pl. -n,

rola/, drugiego rzdu, mniej-

sza, podrzdna.
s
Jte'üciiritrIftd)t, sf. pl =en,

wzgld u boczuy, drugorzdny.

ÜKe'knfaal, sm. *(e)g, pl-

»fale, sala poboczna, mniejsza.

We'knfark, */. pl. -«/

rzecz podrzdna, rzecz f.
mniejszej wagi, bagatela f. ;

=n, f. pl. akcesorya pl.

We'knfiirpu), I. adi. dru-

gorzduy, mniej wany
;
przy-

padkowy; obojtny; II. adv.

drugorzdnie, mniejszej wagi;

pizypadkowo; obojtnie.

SRCknfafc, sm. «es, pZ.

=Jt$e, zdanie poboczne, pod-

rzdne.

ke'knfdjatten, sm. =g, pi.

—,
przycit m.

fteknfdjtff, sn. -(e)8, p
«=e, nawa (kocielna) poboczna.

9U'ku1d)liiffeJ, sm. .3, p?.

— , drugi klucz.

We'knfdjoj?, 9Je'knfd)öfj=

littg, sm. *(e)8, p. =e, latorol

z boku wyrastajca.

9ie'knfu)ul&, */". pl. »en,

dug pomniejszy, drobniejszy.

9e'knfonne, ä/. pj. »n,

drugie soce.
9e'knfoefeit, Pl - obacz

Siebenfoften.

Ule'fienfoieler, sm. =§, jpZ.

— , fi^uraut m. (teatr).

Sle'fienftation, */. pl. -en,

stacya drugorzdna ; stacya

leca midzy dwiema gó-
wnemi (kolejn.).

Sfte'knfteknb, adi. obok
stojcy, blizki, ssiedni; roie

— jak obok powiedziano,

napisano.

9e'knftrang, sm. =(e)g, pi.

»jtränge, tor boczny (kolejn.).

9ie'knftrafje, */. pl. *n,

ulica, droga poboczna, drugo-
rzdna.
JiCknftuk, sf. pl =n,

izba poboczna, bokówka /.,

alkierzyk m.

9}e'knftiicf, sn. =(e)s, pl
«e, kawaek podrzdny; »e,

pl. akcesorya pl, przynale-

ytoci pl.

Wc'knftiutkit, sf. pi. go-

dziny nadobowizkowe.
Wlt'UnttÜ, sin. -(e)s, pl.

«e, cz podrzdna.
Sfie'kntür, 'sf. pl. »en,

drzwi pl. poboczue.

Ütfe'kntifdj, sm. -e8, pi »e,

stó osobny, stó na boku
stojcy.

Wbtntitti, sm. sg, pl. —

,

drugi, mniejszy tytu.

9icknton, sm. =e§, pl.

»töne, przydwik m.
9ie'kntrngcr/ sm. =§, pl.

— , dwigar drugorzdny,
podunica /.

Ifibtntiiwt, sf. pl. =n,

schody pl. boczne, dla suby.
9te'knmnftanb, sm.

r

=(e),

pl. =ftänbe, okoliczno ubo-
czna, pomniejsza, mniejszej

wagi.

9k'knurfadje, sf. pl. *n,

przyczyna poboczna, drugo-

rzdna.

ke'kiikr&tenft, sm. obacz
Jlebengennnn.

91e'knkrtrag, sm. .(e)§,

pl. »träge, umowa uboczna,
kontrakt osobny.

Wt'binütvtDanbttit), sm.
»en, pl. «en, krewny m. w li-

nii pobocznej.

9?e'knMrmiin&, sm. »(e)§,

p£. «münber, wspóopiekun m.
Ste'bcnöfjrteit, «m. =(e)s, pl.

=e, zysk uboczny, dodatkowy.

SRe'kntoöl&tfoen, «». »g, pf.

—
,
przylasfk jm.

Sfce'kmöatt, «w. «(e)g, pJ.

=roäUe, wa poboczny.

UJe'knttanij, «f. pZ. »nmnbe,
ciana przylega.

JWe'öemneg, sm. =(e)g, p.
=e, droga boczna, manowiecm.

$c'kntoerf, sn. «(e)g, pZ.

se, dzieo podrzdne, dorywcze.

9te'kntotn&/ «m. =(e)g, p?.

=e, wiatr z boku wiejcy.
9e'kmotitfeI, sm. =s, pZ. —,

kt przylegy (geometrya).

'9e'&eiMort, s«. *(e)g, pZ.

=rrjörter, przysówek m.
9e'kitjtmmer, sn. -g, ^?-

—
,
pokój przylegy, gabine-

cik m.
91c'knjolI, sm. =(e)g, p?.

=3011e, co dodatkowe, nadzwy-
czajne.

^c'knjottamt, sw. =(e)g, pl

=ämtcr, przykomonk m. (cel-

ny).

9ie'klljti)C(f, sm. =(e)g, p
=e, cel m., zamiar drugorz-
dny; zamiar tajemny.

9iC'knj«)Ctg, sm. =(e)g, pl.

«e, gazka poboczna; odmia-
na /., odnóka /. ; rjoll ron
»en odnoy8ty, oduókowaty.

9icl)ft, praep. z dat. ra-

zem z kim, z czem, wraz z

kim, zezem; oprócz (=aujjer);
— ben soften wraz z koszta-

mi, wczajc wydatki.

yitbuW$,'adi. mglisty.

y^e'tfen, va. (Ijaben) drani,
nagaba, nagabn, zaczepia
kogo, draui si z kim, nie

da komu pokoju; drwi z

kogo; roa fid) liebt, ba neeft

fid) co si lubi, to si czubi.

Sle'tfer, sm. *&, pl — , dra-

niciel m., filut m.
WtäWi', sf. pl. :tn, dra-

nienie n., drwinki.

Slc'tfcttn, sf. pl »innen,

dranicielka f., filutka f.
üfte'tftfu), adi. 1) lubicy

drani ; 2) zabawny, mie-
szny.

SUee, adv. nie; gdzie tam!
(w mowie prostackiej zamiast

nein).

9ieer, sf. pl =en, wir w
rzece powstay przez cofanie

si wody obijajcej o mieli-

zn lub inn przeszkod.

^C'ffe, sm. ;n, pl. =n, syno-

wiec m., bratanek m., sio-

strzeniec m.

SKCffenkgwtftigimg, sf. pl
=en, nepotyzm m.

9tc'ffenfu)aft, sf. sio-

strztstwo n., bratastwo n.\

wszyscy siostrzecy i bratan-

kowie razem.

9iegati0'jt, sf. pl. =en, prze-

czenie n., negacya f.
9egatt'D, I. adi. ujemny;

przeczcy, odmowny; nega-
tywny; «e ainjeige (= gefil»

QUSroeig) wykaz próny (ko-

lejn.); II. n. «g, pl. «e =
^egatiobilb.

9iegatt'Dt)Ub, sn. .(e)s, pi.

»er, obraz negatywny.

9tCgatt'bC, sf. ujemnia/.

SlegatiöitÖ't, sf. ujemno.
9icgatt'üclolte, */. obacz

sftegatiobUb.
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tilt'QtX, sm. =§, pl. — , mu-
rzyn m.

^C'flCntt, sf. pl. =itinen, mu-
rzynka /.

9tC'0Cr^anbeI, sm. «=§, han-
del TM. murzynami.

Sfte'getraffe, */. rasa mu-
rzyska.

9iCgerfdjijf, sn. okrt wio-

zcy murzynów niewolników.

'9{e'gerffiabe, sm. =n,pl. »n,

niewolnik murzyski.

9kgtC'ren, va. (^a6en) prze-

czy.
9lC0tC'rUn8, sf.pl. =ert, prze-

czenie w.

ufteglig',(wym.:-e),s/!. .§,

p. =s, strój nocny, raimy, ne-

gli »w.

9iegt>$iatin'n,(wym.: -ej on),

sf. pl. =en, rokowanie n., ne-

gocyacya /".

Stegoäta'nt, sm. -en, pl. --en,

negocyant m., ajent w., po-

rednik m.
9e'l)men, t>a. neljrn^nimmfi,

nimmt, naljm, Ejabe genom»
men, 1) bra, zabra, wzi;
przyjmowa, przyj; mit fid)

— wzi ze sob; er nimmt
non jebermann ©elb bierze

pienidze od wszystkich,

gdzie si trafi; er nimmt
©elb bierze pienidze, ku-

bany, jest przekupny; mo§
— ©te für btefeä 29Ub? wiele

pan dasz za ten obraz? 2)

odejmowa, odbiera, odj,
odebra; jmnbm, fid) ba 8e*

Ben — odebra komu, sobie

ycie; er nabm Ujm aUe §off=
nung odj mu wszelk na-

dziej; (obraz.) fte — einanber

nicbts w niczem sobie nie ust-
puj; wart paac Paca a Pac
paaca; fid) nid)t§ — laffen

nie ustpowa, nie ustpi
nikomu, trzyma si; ba läfjt

er fid) nid)t — nie mona go
przekona, nie chce odstpi
od swego (zdania), nie chce
si tego zrzec; id) laffe mir
»on meinen 3ed)ten nidjt —
nie zezwol na uszczerbek, na
obraz mych praw; jmnbm
bie ^Crei^ett — pozbawi kogo
wolnoci; jmnbm eine 23ürbe

»on ben ©djultern — zdj
komu ciar z barków, uly
komu; niofjer (e) — unb nid)t

fefilen? skd wzi, nie ukrad-
szy? eine geftung — wzi,
obsadzi, zdoby twierdz ; 3)

pojmowa, poj, zrozumie
= auffoffen; roenn bu eS fo

nimmft skoro ty tak rzecz

bierzesz, tak to rozumiesz;

tute man'ä nimmt zaley od
zapatrywania; 4) w pocze-
niu z rzeczownikami ; Slbfcbteb

— (po)egna si, rozsta si;
Sibftanb — »on etn>. zanie-

cha, zrzec si czego; feinen

Sttnfang — rozpocz si; 2ln=

ftanD — waha si, robi
trudnoci; 2tnftofj <xn etro. —
gorszy si czem; 2lntetl —
wspóczu, mie wspóczucie;
2lugang—,ein (Snbe — sko-
czy si, zakoczy si ; @in=

fidjt in etro. — wgldn w co;
— roir ben gaU dajmy na to,

przypuciwszy; fid) bie %tii=

t)eit — pozwala, pozwoli
sobie ; SDlafj — bra, wzi
miar; fid) bie 3Jiül)e — prac
sobie zada; fid) alle üDiübe —
usilnie si stara; ben SRunb
(ba 2Jlaut) coli — przechwa-

la si, wymyla; fein ;Jiad)t=

loger irgenbroo — przenoco-

wa gdzie; für jmnbn gartet
— popiera kogo, sta po

czyjej stronie, by czyim stron-

nikiem, poplecznikiem; —
©te ^Slafe prosz usi; fid)

ein 9Jed)t — uzurpowa prawo;

Setfeaus — da drapaka, dra-

pn, zbiedz; ©djaben —
szkod ponie, dozna u-

szczerbku, straci co; ©tunben
— lekcye bra; Seil — an
etro. bra, wzi w czem
udzia; wspóczu (= SHnteil

— ); Urlaub — wzi, urlop,

pój na urlop; fid) 3ett —
nie spieszy si; etro. alä Sl^— bra co na cel ; 5) z przy-

miotnikami i przysówkami:
feft— przyaresztowa; gefan»

gen— pojma, uwizi, wzi
do niewoli; mit etro. fürlteb,

OOrlteb — zadowoli si czem;

e (mit etro.) genau — by w
czem dokadnym, bra co ci-

le; er nimmt eö nicht fo genau
nie bierze tego tak cile, nie

uraa si o to ; er nimmt i>te

©ad)e allju leidjt nadto lek-

ceway rzecz ; überbanb—

rozmnoy si, rozszerza si;
er nabm es febr übel wzi.i to

bardzo za ze; nimm e ntd)t

für ungut nie zymaj si na
to, nie bierz tfgo za ze; 6)

an S"8ocb — wzi, przyj,
adowa na pokad, na okrt;
an fid) — wzi, zatrzyma
dla siebie, przywaszczy so-

bie; hu fannft bir an ibm,

baran ein löeifpiel — we so-

bie z niego, z tego przykad;
jmnbn auf Äorn — wzi
kogo na cel; etro. auf fid)

—
podejmowa si, podj si
czego ; rczy za co (= bür=

gen, gutjtel)en); bie folgen
roirft bu auf tid) — odpowiesz
za skutki

;
jmnbn beim SBorte

—wzi kogo za sowo
; jmnbn

für einen anberen — wzi
kogo za kojjo iunego ; etro.

für ©d)erj, für @rnft — wzi
co za art, na seryo; er nabm
Ujn in fein £>aus przyj go
do swego domu; jmnbn in

$oft — wzi, przyj kogo
na pensy; in ©cblepptau —
przyczepi inny okrt do
swojego; (obraz.) opanowa
kogo zupenie; in ©mpfang —
odebra, przyj; in bie §anb
— wzi do rki; etro. in

Slugenfcbein — oglda co ; in

58eft£ — wzi, obj w posia-

danie ; nimm bid) in ad)t ! strze
si!; in SInfprud) — mie pre-

tensydo czego; jmnbn inSln«

fprud) — korzysta z czyich

usug, zatrudnia kogo ; etro. in

Arbeit — rozpocz co robi,

zabra si do czego; jmnbn
in ©ebet — bada, przesu-

chiwa kogo ostro
;
jmnbn mit

fid) — wzi kogo ze sob

;

etro. über fid) — wmiesza si
do czego ; wzi, przywdzia
co na siebie; ben SJBeg unter

bie $Üfo— puci si w drog

;

Slbfojrift — »on etro. skopio-

wa, odpisa co; gu fid) —
wzi, przyj do siebie; et

bat Ijeute nod) nid)t§ ju fid)

genommen nie wzi dzi
jeszcze nic do ust; gum 2Jianne,

jur grau — poj on,
wyj za m, zalubi sobie;

jmnbn gum Sengen — wzi
kogo za wiadka; ©ott bat

fie gu fid) genommen Bóg ja
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do siebie powoa; 7) fid) —
= fid) benebmen zachowywa
si; 8) v. impers. eg nimmt
midj rounber dziwi mnie.

We'bmeit, sn. =g, branie n.,

wzicie n.

9ic'ljmer, sm. =g, pl. —

,

biorcy, przyjmujcy ; — eines

Sßecbfelg akceptant m. (we-

kslu).

Sichtung, sf. pl. =eit, mie-

rzeja /'.

9iCib, sm. =eg, zazdro /.,

zawi f. ; auS przez zazdro,
z zazdroci; — gegen jmnbn
fjegen ywi zazdro przeciw

komu; — erruecfen, erregen

wzbudzi zazdro; er nergefyt

rjor — umiera z zazdroci

;

rjor — berften rooUen pka
z zazdroci.

9iet'beit, va. (t)aben) obacz

33eneiben.

^lei'bcnSttiert, adi. obacz

S3eneibengroert.

9tei'öer, sm. =S, pl. — , za-

zdronik m., zawistnik m.
9ei'bl)aramel, sm. *§, pi.

— , 9ei'bi>art, sm. •>%, pi. =e,

czowiek zazdrosny.

9Wbertlt, */. pl. -innen,

zazdronica /., zawistnica /.

9iei'bifd), adi. zazdrosny,

zawistny, nieyczliwy; — auf

jmnbn fein by na kogo za-

zdrosnym ; etro. mit =en 2lugen

betrachten zazdrosnem okiem
na co patrze.

9Zct'biO§, adi. niezazdrosny,

niezawistny.

9tei'bt0ftgfett, sf. brak za-

zdroci.

9et'ge, sf. pl. =n, pochy-

o/.; schyek m., ostatek

m.\ eg getjt auf bie — (ju)
si koczy, zmniejsza, idzie

ku kocowi; auf ber — fein

by na schyku; eg gct)t mit
ifjm auf bie — ju krucho z

nim, ju reszt, ostatkami
goni, niewiele mu si ju
naley; ju blizki mierci,
grobu; big auf bie — aug«
trinfen, leeren wypi, wypró-
ni do szcztu, do ostatniej

kropli.

SWgeit, I. va. (fjaben) chy-
li, nachyla, nachyli, schy-

li, skania, skoni ; II. vn.

i fid) — , vr. (fjaben) schyla

si, schyli si; fid) nor jmnbm
— chyli si przed kim, od-

da komu pokon przez schy-

lenie si; (przenonie :) korzy
si przed kim; fid) TO0t)tn —
skania sie, nakania si w
jak stron; ber ©teg neigte

fid) auf bie ©eite ber Körner
zwycistwo przechylio si na
stron Rzymian

; fid) ju etro.

— by do czego skonnym;
er neigt (fid)) jur Serfiibtung

atwo si przezibi; ber 2fog

neigt fid) dzie ju na schy-
ku; fid) bem (Snbe (su @nbe)
— zblia si do koca, mie
si ku kocowi, by na uko-
czeniu.

5M'gUltg, sf. pl. =en, 1) na-

chylenie n., spad m., scby
m., pochyo; pochylenie n.

si (z grzecznoci); inklina-

cya /. igy magnesowej ; de-

klinacya /. (astronomia); 2)

(przenonie:) skonno/., po-

cig m., ch /. do czego ;
—

ju einem ©tanbe powoanie
n.\ er t)at baju — ma do tego

upodobanie, ch; auS — z

ochoty, z upodobania; nad)

feiner — lebeny wedle swe-
go upodobania; — ju, für

jmnbn Ijaben mie do kogo
sympaty; — gu jmnbm faf=

fen polubi kogo.

9M'flitng§ekne, 91ei'gung§'

flädje, sf. pl. =n, paszczyzna
pochya.

Set'gtmgSgrab, sm. =es, pi.

"t, stopie m. nachylenia,

schyu, spadu.

Sei'gungöljeirat, sf. pl. =en,

maestwo n. z przywiza-
nia.

Stei'gmtgStotnfel, sm. =g, pi.

— , kt m. pochylenia ; — ber

Diagnetnabet inklinacya f.

igy magnesowej.

9teitt, I. adv. nie; — fagen

powiedzie nie; — unb aber=

malg — ! nie i jeszcze raz

nie I — bod)! ale nie! auf

etro. mit — (mit einem Stein)

antroorten, etro. mit — beant=

roorten odpowiedzie na co,

(e) nie, da przeczc odpo-

wied, zaprzeczy; II. jjRcttt,

sn. =g, nie; er beljarrt bet

feinem — obstaje przy swojem
nie.

Mcirolo'g, sm. »(e)g, pl. -e,

nekrolog w., pismo m., arty-

ku m. o zmarym.
9ietr0i0gie', sf. pl. =n, ne-

krologia /., spis m., wykaz
m. umarych.

9lcfnmtn'ut, sm. --en, pl.

«en, nekromant m., czarno-
ksinik m.

efromantie', sf nekro-

mancya /., wywoywanie n.

duchów zmarych.
9iCftar, sm. =g, nektar m.,

napój m. olimpijskich bogów.

9efta'rium, sn. <*ä,pl.>xitn,

nektaryum n. (botanika).

yit'ltt, sf. pl. =»n, gwodzik
m., godzik m. (rolina); go-

dzik korzenny (= ©eroiirj=

nelfe); mit =n geroürjt godzi-
kami przyprawiony.

Se'lfenarttg, adi. godzi-
kowaty.

Seifenbaum, sm. *(e)g, pi.

»bäume, godzikowiec m.
9ie'lfenbeet, sn. =(e)g, pi.

=e, grzda /. z godzikami.
jRelfenftlume, sf. pi. -n,

godzik ogrodowy.

Se'lfenbliite, sf. pl. =n,

kwiat godzikowy.
9ie1feitbrarmttt>eitt, sm.

s (e)g, godzikówka /.

elfengeriid), sm. =(e)g, pi.

«riiebe, zapach m. godzików.

Sftelfenforatte, */. pl. =n,

godzikowiec m., piecztnik m.
Se'lfenöt, sn. =(e% pl. =e,

olejek godzikowy.

9ie'lfeitpfeffer, sm. =g, pieprz

jamajski.

üfle'lfenftocf, sm. =(e)g, pl.

sftöcfe, krzak m. godzików.
Se'lfenttmrj, sf. pl. -en, ku-

klik godzikowy (rolina).

9ie'lfenjtm(me)t, sm. ^(e)§,

cynamon godzikowaty, ka-

sya godzikowa.

9e'lttefi§, sf. Nemezis /.
(mitologia), zemsta /.

üfte'nn&ar, adi. dajcy si
nazwa, mogcy by^ nazwa-
nym.

91e'lttteit, nennft, nennt,

nannte, t)abe genannt, I. va.

nazywa, nazwa, zwa, da
imi, nazwisko; wymieni
(nazwisko), wspomina, wspo-
mnie; jmnbn bei feinem

Flamen — nazwa kogo po
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nazwisku; bie 2)inge (ba
Kinb) beim redeten -Kamen —
naz(y)wa rzeczy waciwem
imieniem, waciwie; jmnbn
einen 2lffen — przezwa kogo
map; ba§ nenne id) auf=

ridjtig to jest szczero; baS

nenne id) einen $reunb to

zowie si, to jest przyjaciel

;

II. ftd) —, vr. nazywa si,

zwa si, poda, wymieni
swoje nazwisko ; löte nennt

er fid)? jak si nazywa? er

nennt fid^ fein greunb nazy-

wa si jego przyjacielem,

twierdzi, e jest jego przy-

jacielem; III. genannt, pp.
i adi. zwany, wymieniony;
Subroig — ber fromme Lud-
wik (na)zwany Pobonym

;

ber oben, nor, norbin —
wyej wymieniony, wyraony;
fogenannt tak zwany ; rze-

komy.
9ie'ltneit3tnert, adi. godny

wzmianki, znaczny = (W=
feljnltd).

jfte'nner, sm. =§, pi —

,

mianownik ot., dzielnik m.;

Srüdje auf einen gemetnfd)aft<=

lidjen — bringen sprowadzi
uamki do wspólnego mia-
nownika.

^C'nnfttlt, sm. =(e)§, mia-

nownik ot., pierwszy przy-

padek deklinacyi.

Sfte'mtimg, sf. pi. «en, wy-
mienienie n., wzmianka /.,

wspomnienie n. ; zgoszenie n.
;

ofjne — ber Panien bez wy-
mienienia, nie wymieniajc
nazwisk.

9e'nmnert, sm. *(e)3, pi.

=lt>erte, warto nominalna;
jum — , nad) bent — po war-
toci nominalnej, al pari (han-

del, gieda).

^Ic'nntDOl't, sn. =(e)§, pi.

»niörter, imi n. (gramatyka).

SReolo'g, sm. ->n, pi. =en,

neolog ot., reformator ot. j-
zyka.

DeolOgte', sf. pi. =en, neo-
logia /., tworzenie n. nowych
wyrazów, nowych form jzy-
kowych.

SReolofli'Smiisf, sm. — pi.

=men, neologizm ot., nowo
utworzony sposób wyraania

9ieoMt't, sm. =en, pi. =en,

przechrzta m.

9JeoMi'tin, sf. pi. =tnnen,
przechrzcianka f.

9ieflntt'gnui3, sm. —, nepo-

tyzm ot
,

protegowanie n.

krewnych.

9Jerct'be, sf. pi. «n, ne-

reida /. (mitologia).

Mergelet', sf. pi. *en,

zrzdno/., dokuczliwo/.

;

(uszczypliwe) krytykowanie n.

Ste'rgCltß, adi. zrzdny,
dokuczliwy ; uszczypliwie kry-

tykujcy.

9te'rgellt, va. (Ijaben) zrz-
dzi, dokucza; uszczypliwie

krytykowa, wyszydza.
Vle'rgler, sm. =§, pi. —,

zrzda ot. ; uszczypliwy kry-

tyk'

9iero'ntfu), 9Jen>ma'nifu),
adi. neronowski ; okrutny.

9ierti, sm. =3 i -en, pi. =en,

nerw m.\ an ben =en leiben

cierpie na nerwy ; baä greift

bie «=en an to dziaa na ner-

wy, drani nerwy.

9te'rtoena«faü, sm. «(e)3, pi.

«fälle, atak nerwowy.

9}e'rbeuaufregung, sf. pi.

=en, irytacya f., podranienie
n. nerwów.

9?e'rbetifeaitö,
f

sw. =(e), pi.

=bänber, >ospój ot.

Sfte'rtoen&efdjretbimg, sf. pi.

=en, neurologia /'., nauka /.

o nerwach.

9te'rüenbünbel, sn. =§, pi.

—, zwój ot. nerwów.

Ifte'rtienimrdjfdjneiiMng, sf.

pi. =en, neurotomia /., prze-

cicie n. nerwów.

Ifte'rtieneittjiiit&mtg, sf. pi.

»en, zapalenie n. nerwów,
neuritis /.

9ie'rt>ettfai)en, sm. =3, pi.

»fäben; Sfte'rbenfafer, sf.pl.
=n, wókno n.

^Ciuenfiekr, sn. =§, pi.

— , nerwowa febra, gorczka.

9e'rtoengeti)et>e, sn. =3, pi.

— , tkanka nerwowa.

9e'rt)enfm>ien, sm. *§, pi.

— , kosika martwa.

Sfte'rbenlnutf, adi. chory

na nerwy.

9tc'röenfranfl;ctt,s/". pi. =en,

choroba /. nerwowa, nerwów.
9ie'rDcitfiut&e, 9ic'rücnkljrc r

sf. nauka/, o nerwach, neuro-
logia /.

9}e'rimtietbe», sn. >§, pi.

—, choroba nerwowa.
9e'rt)enioljre, sf. pi. =n,

strzykawka f.

yte'rtoenfdjlag, sm. =(e)§, pi.

=fd)Iäge, We'rüeitfiilfj, sm. »ffe,
pi. =fliffe, poraenie n. ner-

wów.
Stte'rDenfdjmcrs, sm. =e,

pi. =en, ból ot. nerwów, neu-
ralsjia /.

iJie'rbenfdjtuacl), adi. o sa-
bych ntrwacb, nerwowy.

Sfte'rbenfdjtoädje, sf. osa-
bienie n. nerwów, nerwo-
wo /.

WMlttttMtnb, ad i. wzma-
cniajcy nerwy.

Jfe'rbenftörlung, sf. pi. «en,

wzmocnienie n. nerwów.

!Je'rtoenft)ftem, sn. =(e)g,

system nerwowy.
9e'rbentoarje, sf. pi. =n,

9ic'röcnttärjd)en, sn. =§, pi.

— , brodawka nerwowa.

9Jc'rDeiijergitctierung, sf.

pi. =en, neurotomia /.

^e'röenjüiern, sn. =§,

drczka nerwowa.

9ie'mnjutfmtgen, sf. pi.

konwulsye nerwowe.

ÜKe'röeitjufatt, sm. =(e)3, pi.

=»fäHe, atak nerwowy.

We'rDenstnetg, sm. =(e)§, pi.

»e, odnoga /. nerwu.

91C'röig, adi. nerwisty,

ylasty; (przenonie :) dosadny,

mocny, dzielny, jdrny.

9e'rtoigfett, sf. yowato
f.; (przenonie:) dosadno/.,
dzielno /., jdruo /.

9iCrUÖ'3, adi. nerwowy.

9JcrU0fitÖ't, */. nerwo-

wo /.

9crj, sm. =e§, pi. =e, a-
sica kanadyjska (zwierz).

^e'rjfette, n. pi. futro n.

asic kanadyjskich.

^iC'ffCl, sf. pi. 'Xl, pokrzywa

/. ; fleine — egawka /.

;

taube — martwa pokrzywa;
mit =n brennen sparzy po-

krzyw.
9JC'ficfflrttg, adi. pokrzy-

wuy.

9ie'ffelau3fu)ittg, sm. =(e)?,

pi. =fd)läge, pokrzywka /.

(wysypka).
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Ne'ffcUiaum, am. =(e)S, pl
«bäume, obrostuica /. (bota-

nika).

Ne'ffeMafe, sf. pl m,
pcherzyk m. (od sparzenia

pokrzywa).

NCffeliiraitb, sm. =(e)8, pa-

lenie ix. od sparzenia si po-

krzywa.

Nc'ffelfaltcr, sm. =3, pl
—

,
pokrzywnik m. (motyl).

cffelfieber, an. -g, pJ. —

,

gorczka pokrzywkowa, po-

krzywka gorczkowa.
Nc'ffetgarnj sn. =fe)§, pl

=e, pokrzywka f., przdza f,
z pokrzywianej odygi.

Ne'ffelfranfheit, sf., gtc'ffel-

f riefet, s». obacz 9leffetou§=

fd&fog.

Ne'ffelföntg, *m. =(e)8, p.
»e, pokrzywniczek w. (ptak).

Ne'ffetfdjmetterling, sm.

*8, pZ. *e, obacz fReffelfalter.

Ne'ffelfuct)t, */. obacz
31effdau5fd)tag.

Ne'ffeltitd), sm. =(e)8, #z.

<e, pokrzywka f., etamin m.
(materya).

Neft, sn. =(e)8, pZ. -er,

gniazdo n. ; ein — bauen
gniazdo (u)lepi; ein —
Slmeifen mrowisko n. ; au8
bem — nehmen z gniazd wy-
biera; (przenonie:)

t
pät aus

bem -e frieeben wyle póno
z pod kodry, z óka; eigen
— ift ftetä ba8 beft kademu
gniazdo mie, w którem si
wylgnie; ba8 eigene — be=

fchmu|en paskudzi wasne
gniazdo; ein elenbe8 — mi-

zerna miecina, gniazdo ; ein
— 35iebe szajka /. zo-
dziejów.

Ne'ftdjen, sti. »8, pi. —,
dim. od Sfteft, gniazdeczko n.

Ne'ftet, sn. *e8, pl ser,

jaje n. do podkadania, pod-
oone.

Ne'ftel, sf. pl =tt, rzemyk
m., sznurek m. do podwi-
zania, cigania czego, igli-

czka f. do sznurowania.

Ne'ftelbanb, sn. <e)8, pZ.

=bänöer, tasiemka /., sznurek
m. do cigania czego.

f,t'\it\M), sn. »(e)8, pZ.

= lbcher, dziurka /. do sznuro-
wania.

SJle'ftellt, vn. (f)aben) sznu-

rowa, ciga, podwiazy-
wa.

Nc'ftetnabet, sf. pl. -n,

szpilka f. do cigania, sku-
piania czego.

9le'jClftift, sm. .(e)8, pl.

«e, okówka f. u tasiemki.

9ie'fterbaH, sm. -e8, lepienie

w. gniazd.

9e'ftfcbern, sf. pl. piórka,

któremi ptaszta obrastaj
w ffnie Izie.

Ne'ftt)ärdjen, Ne'ftpddjen,
Ne'ftfndjlein, *». -8, p?. —

,

ptasz najpóniej wylge,
najmodsze

;
(przenonie :) naj-

modsze, najukochasze dzie-

ci, benjaminek m.

Neftting, sm. =(e)8, pl =c,

1) guiazdowi n.
,
ptak nie

wylatujcy jeszcze z gniazda;

2) = 9Zeftfüd)lein, najmodsze
dzieci.

NCftttJOtf, sm. =(e)8, pl
•roblfe, wilcz n., wilcztko n.

tylttt, adi. czysty, schludny,

chdog-i; adny, zgrabny;

bal ift — non bir adnie
z twojej strony.

Ne'ttheit, Ne'ttigfeit, */.

czysto f., schludno /.,

chdogo /'. ; zgrabno f.,
lubo f.

Ne'ttO, I. adv. netto, po

odcigniciu kosztów, bez

rabatu; II. sn. = Nettobetrag,

«einnähme, «ertrag, «geroinn,

«geroit, -taft, =prei8.

Nettobetrag, sm. =(e)8, pl
=träge, kwota /., suma /.
czysta bez kosztów.

Ne'ttoeinnaljme, sf. pl. =n,

dochód czysty.

Nettoertrag, sm. *(t)%, pl
«träge, Nettogewinn, sm. .(e)8,

pl =e, zysk czysty.

Ne'ttogetotdjt, sn. <e)8, pi
=e, Ne'ttolaft, sf. pl. -en,

ciar uyteczny.

Ne'ttopretö, sm. =fe8, pl
=fe, cena staa, cena bez opu-
stu, bez rabatu.

Nety, sn. *e8, pl *e, 1)

sie f., siatka/.; fleine8 —
siateczka /. ; ba8 — roerfen,

au8roetfen, [teilen, au8fpannen,
auslegen sie zarzuci (na

ryby), sida zastawi (na pta-
ki, na zwierzyn); tn8 —

gehen, fallen wpa w sida

;

im (mit bem) »e fangen owi
sieci; jmnbtn ein — albo

=e fteHen sida na kogo za-

stawi; in8 — Iodten zwabi
do sieci, w zasadzk

; ftef) in

feine eigenen =c »erftriefen

wpa we wasne sida; 2)
sie kolejowa, sie dróg ela-
znych => (Sifenbatjnnefc ; 3)
siatka brzuchowa.

Ne'tjaber, sf. pl. -n, ya
siatkowa.

Neuartig, adi. siatkowaty.

Ne'CbaUfjitel, sn. =(e)8, pl
<=e, lawn-teunis (gra w pik).
Negotium, sm. =(e)g, pl.

»bäunip, korczyn m.
Ne'^bedjer, sm. =8, pl. —

,

Ne'tyfdiüffeldjen, sn. -§, pl.

— , miseczka /. do mycia
palców; roek m. z wod
u kdzieli.

Ne'tjbntdj, sm. =(e)8, pl
=brüa)e, przepuklina kadu-
nowa, przerwanie n. siatki

brzuchowej.

9iC^d)en, sn. «%,pl —,dim.
od 9e§, siateczka /.

Ne'^en, l) va. (haben) zwil-

y, macza, namoczy, po-

krapia, pokropi, skrapia,
skropi; 2) vn. (haben) poci,
sczy si, ciec ; moczy (o-
wiectwo).

Ne'^entjünbung, sf. pi =en,

zapalenie n. opony brzusznej.

Ne'fcfenfter, sn. =8, pl —,
okno siatkowe.

Ne'^fliigter, sm. =8, pl —,
siatkoskrzydy (owad).

91e'^fÓrmig, adi. siatkowa-

ty; adv. siatkowato.

Ne'^aut, sf. pl. -pute,

opona f. w brzuchu ; siat-

kówka /'. w oku.

Ne'#)äutdjen, sn, »8,jj —

,

dim. od Jiec^aut, siatkówka

f. w oku.

Ne'^autentjiinbung, sf. pl.

»en, zapalenie n. siatkówki.

e^foralte, sf. pl «n, sia-

tecznica f.
Ne'^magen, sm. -8, pl.

=mägen, odek siatkowaty,

czepiec m. (oduwaczy).

Nc'tymelone, */. pl. «n, me-
lon chropawy, siatkowaty.

Ne'^fetl, sn. <e)8, pl =e,

nawlok f.
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9U'fcftaitge, sf pl. =n, kij

m„ rirgf m. u sieci.

JJJeVftefler, sm. =§, pl. —

,

stawiajcy m. sida.

9e'iftricfer, sm. =3, pZ. —

,

siatkarz m., siatnik m.
5Ke'^ftridertn, sf pl »innen,

siatkarka f.

Iftt'tymzt, s?i. «(e)§, i>Z. *e,

siatki j?., sieci ^?Z.

9e'$tt>erftrager, sm. -8, pZ.

— , belka siatkowa (budowu.).

Stte'fcnmrf, SKe'^ug, sm.

«<e), »roürfe, =äüge, zarzuce-

nie n. sieci.

9e'Ctrjitrft, */. pl. =roürfte,

salceson w. z cielciny.

yitü, I. «rfi!. nowy, wiey,
nowoytny, niedawno istnie-

jcy; gang — , neueft najnow-

szy, najwieszy, ostatni, no-

wiuteki ; =e Qafir nowy rok;

=er2Jlonbnówm. (ksiyca); = er

2lubruct nowy wyraz, neolo-

gizm m. ; =e ©eeftfdje wiee
ryby morskie; =e ©rbfen wie-

y, mody, tegoroczny groch

;

=e 9iad)rid)ten nowe wiado-

moci, nowiny; =e SBÜdjer no-

we, dopiero co wysze ksi-
ki; er fcböpfte =en 3JUU nabra
znów odwagi ; =e Kräfte fam*

mein przychodzi znów do si;

er if in biefer ©ad)e — jest

w tej rzeczy nowicyuszem,
niedowiadczony; bie ©ter

nad) =etn dza nowoci; roaS

gtbt'jo°e?co sycha nowego?
ba§ ift gang — , etro. ganj =e§

to cakiem co nowego, co
innego ; ba ift mir etro. gang

=e§ to dla mnie zupenie co
nowego, nowina, pierwszy raz

o tem sysz; ba3 ift mir
nicbt =e to nie nowina dla

ranie; e8 gefchiefit (gibt) nichts

=e§ unter ber ©onne niema
nic nowego pod socem; DOrt

=em na nowo, od pocztku;
=ere ©efd)tri)te historya nowo-
ytna; =ere ©prachen jzyki
nowoytne, yjce; bie =eren

nowoytni pl. ; bie =eften

wspóczeni pl. ; roieber —
maen odnowi; ba ift ntdjt

mehr — to ju spowszedniao,
ju stare; II. adv. nowo,
wieo, niedawno; — ange=
fommen nowo, wieo na-

deszy, przybyy ; auf «e, »on

=em na nowo, znowu; etn

33ud) — auflegen wyda ksi-
k ponownie, zrobi drusjie

wydanie ksiki; ein ©tüdf
— befe^en obsadzi nowo sztu-

k (teatraln); — gurichten

odwiey, odnowi; — be=

(eben natchn nowem y-
ciem.

9tCH'<tttgeuinruClt, adi. no-

wo, wieo nabyty, uzyskany.

9tcn'nngetrjort)cnc(r), sm.

=nen, pl. =nen, nowozaciny
m., rekrut m.

9klt'aitfgelegt, adi. na no-

wo, powtórnie wydany.

Wtü'baÜCtt, adi. wiey,
wieo pieczony ; nowiuteki;
(przenonie:) =er 2lbet nowo
upieczone szlachectwo, szla-

chectwo wieej daty.

9ieit'6ait, sm. =(e)§, nowa
budowa.

SyjeH'&CUtteit, f. pl. nowe bu-

dowle, budynki.

9ku'&efeijrte(t), sm. =ten,

pl. =ten, nowonawróeony m.,

neofita m.
Wtn'btU\)t, sf. -n, pl. =n,

nowonawrócona f., neofitka/.

Sfteu'oüuung, sf. pl. --tn,

nowotwór m.
9ieu'&rudj, sm. =(e)§, pl.

=briid)e, nowina/., wieo wy-
karczowany grunt.

9feit')ntcf, sm. =(e)§, pl °e,

przedruk m., nowe wydanie.

9ieu'beutfcil, adi. nowonie-
miecki.

9tCU'e, sn. =n, nowo f.,

co nowego, nowa rzecz
;
po-

nowa /. (owiectwo).

9tU'Cntbctft, adi. niedawno
odkryty.

9CU'erotng§, odo. niedawno,

wieo; znowu, ponownie.

9Uu'erer, sm. .§, pi. -,
nowator m., lubicy nowoci
wprowadza.

9ieu'erfUltoen, adi. nieda-

wno wynaleziony.

üfieu'erltd), adv. niedawno,

wieo.
9klt'cnt, ta. i vn. (baben)

odnawia, na nowo przemie-

nia.

9iCU'Crung, sf. pl. =en, od-

nowienie n., nowo/.; reior-

ma /.; =en machen, treffen,

einführen nowoci wprowa-

dza, zmiany czyni; »en

aufbringen zmiany wymyla.
9ieu'ermtg§liebe, 9ku'e»

ntngSiuft, 9eu'erung3fitujt, sf.

dza /. nowoci, zmiau, duch
nowatorski, nowatorstwo n.

Weu'eningSliifttg, 91eu'e=

fUligfiidltig, adi. dny, pra-

gncy nowoci.
sJieu'erung3fujeii, sf. obawa

f. przed nowociami, zmiana-

mi, niech /. ku reformom.

9icu'crutigöfttftcr, sm. =§,

pl — , nowator m., refor-

mator m.

SReu'franjöftfdj, adi. nowo-
francuski.

9lCU'gCuO(fCtt, adi. obacz

Sfjtubacfen.

9iCU'gCu0tCn, adi. nowouro-
dzony ; ich fühle mich, roie —
czuj si jakby na nowo uro-

dzony; «=e§®inb noworodek m.

9tcu'geuurt, sf. obacz 2Bie=

bergtburt.

SfjCU'gcmadjt, adv. nowo,
wieo zrobiony, nowy; prze-

robiony, odnowiony.

9ieit'geftaUiutg, sf. pl. -en,

reorg-anizacya /., nowe upo-

rzdkowanie.

tarier, 9icu'gicröc, */.,

ciekawo f. ;
feine, jmnb§ —

befriebigen za«pokoi swoja,

czyj ciekawo.
9tlt'gtertg, adi. ciekawy;

niedyskretny; jmnbn — ma=
djen rozciekawi kogo; =e

SSttcce auf «t;n. roerfen spogl-

da na co ciekawie; adv. cie-

kawie; niedyskretnie.

9?eu'gläul)ige(r), sm. =gen,

pl =gen, nowowierca m., neo-

fita m.
sJJCU'golb, sn. =(?)$, imi-

tacya /. zota.

9icu'grtC(i)C, sm. =n, pl =n,

Grek teraniejszy.

^ICU'grtCdltfu), adi. nowo-
grecki.

9ZCU'^ett, sf pl -en, nowo
/., nowa rzecz; oryginalno/.

91eU'Ij0d)betltfdt, adi. nowo-
niemiecki.

9eu'tgfett, sf pl =en, no-

wo /., nowina f. ;
— beg

Sage nowina (z) dnia dzisiej-

szego; allerlei =en rozmai-

toci pl
Sfteu'tgfettSjögcr, 9Jcu'ig=
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feüöfrämcr, sn>. »§, pl. —,
nowiniarz m., nowinkarz m.

DJcu'iflfcit^frnntcrci, sf. pl.

«en, nowiuiarstwo v.

5Jcu'ioIcttefrnntcrin, sf.pl.

intim, nowiuiaika /.

Wcit'jaljr, sn. sä, nowy rok

;

JU — na nowy rok, ss nowym
rokiem

;
jmnbm JU — ©ttici

nninfcbeu yzy komu nowego
roku;frol)lid)e3, glürflidjeä —

!

profit — ! szczliwego, do-

brego, nowego roku!

9ieu'iaji-Sa()en&, sm. =(e)s,

pl. =e, wigilia /. nowego roku,

Sylwester m.

SWen'jaJjtSfeft, sn. ~es, pi
-e, wito «., uroczysto f.

nowego roku.

i)iCH'in^r§gefd)enf, sn. =(e)3,

pl. --Z, podarunek n. na nowy
rok, kolda/1

.; noworocznik
m. ; se fammeln koldowa.

9ieu'iabr3nad)t, f. obacz
üfteujahrsabenb.

Weujaljrtag, sm. --(e)3, pl.

t, dzie m. nowego roku, no-

wy rok.

9?eu'jaljr3toitiifd), sm. =e§,

pl. =n)tinjct)e, powinszowanie
n. nowego roku.

9{eu'lanb, sn. obacz 9?eu>

brud).

9Uu'lateinifdj, adi. nowoa-
ciski.

9eiJ'lt, adi. niedawny;
adv. niedawno; — morgen
onegdaj rano.

9klt'ltd)t, sn. *(e)§, nów m.
Neuling, sm. .%, pi. »e, no-

wicyusz m., fryc m.
üftCU'fot, sn. .g, deka-

gram m.

Üteit'mO&tfd), adi. nowomo-
dny; adv. nowomodnie.

v
)ieiTntimi>, sm. *(e)g, nów

m. (ksiyca).
v
JiClin, I. num. ord. dzie-

wi, dziewiciu, dziewicioro

;

— libr dziewita godzina

;

Utn — libr o dziewitej (go-

dzinie); II. — /. (liczba)

dziewi, dziewitka /.

9Uu'naiige, s. -.§, pl. =n,
minóg m. (ryba).

^eunMä'ttccfraut, sn. =(e)§,

pl. Kräuter, dziewilistnik m.
(rolina).

9ieu'Hetf, sn. '(e)ä, pl. =e,

4ziewiecioknt m.

^JCH'nCÖig, adi. dziewicio-
ktny.

'

v
JiCit'ncr, sm. >, pl — , l)

dziewitka/.; 2) jeden z dzie-

wiciu ; 3) onierz m. (z) dzie-

witego puku.
9tCU'HCrIet, adi. indecl. dzie-

wicioraki; adv. dziewicio-
rako.

9iCU'ltf adj, fteit'nfälttg, adi.

dziewi razy taki, tak wiel-

ki, dziewikrotny, dziewi-
ciorny, dziewicioraki ; id)

mufste ba§ -t bejahten musia.
em dziewi razy tyl« zapa-
ci, [ciocienny.

föeu'ltftödjtg, adi. dziewi-
9JeUtll)U'nuCrt, num. dzie-

wiset.
SIeunllU'nbCrtftC, adi. dzie-

wisetny. [cioletni.

9iCH'njäI)rtn, adi. dziewi-
JJieu'njäljrltClj, adi. co dzie-

wi lat przypadajcy.

9Jeu'lttttßI, num. dziewi
razy, dziewikro.

9CU'nmaIig, adi. dziewi-
krotny, dziewi razy powtó-
rzony.

9icwnmä'nncng, adi. dzie-

wicioprcikowy (botanika).

ÜJleiinmVnatig, adi. &z\e.-

wiciomiesiczny.

9iemtmo'riatli(f), adi. co dzie-

wi miesicy (przypadajcy).

9ieu'npfiutbtg, adi. dzie-

wiciofuntowy.

9ieu'nfetttg, adi. dziewi-
ciostronny, dziewicioboczny.

SReil'nfÜGig, adi. dziewi-
ciogoskowy.

Sfteu'nfilbner, sm. $, pl.

— , wiersz dziewiciogosko-
wy (wierszowanie).

91CU'ltftimmtg, adi. dzie-

wiciogosowy, na dziewi
gosów.

9}eit'ltftral)ltg, adi. dzie-

wiciopromienny.

9ieit'nftihlbtg, adi. dziewi-
ciogodzinny, dziewi godzin
trwajcy.

UNeMftiillbltcf), adi. (po-

wtarzajcy si, powtarzany)
co dziewi godzin.

9eil'lttti'gtg, adi. dziewi-
ciodniowy.

9eit'ntagli(Jj, adi. (powta-
rzajcy si, powtarzany) co

dziewi dni.

9ieuntau'feil&, num. dzie-

wi tysicy.

DJCll'ntC, adi. dziewity.
Weit'lttetlig, adi. skada-

jcy si z dziewiciu czci.
jflttt'nttl, sn. «3, pl.

' —

,

dziewita cz; jnKt — dwie
dziewite.

Weu'uteitä, adv. po dzie-

wite.

iUeu'ntljalÖ, adi. indecl.

pódziewita.
9fJcu'ntbtcr

f
sm. -§, pl. —

,

dzierzba /"., srokosz m. (ptak)

;

grofser, roter — cierniokrty
serokoszek.

9iClt'ntDÖdjtg, adi. dziewi-
ciotygodniowy.

9ieu'ntöödjentli<f), adi. co

dziewi tygodni (przypada-

jcy).

9leit'njau*tg, adi. dziewi-
ciokoczysty.

9JCU'nja^I, sf. dziewitka/.

Weirnjeljn, num. dziewit-
nacie.

9ieu'nsel)ncdet, adi. indecl.

dziewituastoraki; adv. dzie-

witnastorako.

9ieu'naeI)itfa, ^eu'njc^tt»

f Slttg, adi. dziewitnastoraki,

dziewitnastokrotny.

Dieu'nse^nmonottg, adi.

dziewitnastomiesiczny.

^ltn
r
n^mnonatiiä), adi.

dziewitnastomiesiczny, co

dziewitnacie miesicy (przy-

padajcy).

9eri'nael)iitaiifenb, num.
dziewitnacie tysicy.

9eiUtae^ntC, adi.' dziewit-
nasty.

Slcu'nje^ntcl, sn. -8, pi.

— , dziewitnasta cz; brei

— trzy dziewitnaste.

Stfett'it3el)ntett'3, adv. po
dziewitnaste.

9Ieu'llJtg, num. dziewi-
dziesit.

ÜWeu'njigcr, sm. -.§, pi. —,
dziewidziesitletni; in ben

neunjtger ^ttf) 1'«" w latach

dziewidziesitych, okoo ro-

ku dziewidziesitego.
9iCU'njtger1et, adi. indecl.

dziewidziesicioraki.

Sieu'njtgfodj, 91cu'nstgfül=

tig, adi. dziewidziesitkro-
tny, dziewidziesicioraki.

Dieit'ltjigjuljng, adi. dzie-
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widziesitletni ; ein =er dzie-

widziesicioletni starzec.

OZcil'njtgfte, adi. dziewi-
dziesity.

ÜRtu'njigftel, sn. °
;
pl. —

,

dziewidziesita cz; fünf— pi dziewidziesitych.

9lCli'nSt8ftCn§, adv. po dzie-

widziesite.
S'leu'nSuu'ig, adi. dziewi-

ciocalowy.

Pleuralgie', sf. pi. =n, ból

m. nerwów, newralgia f.

StCUra'Igtfd), adi. newral-

giczny.

9teit'f<$, sm. *l%, pi. =fä£e,

nowy, wiey skad czcionek

drukarskich; ponowne kie-

kowanie.

jKeu'fdjeffel, sm. =§, pi. —

,

pó litra.

$eu'ftlkr, sn. =§, imitacya

f. srebra.

fteu'ftaör, sf. pi. -ftäbte,

nowe miasto, nowsza cz
miasta.

fteirteftantentltdj, adi. no-

wozakonny, z nowego testa-

mentu ; =e gorfdjung bada-

nia nad nowym testamentem.

9leiltra'I, adi. neutralny,

bezstronny ; obojtny, zobo-

jtniony (chemia); adv. neu-

tralnie, bezstronnie
; ftd)

—
oerbalten, — bleiben neu-

tralnie si zachowa.
9leutraHfie'ren, »«. (fiaben)

neutralnym uczyni ; zneu-

tralizowa, zobojtni (che-

mia).

Sfteittcaltfie'nmg, 9icutrali»

fattü'n, sf. pi. »en, neutrali-

zowanie n. ; zobojtnianie n.

(chemia).

9eutralita'r, sf. pi. *en,

obojtno /., neutralno f. ;

bemaffnee — neutralno
zbrojna, pod broni.

yJeutraltiä'iSbntdj, sm. »(e)§,

pi. »brudne, zamanie «., po-

gwacenie n. neutralnoci.

Sftcutra'Ifctlj, sn. =e, pi.

=e, sól zneutralizowana, zobo-

jtniona.
'
ÜReu'tnim, sn. •>%, pi. =tra,

rodzaj nijaki, imin. nijakiego

rodzaju (gramatyka).

9iCU'ÜCrjiiltgt, adi. nowo-
odmodzouy.

9eu'uermaljli, adi. nowo-

zalubiony; bieSReuöecmäblten

nowoe"y pi.

9iClt'jCtt, sf. nowoytno f.

üfieiTjetttg, adi. nowoytny.
Dieil'ijeitigfeU, sf. nowo-

ytno f., modno f.

9ieit'S0tt, sm. =(f)§, centy-

metr m.

9IC'j'UÖ f
sm. — , zwizek

m., poczenie n.

9itd)t, adv. 1) nie; — roe-

niger alg nie mniej jak; —
mefjr nie wicej ; — einmal
ani; — einmal ani razu; nie-

raz; nod) — jeszcze nie; —
mebrju nie

;
ganj unb gar —

,

burajau» — wcale nie ; beileibe

— w aden sposób ; tu ba bet=

leibe — ! strze si to uczy-

ni! — bafj id) roüfjte o ile

wiem; — roabr? — fo? nie-

prawda? nie jeste tak? —
bod) a) ale nie! gdzie tam!
b) daj, dajcie temu pokój

;

nie rób, nie róbcie tego

!

aud) bu — ty te nie, nawet
i ty nie; man bielt tljn nie

für reid), aud) mar er e —
nie uchodzi nigdy za boga-

tego, nie by te w istocie bo-

gaty; IDO — jeli nie, w prze-

ciwnym razie; mit feiner ©e=
lehrfamfeit ift e§ — roeit ber

nie wielka te tam jego

uczono; e§ ift eine ©roig=

feit, bajj (albo feit) id) if;n —
gefefjen bab od wieków nie

widziaem go ju; 2) JU -t,

ju nidjte machen niweczy,
zniweczy, zniszczy; \W =e,

gu nicbte rcerben zniszcze,

spezn na niczem, nie doj
do skutku; mit «en bynaj-

mniej, wcale nie.

9U'd)tad)tung, sf. nieusza-

nowanie n., brak m. uszano-

wania; zniewaga /., nieuwa-

ga /.; — ber ©ejefce lekce-

waenie n. ustaw.

jJH'djtanerfemumg, sf. pi.

=en, nieuznauie n.

9lt'd)tangabc, sf. pi. =n,

niepodanie n. do wiadomoci.

SJU'djiartnahme, sf. pi. =n,

nieprzyjcie ii., niedosze
przyjcie.

9H'd)tonuiCfcnf)Ctt, sf. nieo-

becno /.

9ii'djtau3fotgung, 9it'd)t=

auSHcfcrung, */. pi. =en,

nieoddanie «., niedostawie-

nie n.

91t'd)taH3fiiljrung, */. pi
«en, niewykonanie n.

9U'djbead)tMtg, 9i'd)t&eou=

ad)tllltg, sf. pi. =en, niezacho-

wanie 11. czego, nietroszczenie

n. si o co.

9it'd)tbefoigen, sn. =§,

9U'd)tbefolgmtg, sf. pi. nn,
zachowanie n. si przeciwne

rozkazowi, przepisowi, nie-

posuszestwo n.

9ii'd)tbered)iigiutg, sf. m-
kompetencya /., brak m.
prawa, uprawnienia.

9it'd)t&efteklt, sn. «8, nie-

istnienie n.

yiidji&eunotgiutg, sf. pi.

=en, odmowa /. pozwolenia.

Wdjtkjaljlimg, sf. pi. -en,

nieuiszczeuie n.

9t'd)tdjrift, sm. =en, pi.

*en, niewierny m.

Sftt'djtbafCtlt, sn. =§, nie-

istnienie 11.

9tt'd)tonibung, sf. nieto-

lerancya /., brak m. wyro-

zumiaoci.
9ti'djtd)en, sn. *s, pi. —

,

dim. od 9Ud)te, siostrzeni-

czka f.

Wtyk, sf. pi. =n, siostrze-

nica /., synowica /.

9U'd)tCtnI)0itCn, sn. =§, nie-

dotrzymanie ii.

9it'd)tetnmtfd)ung, sf. pi.

=en, niemienzauie n. si w co.

Wdjtecfötg, sm. .(e)s, pi.

=e, niepomylny skutek, brak

m. sukcesu.

9M'd)tCCfÜK«ng, sf. niespe-

nienie n. (si).

9U'djterIaugimg, sf. nie-

uzyskanie n.

9it'd)terfd)Ctnen, sn. *$,

^it'djterfdlCinung, sf. niesta-

wienie 11. si ; niestawien-

nictwo ii., kontumacya /.,

zaoczno /. ; ba§ — betref=

fenb zaoczny, kontumacyjny

;

roegen =§ ftraffäHig werben

popa w zaoczno; ba§

Urteil roegen =e§ einleiten

rozpocz postpowanie w za-

ocznoci (prawo).

9ii'd)tertpä^mtng, sf. nie-

wymienienie n., pominicie n.,

milczenie m.

9It'd)tgaugbar, adi. niepo-
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patny, niepokupny, niepo-

8zul<iwany.

9Ji'djtgdcIjrtc(i:), sm. »ten,

pi. »te», nieuczony m.

Wi'djiljaltmtg, sf. (be§ @e-

fefces) niezastosowanie 11. si
(do ustawy), nieprzestrzega-

nie 11. (ustawy); (be SBortee,

beä S8erfpred)en3) niedotrzy-

manie n. (sowa, przyrze-

czenia).

9H'4t-3$, sn. §, nie ja,

niejan /". (filozofia).

9Ü'd)tig, adi. bahy, nic

nieznaczcy, marny, próny,
daremny, znikomy, nietrway,
niewany; für — (für null

unb — ) erklären uzna co

za niewane, niebye ;
—

(nuli unb —) madjen unie-

wani, odebra moc.

üfti'djtfgfeit, sf. pi. =en,

blaho /., marno f., zni-

komo f., pióno f., ni-

co f. ; niewano f.

^t'djtigfettScrnärung, sf.

pi. =en, uznanie «., owiad-
czenie n. niewanoci, unie-

wanienie n.

9ii'djttgfett3kfdjtt>er&e, sf.

pi. =n, zaalenie n. niewa-
noci (proces).

9ii'djttgfeit3Hage, sf. pi
•n, skarga f. o uniewanie-
nie wyroku.

9ft'd)tfenner, sm. =§, pi.

— , nieznawca m., niezna-

jcy si (na czem), laik m.
'
üftt'djtleiter, sm. =§, pi. —

,

zy przewodnik (fizyka).

Sftt'djtntUttär, sm. =g, pi.

— , niewojskowy m., cywi-
li-ta m.

9H'djtraudj(er)r.oiipe, sn. =§,

pi. «, przedzia n. dla nie-

palcycli (kolejn.).

$i'd)traiidjer, sm. >§,pl. —,
niepalcy m.

; für — ! dla nie-

palcych! (koleju.).

9itd}t§, I. pron. indef. in-

decl. nic; Ijat er — gebracht?
—

! nie przyniós nic? nic!

er Ijat fonft — gefagt nic zre-

szt nie powiedzia; gar —

,

ganj unb gar — , burdjauS —
nic a nic, wcale nic ; er roeif>

non ber <ad)e gar — nie wie
nic wcale o tej rzeczy; er tut
— aB fdjfafen nic innego nie

robi, tylko spi; — anbere§

nic innego; fonft —, roeiter

— nic wicej ; roenn e3 —
roeiter ift jeli o nic wicej si
nie rozchodzi; — 9ltlie$, (Su=>

teS nic nowego, nic dobrego;

bag tut —
, fdjabet — to nic

nie szkodzi; ba3 t)at — JU

fagen, ju bebeuten to nic nie

szkodzi, to obojtne; id)

Jammere mid) — barum nie

dbam wcale o to, to mnie zu-

penie obojtue; mir — bir

— ni std ni zowd, nie wie-

dzie z jakiego powodu, dla-

czego, jak gdyby nigdy nic,

nie biorc na nic wzgldu; —
roeniger (al) bynajmniej;
— befto roeniger mimo to

(jednak); au3 — fommt —

,

roirb — z niczego nic nie b-
dzie, zero do zera czyni znów
zero; e£ rourbe — barau§ nie

udao si, nie stao si

;

au§ ifjm roirb — roerben

nic z niego nie bdzie, nie

wyjdzie na nic dobrego; er

roottte mit ber ©adje — mefjr

JU tun Ijaben nie chcia mie
z tem nic wicej do czynie-

nia; für — (= umfonft) za

nic, za darmo ; um — unb
roieöer — za nic a nic, nie

wiedzie o co, bez wszelkiego

powodu; etro. für — acfoten

uwaa co za nic; c§ ift
—

baran «) to nieprawda, niema
w tem odrobiny prawdy; b)

to nie nie warte; e lafjt ftd)

bamit — anfangen nie mona
nic z tem zrobi; e§ ift

—
bamit to nieprawda; — ba=

non! nic wicej o tem! prze-

stamy o tem mówi; ba§ ift

— bagegen to wobec tego

(w porównaniu) niczem nie jest;

ju — madjen, in — auflöfen

w nic obróci, zniweczy; JU— roerben unicestwie, zni-

cestwie; roer — roagt, ge=

roinnt — kto nie way, nie

ma nic; II. — , sn. nic n., ni-

co f., nicestwo n. ; ba3 grofje

— wielkie nic; au bem —
empordienen wydosta z nice-

stwa; fid) au§ bem — empor»
arbeiten wybi sie, wypyn

;

©ott fcbuf bie ffitrt au§ bem
— Bóg z niczego wiat stwo-

rzy; roeifje — niedokwas
cynku, urewiec m. (chemia).

s.Ut'd)tikbCUteub, adi. nic

nieznaczcy.

9Jtd)tg6cftOulC'nigcr, adv. mi-
mo to, jednake, przecie.

9it'd)tfetlt, sn. =§, niebycie

«., niebyt m., nieistnienie n.

9U'djt8nitty, sm. =e§, pi. *e,

nicpo m., ladaco ni.

9i'd)tSnu#g, WdjtSmU?,
9Zi'd)t§nii^tg, adi. niewarty,

nic nie warty; gupkowaty;
niegodziwy; ado. do niczego.

pH'djtSnutjigfeit, sf. lada-

co /. ; niegodziwo f.
91i'd)tgfagcnb, adi. nic nie

znaczcy ; =e Sieben mowy bez

treci.

9lt'djt3t«er, sm. =§, pi. —

,

nieroba m., próniak m.

Tätyimmx', sf., 9H'djt=
tlin, sn. =, próniactwo n.

9it'd)tStt>tffer, sm. «g, pi. —

,

nieuk m.

9itdjt3ttit|feret', */., Sfit'djtS»

tuiffett, sn. -s, nieuctwo n.

9Ü
f

djtÖtt)Ürbtg, adi. niego-

dziwy, niecny, nikczemny, po-

dy.
9tt'd)t3ulÜr&tgfeU,

ff.
nie-

cno f., nikczemno /., po-

do /.

^ii'djtüberiraglmr, adi. nie

dajcy si przenie, nie mo-
gcy by przeniesiony; nie

mogcy by ustpiony, cedo-

wany, nieprzelewaluy (prawo).

$Ri'd)tübcrtragbarfett, sf.

niemono f. przeniesienia;

nieprzelewalno f. (prawo).

9It'd)tÜÜUUg, sf. niewicze-
nie »., zaniechanie n. wi-
czenia.

s}i'tberanttoortitd)feit, sf.

nieodpowiedzialno f.

9i'djt»cr6tutilid)fctt, sf. pi.

sen, brak w. zobowizania,
powinnoci.

Wdituertragen, sn. =§, nie-

znoszenie n.

9H'd)tüoUftrc(fung, 9H'd)t=

DOttjiC^Ung, sf. pi. =en, nie-

wykonanie ii., zaniechanie n.

wykonania.

9tt'd)tDor^anbcnfcin, sn. *§,

brak m. ; niebyt m., nieby-

tno f.

^t'ddtttJtrnidjfeit, sf. nie-

rzeczywisto f., niejawa /.

9it'd)tuii|fcn, sn. -.5, brak m.
wiedzy; nieuctwo n.
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9i'd)ttD0UCn, sn. =§, nie-

chcenie n.

9M'u)ttD0rtl)alteit, sn. =3, nie-

dotrzymanie n. sawa.

^i'f)tttmljlbarfett, sf. nieo-

bieralno /.

ftt'djtäublung, sf. pi. =en,

niewypata /., niewypacenie

n., niezapacenie n.

Wiujtjulaffung, sf. pi. «en,

niedopuszcznuie n.

9tf'ujt3Ufttmmiing, sf. pi.

=ett, nieprzyzwoleuie «., nie-

zgodzenie n. si.

9lt'del, *w. =s, #z. — , i)

nikiel m. (kruszec); 2) czo-
wiek wstrtny; niechluj m.\

kobieta niechlujna, fladra /.

Wtfelarfetnf, WMU*
fdjlag, sm., Wt'deMüte, */.,

91tctclodCr, sm. arsenian m.
uikln, okra niklowa.

9i'(felglattj, sm. =e3, byszcz
m. niklu, szary nikiel.

9ü'tfelmünse, sf. pi. =n, mo-
neta niklowa, z niklu.

9Zi'dett, vn. (haben) 1) ki-

wa, kiwn (gow), mruga,
mrugn (oczami) na znak
przyzwolenia ; 2) drzyma,
drzymn, zdrzyma si; 3)

va. uderzy w kark (owie-

ctwo).

Witt, sm. --§, pi. — , 1)

gow kiwajcy, oczami mru-
gajcy; 2) einen — tun
zdrzymn si, drzymk od-

prawi(a).

91t'tfnctfCf sf. pi. -n, lepni-

ca zwisa (rolina).

M'tfftubl, sw.=3,.pZ.«ftü&le,

fotel m. do drzymki.

9li'ÖftUnbC, sf pi m, go-

dzina /. drzymki, drzymka /.

91ie, adv. nigdy; er bat ba3
— gefagt nigdy tego nie po-

wiedzia; rcirft bu hingegen?
— ! pójdziesz tam? nigdy!

ÜJMe'ber, I. adi. I) nizki,

niszy; t>0« sein ©tanbe ni-

zkiego pochodzenia; bie »en

ßtaffen nisze klasy
;
§of)e unb

fiebere wielcy i mali, moni
i mniejsi; »e SBet^en nisze
wicenia; ber «e 2tDeI drobna
szlachta ; «eS SSoK pospólstwo,

tuszcza; =e ©erichtbarfeit
nisze sdownictwo ; ;e 2Jat[)e=

matt! nisza matematyka; 2)

pody, niecny; =e ©efinnung

pody sposób mylenia, pode
usposobienie; II. adv. na dó,
w dó; auf unb — gel) en prze-

chadza si tam i napowrót; —
mit tbm! zabi go! na mier
z nim! na pohybel mu! ba
£au3 ift — (gebrannt) dom
si spali; — auf bie ßnie!

na kolana!

9Jtc'bcr=kugcn, 9te'ber=

Iriegeit, va. beuge, beugft, beugt,

biege, biegft, biegt, bog nieber,

Ijabemebergebogen zgina, na-

gina, zgi, nagi, nachyla,
nachyli ku doowi, na dó;
(przenonie:) nka, znka;
ftdj —, vr. zgi si, nachyli
si, pochyli si ku doowi,
na dó, ku ziemi, przygarbia,
przygarbi.

9lie'ber=Mafen, va. blafe,

bläft, bläft nieber, habe nie«

beraeblafen, stan wielkim
piecem (górn.).

yiit'btt*Widttl, vn. (b>ben)

patrzy, spoglda na dó, ku
ziemi.

9cte'berborb, sm. =e§, pi.

=e, pokad niszy (marynarka).

yiit'bttzbxtüjtn, breche,

brich fr, bricht, brad) nieber,

niebergebrodjen; va. (Ejaben)

zburzy, rozwali; vn. (fein)

ugi si, przeama si, ru-

n.
'9te'&er*IJrenneit, brenne,

brennft, brennt, brannte nie=

ber,ntebergebrannt,t>a. (Ijaben)

spali, popali do szcztu; vn.

(fein) spali si do szcztu, do-

pali si.

^tCbr^ringeu, v a. bringe,

bringft, bringt, brachte nieber,

bab niebergebracht, 1) jmnbn
— pokona, powali kogo;

2) pogbi szyb = Stbteufen.

Wltbix-iMttt, va. (bapen)

schyli, nachyli, pochyli na
dó, ka ziemi; ftch —, vr.

(baben) schyla si, schyli

si.

9te'berbeutfd), adi. doino-

niemiecki.

9ie'ber=bonnent, va. (h>=

ben) 1) gromem powali na

ziemi, piorunem rzuci o zie-

mi; 2) (obraz.) ofukn, zgro-

mi (grzmicym gosem); rate

niebergebonnert Daftehen, nie=

bergebonnert fein by jakby

gromem uderzony, przerazi
si ; sta jak wryty.

IWiCberbnicf, sm. =(e)§, ni-

zkie cinienie (mechanika).

9ite'berbnt(fbamJf, sm. =e§,

pi. sbämpfe, para/", o nizkiem
cinieniu.

^ie'berbru<fbam£fmafcf)me,

sf. pi. »IJ, maszyna parowa
o nizkiem cinieniu.

9te'ber=brii(fen, va. (fjaben)

cisn, przycisn, nacisn,
guie, przygnie, zgnie,
przytacza, przytoczy

;

(obraz.) gnbi, przygnbi,
przygniata, przygnie; bie

greife — obniy ceny; nte=»

bergebrücft pp. i adi. zgnie-

ciony, przygnieciony; znka-
ny, smutny; fid) —, vr. sku-

li si.

9ii'ber=butfeit, yn., i fid) —

,

vr. (haben) skuli si, przy-

cupn, [tung.

9ie'bere, sf. obacz 5ftiebe=

9ie'ber=fafiren, i) m. fahre,

fährft, fährt, fuhr nieber, bin

niebergefahren, zstpowa,
zstpi, zjeda, zjecha, spu-

szcza si, spuci si na dó;
2) va. (tjaben) jmnbn — wie
kogo z góry na dó ; rozjecha,

przejecha kogo.

9ie'berfahrt, sf. pi. =en,

zjazd m., zstpowanie n. na
dó.

^ie'berfaü', sm. *(e)3, pi.

»fälle, upadniecie n. ; zgicie

n. kolana przed kim.

9^tc'bcr=fot(c«, vn. falle,

fätlit, fällt, fiel nieber, bin

niebergefatten; 1)_ spada,
spa, upa; nor jmnbm —
upa przed kim na kolana;

2) siada (o grubym zwierzu);

3) osiada, osi (chemia).

9ttc'bcc=fättcn, va. (haben)

powali na ziemi.

9ie'ber:fleljeu, »«. (haben)

©egen auf jmnb §aupt —
baga niebo o zesanie bo-
gosawiestwa na czyj gow.

9Me'ber=fliegeit, vn. fliege,

fliegft, fliegt, flog nieber, bin

niebergeftogen, zlatywa, zle-

cie z góry na dó.
9lte'bergang, sm. <e)§, pi.

=gänge, 1) schodzenie n. na
dó; — ber ©onne zachód m.

soca; 2) (obraz.) upadek m.
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Wte'bergcbriitftbeit, »/.,

Wtc'bergebriicftfrin, an. «3,

znkanie n ; osowiao /.,

smutek m.
Uic'ber=geljeit, vn. getje,

gebjt, gebt, ging nieber, bin

nieoer^egangen, schodzi,

zej; zachodzi, zaj
(ästron.); upada, ubywa
(o wodzie); obnia sie, spa-

da, spa (o cenach).

9ite'bergchen, sn. =§, wjazd
771. (górn.).

JJiic'bergeridjt, sn. «(e)3,

pi. =e, sd niszy, sd pierw-

szej instancyi.

91te'bcrgefd)lagen, adi. i)

mit =ett 2lugen ze spuszczo-

nemi oczami; 2) osiady,

zsiady (chemia); 3) (obraz.)

znkauy ; stroskany, skopo-
tany, osowiay, smutny.

9}te'bergefcl)lagenhett,
r

sf.

znkanie n., osowiao /'.,

smutek m.
9lte'ber=fiagelu, va. (baben)

gradem zbi, powali.

9iie'ber=balten, w. Balte,

bältft, balt, bielt nieber, bab
niebergefyalten, trzyma co

spuszczone na dó, trzyma
co na dole; (obraz.) jmnbn —
trzyma kogo w karbach,

w ulegoci.

9iic'ber4 flngcn, 9ie'bcr=

hängen, vn. bange, bange,

bängft, bangt, bing nieber,

bab niebergebangen, zwisa
na dó.

9ii'eber=fiauen, va. baue,

bauft, baut, bieb nieber, fjabe

niebergebauen, ei i powali
na ziemi ; wycina, wyci
w pie, zabi.

9te'oer=ln)u*ett, vn.^ ([ein)

kucn, w kuczki usi, przy-

cupn, przysiada, przysie.
9tf'ber=hnlett, va. (Caben)

sprowadzi, znosi, znie
z góry na dó.

91te'berh0lj, sn. =e§, drze-

wa pi. nizkiego drzewostanu.

9Zte'bcrjagb, */. pi. =en,

polowanie mniejsze (na ma
zwierzyn).

9te'ber=fümjjfen, va. (Ijaben)

zwalczy, pokona.
9Ue'berfartätfd)en, va. (lja=

ben) kartaczami zwali, po-

wali.

ycic'öcr=faucrn r
vn. (fein),

i fid) — , er. (fyaben) obaez
DJwbctbotfen.

9iic'bcr=flo^cn, va. (i}a=

ben) spuci.
sJtte'bcr=fmen, vn. (fein)

uklka, uklkn.
Wte'berfoblen,

'
sn. »s, —

beö 4Reiler§ noodrzenie n. si
mielerza.

Stfte'i>er=fommen, vn. fomme,
fominfi, fommt, tarn nieber,

binntebergelommenjl) przyj
na dó; 2) porodzi, zlegn;
mit einer £od)ter — powi
córk; nor ber gett, gu fcüt)

— poroni.

Sftie'berfwtft, sf. poóg t??.,

poród m.\ nor ber — przed

poogiem ; unjctttge — poro-

nienie n.

Diteberlage, sf. pi. =n, i)

pogrom m., poraka f., klska

/., pobitka f. ; eine — erleiben

ponie klsk, porak, zo-

sta pobitym
;

jmnbm eine

— beibringen pobi kogo;
2) skad m. (towarów); de-

pozyt m.
yiie'berlagegelmbr, sf. pi.

=en, skadowe 7?, opata /.

za skad.
Uite'berlaggrerfot, sn. =(e)§,

pi. -e, prawo n. skadu, de-

pozytu.

9iie'bcrfanb, sn. =(e)§, pi.

=IänDer, kraj w nizinie le-

cy, nizina /., uawy pi.

^tc'bcrlänber, sm. =§, pi.

— , uawianin m.
^tC'berldnbifu), adi. nider-

landzki; -.t £pi|m bruksel-

skie koronki; =e (2)ialer=)

©cbufe szkoa flamandzka.

9ltC'ber=lof|'cn, laffe, läffeft

i läßt, läfet, liefe nieber, t)abt

nteeergelaffen, I. va. spu-

szcza, spuci (na dó); ben

33otbang — spuci zason;
eine SBrücfe — zwodzi,
zwie most; II. ftd) —, vr.

osiada, usiada, usie,usi;
osadowi si; fid) bleibenb —
usi na stae; fid) f)au(td)
— zamieszka.

9}te'berlaffung, sf. pi. -en,

spuszczenie n. (si) na dó;
osada/., osiedliny pi. ; ko-
lonia /.

9ite'öerlaf|img3recf)t, sn.

=(e)3, pi. =e, prawo n. osie-

dlenia si.

9iie'ber-lcgcn, i) va. (lja=

ben) skada, zoy, ka,
pooy; bie SBaffen —
(= fid) ergeben) zoy bro,
podda si; (Selb, äüaren —
zoy pienidze (w depozy-
cie), towary (na skadzie)

;

fein 2lmt — zoy urzd,
zrzec si urzdu, poda si
do dymi6yi; ba§ £anbroerf —
porzuci rzemioso; bie Srone
— zoy koron, zrzec si
tronu, abdykowa; 2) fid) —

,

vr. (baben) ka si, poo-y si.

9!te'berlegen, sn. =3, S)ite'=

berlegung, */. pi =en, ska-
danie n., zoenie n. ; skad
7?i., depozyt m.) zrzeczenie n.

si, abdykacya /.

iJite'beMtegen, vn. liege,

liegft, liegt, lag (ba)nieber,

bin i babe (ba)niebergelegen,

lee na ziemi, by pochy-

lonym na dó; ec liegt franf

banieber ley chory w óku,
! jest obonie chory; ber Jpan»

I bel liegt banieber handel

j

zupenie podupad.
9Hc'ber=mad)cn f

w», (baben)

j
1) aja, zaja; 2) obala,

I

obali; wyrzyna, wyrn,
' wysiec, zabija, zabi.

9He1ier=tne&dn, va. (baben)

w pie wyci, wyrn, wy-
mordowa.

9Zie'berntctyelung, sf. pi.

=en, wycicie 7». w pie, wy-
rnicie n., wymordowanie n.

9'te'ber=netgen, va. (baben)

ku doowi nachyli, nagi.
91ie'bC^rci^en, va. reifee,

reifjeft i reifet, reifet, rtf$

nieber, fjabe mebergeriffen,

obali urywajc, zdzierajc,

ciga, cign na dó
urwawszy; rozwala, rozwa-
li, zwala, zwali, burzy;
niszczy, zniszczy.

9ite'berreifeen, sn. =3, 91ic'=

berretpng, sf. obalanie n.

przez urwanie; zwalanie n.,

zwalenie n., burzenie n., zbu-

rzenie n.

9ite'ber=retten, reite, reiteft,

rettet, ritt nteber, nieber»

geritten; 1) vn. (fein) zjecha
wierzchem z góry na dó;



9Hc'ber=rcniien 109 Wic'berMrijtig

2)va. (fjaöen) jadc wierzchem

stratowa.

9Me'ber=rennen, renne,

rennft, rennt, rannte nteber,

niebergerannt, l) va. (Ijabenj

w szybkim biegu potrci
i przewróci; 2) vn. (fein)

bied, zbiedz na dó.

9tfe'&er=rotteit, i)m. (fein)

toczy si, stoczy si na

dó; ber Sßorfjang roHt nieber

zasona spada; 2) va. (Ijaben)

toczy, stoczy na dó.

9itc'bcr=fäkln, va. (fyaben)

ci, rozsiec szabl, zarba,
porba paaszem.

9te't>eMdjieijen, fd)iefse,

fd^iefeeft i fcfjiefjt, fdjtefjt, fd)ofj

nteber, niebergefcboffen, I. vn.

(fein) spa, spuci si szyb-

ko (jak strzaa) z góry; II.

va. (fjaben) strzaem, strza-

ami powali na ziemi, za-

strzeli; rozstrzela; ^eftung*
toerfe — strzaami armatnimi
zburzy, zniszczy szace,
way.

9te'berftf)lag, sm. ={*)%, pi.

=fd)täge, 1) opad m.\ attno=

fpbärifdje =fd)(äge opady atmo-

sferyczne; 2) strcenie n.,

strcek m., osad m., precy-

pitat m. (chemia) ; einen —
büben osiada, osi (na

dnie) ; 3) spadek m. (muzyka).

9Hc'bcr=fd[)lagctt, fdjfage,

fdjlägft, flagt, fd)tug nteber,

niebergefdjlagen, I. va. (fjaben)

1) zwali, obali na ziemi;
zabi, trupem pooy; 2)

spuci; bte älugen — spu-

ci oczy ku ziemi, nurkiem
patrze ; 2) precypitowa,
osadza, strca (chemia)

;

4) umierza, agodzi (me-
dycyna) ; 5) znie, skasowa,
zniweczy, umorzy (prawo);

bte Ätage — skarg umorzy,
oddali, wstrzyma; einen

SßtOjefj — proces znie, umo-
rzy, zaniecha sporu; einen

33eroei§ — zbi dowód; $o=
ften — znie koszta; ©e=
rüd)te — stumi pogoski;
Irrtümer, Steifet — usun
omyki, wtpliwoci; 6) jmnbn
— zasmuci, zakopota kogo,
wywoa w kim zwtpienie;
jmnbä 35ut — zwtii czyj
odwag, odj komu odwagi;

bct§ [jat t&m äße Hoffnung
— to odjo mu wszelk
nadziej; II. vn. (fein) upa-

da, upa, powali si; osia-

da, osi (chemia) ; III.

nieberfdjlagenb, ppr. i adi.

precypitat, osad tworzcy,
strcajcy (chemia); umie-
rzajcy, agodzcy (medy-
cyna); =e 3Kittel rodek prze-

czyszczajcy ; IV. nieberge»

fdjlagen, pp. i adi. obacz
artyku w porzdku alfabe-

tycznym.

9ie'berfdjlagmtttel, sn. -§,

pi. — , ciao strcajce, pre-

cypitujce (chemia); rodek
umierzajcy, przeczyszcza-

jcy (medycyna).
'
9iie'berfu)lagwtg, sf. pi.

=en, obalenie n.
;

precypito-

wanie «., osadzenie n., str-

canie n. (chemia); — eine§

^Projeffeä umorzenie n. pro-

cesu.

^tc'uct'f djltitgen, va. fd)Un=

ge, fcbtingft, fcblingt, fd)lang

nieber, Ijabe ntebergefajtungen,

9lic'bcr=f rfjlucfcn, va. (b>ben)

poyka, poku; eine 33e=

[eibtflung — pokn uraz.

yik'bu:\ü)nittttm, va. (i>a--

6en) powali z trzaskiem

o ziemi, gromem powali,
strzaska; jmnbn mit ©riin-

ben — pokona kogo powo-
dami.

9tit'berjd)neHen, i. vn.

szybko spada; II. sn. =§,

— ber SBage nage pochy-
lenie si ramienia wagi.

9itc'ur={d)rct6cn, va. fdjrei--

Be, fd)reib|t, fdjreibt, fdjrieb

nieber, h>be niebergefdjrteben,

napisa, zapisa.

Sftte'berfdjrift, sf. pi. -en,

spisanie n., zapisanie n.
;

skrypt m., pismo n.

9^ic'bcr=fcgcln, vn. (fein)

eglowa na dó.
SHe'&eHenfett, va - (&>&«")

znia, zniy; pochyli,

spuci na dó; einen ©arg
in§ ©rab — trumn spuci
do grobu; inä Söaffer — za-

topi; einen ©djadjt — po-

gbi szyb (górn.); bie

Sftadjt fenft fid) nteber za-

pada noc.

Wie'beMenfmtg, sf.pl. =en,

znienie n., pochylanie n.
,

spuszczanie n. ; zatopie-

nie n.

9ttc'bcr=fe^cn r
I. m. (fja=

6en) 1) sadza, posadzi; sta-

wia, postawi; 2) zoy,
ustanawia, ustanowi, za-

mianowa; II. fid) — , vr.

(fyaben) usiada, usi, usie.
9ttc'bcc=finfcu, vn. finie,

ftnfft, finlt, fanf nieber, bin

ntebergefunfen, upada, upa
na dó, na ziemi; pochyla
si; auf bte Ante — upa
na kolana.

9iic'bev=fi^cn, ft|e, ft^eft

i ftfct, ftfct, faft nieber, nieber»

gefeffen, I. vn. (fein i baben)

usi; II. va. (Ijaben) etro.

— usiedzie co, spaszczy,
zama, zgnie co, siadajc
na uiem, przysia.

^ie'berltqbt, sf. pi. *[täbte,

nisza cz miasta.

Sßie'berftämmig, adi. nizko-

pienny.

9iie'beHtam)fen, va. (ija=

te) stratowa.

9lte'ber4tCu)en, va. fted)e,

fticbft, fticfct, ftad) nieber, fiabe

niebergeftodjen, przebi, prze-

szy szpad, sztyletem (i po-

wali na ziemi), zaga.
9ie'ber=ftcigeh, vn. fteige,

ftetgft, fteigt, ftieg nteber, bin

niebergeftiegen, schodzi, zej
na dó.

SSlit'htt'ittUtn, va. (fjaben)

postawi.

9ltc'bcr=fttmmcn, va. (fjaben)

przegosowa.
sjlie'&ei^ftofjcn, va. ftofee,

fiöfteft i ftöjjt, flößt nieber, b>be

ntebergeftofjen, i) obali, ze-

pchn na dó, popchn tak,

i spadnie na ziemi; 2) obacz

SJUeberftedjen.

9te'ber=ftre<feR, va. (b>ben)

powali na ziemi; obali na
ziemi przebiwszy, zastrzeli-

wszy, zabi.

9Me'beHtürsen,I. va. (Ijaben)

obali, powali na ziemi; II.

vn. (fein) zwali si, run,
pa.

9tte'bei'=taucljeit, i. va.

(Ijaben) zanurza; IL vn. (fein)

zanurzy si (w wodzie).

9lie'berträd)ttg, adi. ni-

kczemny, pody; — merben
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nikczemnie, podli si; adv.

nikczemnie, pudle.

Sftie'bcrtrhdjtiflfeit, sf. pi.

«=en; Siic'berträdjt, sf. ni-

kczemuo/., podo/.
;
pody

uczynek; = hiebet trächtige

£>anblung.

Wic'bcr-träufcllt, vn. (fein)

kroplami spada.
s
Jiic'ber=treteit, va. trete,

trittft, tritt, trat nieber, habe

niebergetreten, podepta, zde-

pta, rozdepta, zatratowa,
stratowa; bie ©ifiuhe — przy-

depta trzewiki.

9iie'ber=trinfen, va. trinfe,

trinfft, trinft, trant" nieDer, t)abe

mebergetrunfert, etro. — wla
w siebie co; jmnon — spoi
kogo do upadego, spoi kogo
tak, by si pod stó po-
wali.

9<Jte'ber=trityfeln, 9iic'bcr=

troffen, vn. (fem) obacz 9Ue=
bertväufeln.

9Jtc'öerunjj, sj. pi. =en, l)

miejsce uizko pooone; nizi-

na /., uawa f, uawy pi.
;

2) — eines Segens pogorszenie
ii. lenna.

Sftte'bemalb, sm. =(e)s, pi.

«roälber, nizkopienny las.

ftie'bertoalbtotrtfdjaft, sf.

pi. =en, nizkopienne gospo-
darstwo.

Utie'berttmrtö, adv. na dó,
ku doowi, ku ziemi.

jJitebertoafferftanb, sm. <e)s,
nizki stan wody, maa woda.

9ZtC'i>cr=tDCrfcn, va. roerfe,

roirfft, wirft, roarf nieber, habe
niebergerootfen rzuci o zie-

mi, obala, obali, powali,
pokada; fid) — , vr. (fjaben)

rzuci si na ziemi; fid) Dor
jmnbnt — rzuci si przed
kim na kolana.

9te'&ertt)erfen, sn. «s, 9te'=

bertüerftwg, sf. rzucenie n.

o ziemi, powalenie n., oba-
lenie n.

9?ie'ber5iebett, va. jiefie,

giebft, jieCt, jog nieber, h>be
ntebergejogen, cign, ci-
ga, cign na dó; spu-
szcza, spuci na dó.

JJite'Mtdj, adi. adny, a-
dniutki, adniusienki, liczny,

milutki; fid) — machen (bei

jmnbm) umizgasido kogo;

adv. adnie, adniutko, a-
dni nsienko, licznie, milutko.

SJüe'Midjfeit, sf. adno /.,

liczno /.

Sftie'bnnflri, sm. *§, pi. -nä=
gel, zadziorek m. u paznokcia.

ttC&rig, I. adi. 1) nizki,

pozioma; fetjr — niziutenki;

ber -e ©tanb bes äöafferö nizki

stan wody; «>er äüucljg nizki,

may wzrost; -er madjen, ftel*

len zniy; =er ^ret nizka,

umiarkowana cena; -fter ©a£,
'jßreis ostatnia cena; bie greife

roerben > er ceny spadaj, obui-

aj si; *e §erfimft nizkie po-

chodzenie; 2) nikczemny, po-
dy; pospolity, ordynarny; =e

©efinnung nikczemny sposób
mylenia; II. adv. nizko; po-

dle, nikczemnie; pospolicie,

ordynarnie; — fpielen gra
nizko; — benfenb albo ge=

finnt podle mylcy; — ge-

boren nizko urodzony, niz-

kiegfo pochodzenia.

9tte'brigfett, sf nizko/.;
podo f., uikczemno /.

SJtte'malÖ, adv. nigdy.

9ite'mattb, pron. nikt; —
ift gefommen nikt nie przy-

szed; — atö er nie któ inny
jak on; — anbers nikt inny.

Sftte're, sf. pi. -n, nerka/.;
bas gebt mir an bie -n to

mnie do ywego porusza.

üfttC'retts, adi. nerkowy.

yik'vtnbtütn, sn. «s, pi. —

,

miednica nerkowa (anatomia).

Ulte'ren&efdjtperbe, sf. pi.

=n, dolegliwo f. w nerkach.

9*lic'rcn6ratcn, sm. =s, pi.

—,
piecze nerkowa, ner-

kówka /. [nerki pi.

Wie'renbriifen, sf. pi. przy-

9itc'rencntjünbun0, sf. pi.

= en, zapalenie n. nerek.

9te'renerj, sn. =es, pi. -e,

yopór m. (górn.).

9ite'rcnfCtt, sn. -(e)8, kwiat
m., wydzielina /. nerek.

^MCrenfiirmtO, adi. nerko-

waty.

Sftte'rengrteft, sm. -eg, pia-

sek m. w nerkach.

9iC'renfronf, adi. chory na
nerki.

9ie'renfranfljeU, sf.pl>en,
Sftierenletbeit, sn. -g, pi. —

,

choroba f. nerek.

Wte'renletbenb, adi. chory
na nerki.

üftte'renfdjmerj, sm. *t%,pl.

=en, ból m. w nerkach.

Wte'renftetn, sm. (e)$,pl. »t,

kamie m. w nerkach (cho-

roba); nerkowiec m. (minera).

9ie'renftud, sn. «(e)8, pi. =e,

kawaek m. nerki; kawaek
pierzeni z nerk.

9tte'reitfttdjt, sf. choroba/,
nerek.

9Jte'reitfiid)tig, adi. chory
na nerki.

9ite'rentalfl, sm. -g, obacz
Jlierenfett.

9ZtC'rCUtt)Cfi, sn. =§, ból m.
w nerkaih.

ÜJHe'feframjjf, sm. =(e)g, pi.

-främpfe, kichawka /.

9Zic'fefrout, sn. *(e)g, pi.

-Iräuter, jarzmianka f, kicha-

wiec m., piersze m.

9<Me'feln, vn. (haben) l) mó-
wi przez nos = näfeln; 2)

rosi (o deszczu).

9itc'feltcgen, sm. >§, pi. —

,

drobny deszcz.

9te'f(e)mittet, sn. *$,pi. —

,

rodek m. na kichanie.

ÜJite'fCtt, vn. (fjaben) kicha,
kichn.

9iiC'fCtl, sn. =S, kichanie n.

;

(öfteres —) kichawka/.; (ein»

maliges) kichnicie n.

Sftte'fejmtüer;, 'sn. t%, pi. —

,

kiclacka /.

9te'feDlirj, sf.pl. =en, cie-

miernife czarny, ciemierzyca

czarna (rolina).

9liC'fCr, sm. =3, pi. —, ki-

chacz m.

üftie'Praitd;, sm. =(e)s, uy-
tkowanie n.\ lebenslänglicher
— doywocie n. ; ben — baben

(an einer ©arb) mie na czem
prawo uytkowania, uytko-
wa (prawo).

9ie'Praud)cn, va. (fyaben)

uytkowa.
9Me'Praudjer, sm. «§, pi.

— , uytkowca m. (prawo).

Stte'Praudjßbefty, sm. »e8,

posiadanie uytkowne (pra-

wo).

&te'Praiidj3red)t, sn. -(e)ä,

pi. »e, prawo n. uytkowania.

ÜRte'pufccr, sm. «=§, pi. —,
uytkowca m. [tt)urj.

9ie'§»ur.a, sf. obacz 9ttefe=
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Dliet, «w. -(e)3, pi. *e, nit

»?., zakówka /.

WCtboIaen, *w. «§, pi. —

,

sworzt »i. nita, trzpie m.
nita, sworze »?. zakówki.

üftte'töoljenfojjf, sm. =e§, .pZ.

=fÖpfe, nakówka /. nita.

9lte'tC, sf pi. *n, 1) nita f,
los niewygrywajcy, karta /.

bez wygranej; mit einer —
fjerauskommen, fi|en bleiben

nie wygra, mie los niewy-

grywajcy; 2) nit m., zakó-

wka /'.

bieten, va. (Ijaben) nitowa,
wiekowa, zaklepa.

We'tett, sn. *§, 9lie'twtg,

sf. nitowanie »., zaklepanie «.

ÜJite'tfeft, arf*. silnie znito-

wany, zanitowany, zaklepany.

SWie'tljamnter, sw. =s, pi.

«Ijämmer, uitownik m.
plte'tflofiejt, sm. =s, pi. —

,

próhoj m.
^ItCtfOpf, sm. =&,pl. »föpfc,

gówka /"• nita, nakówka /.

nita.

We'tmafdjtne, sf. pi. =n,

nitownica /.

9lie'tttagel, üttie'tftift, sm.

=§, p. stlttgel, =fte, 1) uitownik

m., gwód m. do nitowania;

2) zadziorek m. paznokcia.

üfttgroma'nt, sm. obacz aie=

!romant.

91tl)iU'3ttUl3, sm. —, nihi-

lizm m.

9il)ui'ft, s/w. *en, ^ »en,

nihilista ni.

jJltyÜi'fttftlj, adi. nihilisty.

czny.

9tfott'lt, sn. =(f)§, niko-

tyna f.

WlfrofouH, sn. =(e)§, j>J.

=e, krokodyl pospolity.

9U'lladj§, sm. «fe§, jttf. -fe,

petw» usk m.

Wtyfetu, sw. *(e)§, pi. =e,

hipopotam w.
WlttBUS, sm. — , nimbus

m.
;
powaga /.

9Hmm, imper. od nehmen,
bierz

!

Wtltmer:, adp. nigdy ; nie . .

.

wicej ; bu roitft iE)tt — feigen

nie zobaczysz go wicej.

Wmmermeljr, adv. nigdy
a nisrdy, przenigdy.

Wmmermeljrgtag, 9it'm=
merStag, sm. *(e)s, _pZ. •*/

wity Nigdy; auf ben — oer=

ftfueben odroczy na w. Nigdy.

9ti'mmerfatt, adi. nienasy-

cony, wiecznie godny.

Wmmerfatt, sm. -(e)§, pi.

<e, 1) obartuch m., dziurawy
worek; 2) dawi[>ad m. (ptak).

9tt'mmccttitct)crfcl)cn, sn.,

OUf — ! egnaj na zawsze

!

tfimmft, nimmt, obacz pod
SRebmen.

Nipp, sm. — , chlip m.\
einen — tun chlipn.

üfti'Wen, va. (haben)
f

chli-

pca, troszk si napi, pi
po trosze, pi po kropli, usta

zmacza; etttt. — uchlipn.
SH'Wftttt, sf. pi. -en, naj-

niszy przypyw morza.

9H'Wfad)en, /. pi. dro-

biazgi pi.

9t'M>ttfdj, sm. -.ta, pi. =e,

stolik m. na drobiazgi.

Wrgenb, Wrgen&S, Wr=
gCtlöUH), adv. nigdzie; — <m=

bers nigdzie indziej; oon —
ber zni(s)kd ; roohtn? — (rooO

Ijtn dokd ? nigdzie.

9i'rgenbljeim, sn s(e)§, pi.

=e, kraj urojony, utopiczny.

Wfdje, s/. #Z. =n, nya /.;

framuga /., sklepik ni., mu-
rek m.; skrytka /.

9ft'fd)ri, sm. jg, pZ. — , czu-

pryna /'.

m§, sf. pi. «Riffe, gnida/.

9H'ffig, Orf*, majcy gnidy,

zagnidzony.

Wfteit, vn. (haben) gnie-

dzi si, gniazdo sa; usa-

dowi si, osiedli si, mie
swoje gniazdo, domostwo; fid)

an jmttbn — przytula si do

kogo.

m, adv. = 5Ricbt.

üflittogtyseri'tt, sn. --§, nitro-

gliceryna f.

9itbeau', (wym.: -wo'), sn.

•S, pi. =S, poziom m.
9iiücou'ontd)jeigcr, sm. =§,

pi. — , supek spadkowy,spad-

koskaz m., skanik m. pochy-

oci drogi.

Wtoeau'flädje, sf. pi. =n,

paszczyzna /. poziomu.

9iit)cau'Iinic, sf. pi. -n, li-

nia f. poziomu.

9iDeait',djiekfeiil)ite, sf. pi.

=n, przesuw nica f. w poziomie

(kolejn.).

SliüCttemC'ttt, (wym.: -m),
sn. «=S, poziomowanie «., ni-

welacya /.

JMUeUYtte, sf. poziom m.
nawierzchni, poziom torowiska
(kolejn.).

9tfteflte'reH, «a. (baben)

poziomowa, wyrównywa,
wyrówna, zrównywa, zró-

wna.
^foeüie'rfentrolir, sn. =(e)3,

pi. -t, luneta poziomnicza.

9iueuie'rin(tutment, sn.

=-(e)5, pi. =e, przyrzd po-

ziomniczy, instrument niwe-
lacyjny.

WuelliCrlatte, */. pi. =n,

prt spadkowy, ata niwela-

cyjna, ata do poziomowania.

ftirjeü'te'rMotf, sm. -(e)8,

pi. =pflöd;e, supek poziom-

niczy.

g'liücüic'rfcfjciüc, sf. pi. =n,

tarcza /. prtu spadowego,
tarcza aty do poziomowania.

91tucttic'ruttg, sf. pi. =en,

poziomowanie n., niwelacya f.
üftiöeü'ie'rttjage, sf. pi. «n,

waga f. do niwelowania.

9tif, adv. nic = 9id)t\

9tif, sm. se, pi. =e, topie-

lec m., duch wodny.

9li'fblMmC, sf. pi. =n, grzy-

bie óty (rolina).

9U'fC, sf. pi. =n, topielica

/., topielnica/., witezianka/.,
nimfa wodna, rusaka f.

9l0'ÖCl, adi. wielkopaski

;

=bte ^affionen fyaben mie
zachcianki wielkiego pana,

chorowa na wielkiego pana;
— fein, eö — geben, by
hojnym, wydawa wiele pie-

nidzy, gra wielkiego pana.

iftouilttie'ren, va. (baben)

nobilitowa, uszlachci, nada
szlachectwo.

9Jod), I. adv. 1) jeszcze;

— nid)t jeszcze nie; — ift

es 3 e 't jeszcze czas; bas"

muffen mir — boren to je-

szcze posucha musimy;
— beute dzi jeszcze; id) bin
— bleute franf jestem dzi
jeszcze, jestem dotd chory;
— lange nad)ber jeszcze dugo
potem; — biefen SRonat
w tym miesicu jeszcze; e§

ift— lange nkbt genug jeszcze

zawsze niedo, brakuje je»-
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8zcze wiele; id) imb — einige

ja i jeszcze kilku, prócz mnie
jeszcze kilku; — ein bifedjen

jeszcze troch; — eine §raS e

jeszcze jedno pytanie; nur
— eine fCrage jeszcze jedno tyl-

ko pytanie; — etroaä jeszcze

co; — eroa? jeszcze co?
roa — ? co jeszcze? mer —

?

kto jeszcze? — einmal je-

szcze raz; — einmal fo »iet

jeszcze raz tyle; — einmal

fo grofj dwa razy wikszy;
— baju prócz lego, nadto;

baju fommt — doda naley,
e . . .; ba3 fefilte — ! tego

jeszcze brakowao! — lieber

roottte id), — lieber roctre e§

mir . . . wolabym, eby . . .;

2) choby; er mag — fo Dor«

fidjtig fein choby by nie-

wiem jak przezorny; — fo

roenig choby jak najmniej;

id) mag — fo met bitten cho-
bym jak najbardziej prosi;

II. coni. ani; roeber ... —
ani . . . ani, ni . . . ni.

9t0'djtttalig, adi. powtórny.

9O'djmnl3, adi). jeszcze raz,

powtórnie, na nowo.
9i0'(fen, sm. *%, pi. —

,

kluska /'.

9O'JjIeit, vn. (fjaben) hu-
ta si.

Wótyptitt, sm. =§, pi. —

,

9Ii)'htyeterfllfe, sf. próniak
ot., próniaczka f.

ißO'Ieil? DOlcn, chcc nie-

chcc.

Woma'be, sm. =n, pi. =n,

nomada m., czowiek koczu-
jcy.

'
yioma'btnltbtn, sn. *&,

ycie koczownicze.

9oma'ben»oIf, sn. -(e)g, pi.

=öölfer, naród koczowniczy.

^lOnWbtfdj), adi. koczo-
wniczy.

9iomnbifte'ren, vn. (Ijaben)

koczowa.
fto'meit, sn. »§, pi. do-

mina, imi n. (gramatyka).

9lomcnflatu'r, sf. pi. =en,
nomenklaturay., sownictwo n.

9l0ttttntt'l, adi. nominalny,
imienny.

jftomirta'lttjert, sm. =(e)§,

pi. =e, warto nominalna,
imienna.

ÜHomtnatt'ü, sm. =3, pi. =e,

mianownik ot., pierwszy przy-

padek (gramatyka).

ÜNonttue'U, adi- nominalny;
na imi opiewajcy.

9i0ndjnluncc, (wym.: n-
szals), sf. niedbao/., obo-

jtno f.
'

9iO!tCljala'nt, (wym.: n-
szala), adi. niedbay, oboj-
tny; adv. niedbale, obojtnie.

fltO'tte, sf. pi. =n, nona f.

(w muzyce).

9£o'mu3, sm. —
,
pi. =niuffe,

drobnomiar ot.

^lö'nntfjcn, sn. «=§, pi. —

,

dim. od SJonne, zakonniczka f.

9iO'mtC, Sf. pi. »n, 1) za-

konnica /'., mniszka f.\
—

rrjerben zakonnic zosta,

wstpi, pój do klasztoru;

2) wklsa dachówka; 3) grte=

d)ifdje — czernica f. (owoe).

9i0'nncnfirot, sn. =(e)3, pi.

=e, pierniczek nadziewany
(jaki zakonnice piek).

Sto'nneuHeib, sn. *[e)§, pi.

=er, 9^0'itncnHetbitng, sf. pi.

«en, habit zakonniczy.

9o'nnenflofter, sn. •§, pi.

=flöfter, klasztor panieski.

9O'nnCIlICbCn, sn. =§, ycie
zakonnicze.

Wo'nntnorben, sm. =§, pi.

— , zakon panieski.

9io'nncitfd)leter, sm. -.§, pi.

— , welon zakonniczy; ben
— nehmen zakonnic zosta.

^r/imettfjHrmt, sf. pi. *n,

ma /., przdka mniszka f.
sJio'nnentradjt, sf. pi. =en,

strój zakonniczy.
s)\o'tintntDtif)t, sf. obóczy-

ny pi.

üftr/mtenjeHe, sf. pi. =n,

cela zakonnicza.

9ton|rtü§u'ltra, n. szczyt

m., kraniec m.; — »on Cred)»

Ijeit szczyt ot. zuchwalstwa.

91o'nfen§, sm. — i =fe§,

pi. =fe, nonsens ot., gup-
stwo n.

yiß'Wt, sf. pi. =n, wzeek
weniany, pczek ot. w su-

knie.

9o'M)eifeit, sn. «g, pi. —

,

nó ot., szczypce pi. do roz-

skubywania, do wyskuby-
wania pczków w przdzy,
w suknie.

9iO'Wen, va. (Ijaben) szczy-

pa, wyskubywa pczki,
wzeki z sukna.

9torb, sm. »eä, pónoc /.
(strona wiata) ; wiatr pó-
nocny.

9i0rb=, adi. pónocny.
Wo'röbalin, sf. pi. =tn, ko-

lej pónocna.
9i0'rbbär, sm. -en, pi. -en,

niedwied pónocny.
9o'rbbreite, sf. pi. *n,

szeroko pónocna.
9l0'tbcn, sm. =g, pónoc f. ;

gegen, gen — ku pónocy;
im — gelegen pónocny; non
— fjerfommenb pónocny;
Sölfer be§ = ludy pi. kra-

jów pónocnych, pólnocnicy
pi.; ber 2Btnb roef)t au§ —
wieje wiatr pónocny; bem
— angeb^brtg arktyczny; bem
— entgegengefefct antarkty-
czny.

9io'rbenfircttc, sf. ohacz
üftorbbrette. [>Jtorbfonne.

9O'rbCItfOHnC, sf. obacz

9irj'rba.egeitb, sf pi. -en,

okolica pónocna.

9Io'rbflrcnscf sf. pi. -n,

granica pónocna.
sJfj'rbtfd), adi. pónocny

;

=e Äälte zimno pónocne,
zimno przenikliwe jak na
pónocy; =e Sßölfer ludy pó-
nocne.

9lo'rblänber, sm. =§, pi.

— , mieszkaniec ot. krajów
pónocnych, pónocnik ot.

9l0'rbtfu), adi. pónocno-
krajowy, pónocny.

91Ö'rbltu% I. adi. pónocny;
=e ©reite szeroko pónocna;
=e§ ©imeer morze Lodowate
Pónocne; II. adv. ku pó-
nocy; — liegen by poo-
onym ku pónocy; — lie»

genb ku pónocy pooony,
pónocny; =er wyej na pó-
noc.

9o'rbtid)t, sn. <e)§, pi. =e

i «er, zorza pónocna.
IftO'rbmter, sn. =(t)g, ocean

Pónocny.
9torbO'ft, sm. =§, 1) strona

pónocnowschodnia, wielki

wschód; 2) wiatr pónocno-
wschodni.

9lOrbO'fteriltg, sf. zboczenie

n. igy magnesowej od pó-
nocy ku wschodowi (egluga).
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9inrbÖ'ftltdj, adi - póno-
cnowschodni; ado. ku pó-
nocnowschodniej stronie.

üftorbn'ftumtb, sm. '-{i)i,pl.

=e, wiatr pónocnowschodni.

ÜRo'tftyOl, sm. »g, biegun

pónocny.
üftn'rbjjolejpebtttnn, 9io'rb«

jjoleyJebttionSfaljrt, sf.pl.--tn,

wyprawa /., podró f. do

bieguna pónocnego.

üfto'rbflunft, sm. =(e)g, punkt
pónocny.

9J0'rbfu)Ctn, sm. =(e)3, zorza

pónocna.

^JiO'rbfCC, sf. ocean Pó-
nocny; morze Niemieckie.

üßo'rbfdte, «/. strona pó-
nocna; spust opaczny.

JWO'rbfOltne, sf. eo'ce pó-
nocne, biegunowe.

Wrbftew, sm. =(e)g, gwia-

zda polarna, biegunowa.

üftO'rbWärtg, adv. ku pó-
nocy.

UOrbtoCft, sm. =g, 1) stro-

na pónocnozachodnia, wielki

zachód; 2) wiatr pónocno-
zachodni.

9?0rbtt>e'ftUdj, adi. póno-
cnozachodni; ku pónocnoza-
chodniej Rtronie.

Sftorbtoe'fttötnb, sm. *(e)g,

pi. =e, wiatr pónocnozacbodni.

^o'rbwinb, sm. »(e)g, pi.

*e
/
wiatr pónocny.

Nörgelet', Sßii'rgein, obacz

Mergelet, ÜRergeln.

SROtltt, */ p. =Ctt, norma

f., regua /., przepis m., za-

sada /., sposób m. postpo-
wania; all — bienen suy
za norm, regu; gur —
neunten przyj jako norm,
regu.

9omtfl'I, adi. normalny,
regularny, wzorowy.

9orm(t'lbelaftitit8, */. pi.

=eit, obcienie zwyke; —
beä 3ngeg obcienie pra-

widowe pocigu (kolej u.).

Iftorma'lfradjtfaC, sm. -eg,

pi. =fä|je, cena zwyka prze-

wozu, wobowe zwyke (prze-

wodnictwo).

fóormalgefiCtptitbigfett, */.

pi. sen, chyo prawidowa.
ftorraalgetDtdjt, sn. *(e)g,

pi. =»e, ciar prawidowy.
SftormallabeDrnftl, sn. =(e)g,

pi. -e, wiato n. alunku,
profil adunkowy, przekrój

adunkowy (kol^jn.).

üftorma'lmafj, sn. -eg, pi.

=e, miara wzorowa, miara
prawidowa.

Sftorma'tyretS, sm. »feg, pi.

sfe, cena prawidowa, cena
zwyka, cena normalna.

Sfiorma'lfafc, sm. =e, pi.

=fäfce, obacz iRormalpretg.

9iorma'lfd)itle, sf. pi. =n,

szkoa normalna.

Worma'lU>amtimg, sf. pi.

=en, natenie prostopade, na-

tenie normalne, natenie
zwyke.

ÜJiorma'ltyiir, 9orma'lfwr»
UiCitC, sf. prawidowa szero-

ko toru (kolejn.).

JKormaltaje, sf. pi =n, ce-

na zwyka, prawidowa.
Sftorma'lltljr, sf. pi. =en, ze-

gar normalny, zegar do regu-

lowania innycb zegarów.

9iorma'I$uftanb, sm. <e)g,

stan normalny, zwyky.
91ÖC3, sm. obacz Sfterg.

SKÖ'fel, sm. =§, pi. —, pó
kwarty, pókwarcie n.

Wut, sf. pi. mu, (i adv.)
potrzeba f., konieczno f. ;

bieda/., ndza/.; im Jatte ber— na wypadek potrzeby, w po-

trzebie
; roenn— an äftann geht,

anSDlanntft jak potrzeba przy-

cinie; eg gebt — an 2Jlann

potrzeba ludzi; au ber —
eine Xugenb mad)en upozoro-
wa potrzeb cnot; — mad)t

erfittberifd) potrzeba rozum
ostrzy, uczy rozumu; — lehrt

beten komu bieda dokuczy,
tego si modli nauczy; —
bricht Gsifen, — Eennt fein ©e=
bot potrzeba, bieda amie
prawo; bbdjfte — mizerya /.,

ndza/.; in — fein by w po-

trzebie, w biedzie
;
feine (liebe)

— mit etra. haben mie z czem
wielk bied; er tttaijt ung
oiele — wiele trosk nam spra-

wia; in (taufenb) tngften unb
9löten fein by w wielkiem

niebezpieczestwie; greunbe
fennt man in ber — przyja-

ció w potrzebie si poznaje;

in grofjer — fein by w wiel -

kiej biedzie, w ndzy; —
leiben biedowa, bied klepa

;

er letoet an allem — brak mu
wszystkiego (do ycia)

; fdjroire— wielka choroba, epilepsya
;

bafj bid) bie fchroere — ! bo-
dajcie wielka choroba porwa-
a ! eby ci dyabli wzili

!

mir ift etio. — albo not po-

trzeba mi czego; eg ift —

,

bafj . . . potrzeba, koniecznem
jest, by . . .; id) bab — tru-

dno mi, mam trudnoci; eg

nnrb feine — Ijaben, gu . .

.

nie be Izie trudno ...; bie

©ad)e f)at — , eg bat bamit —
rzecz jest pilna; eg Bat tein
— mit bir nie masz si czego
obawia; gtiebe tut bem Sanbe
— kraj potrzebuje pokoju;
toenn eg — tut w razie po-
trzeby; eg tut — , bafj . . . jest

koniecznem, potrzeba, by ...

;

roag ung — tut czego nam
potrzeba; eg tut mir äufjerft

— bardzo potrzebuj; aug —
z biedy, z koniecznoci; in
— unb (lenb lebeny w bie-

dzie i ndzy, bied klepa;
mit —, mit 2)tü&e unb —
z bied, ledwo; mit genauer,

barter — z wielk bied; mit
genauer — baoonfommen le-

dwo uj; ohne — bez potrze-

by; über — wicej ni potrze-

ba, nadto; id) |abe etro. non
nöten (uonnöten) potrzebuj
czego; eg ift oon nöten potrze-

ba; jur — od biedy; in 9lö=

ten fein by w biedzie.

9?0ta, sf. pi. =§, nota /.,

memorandum n., rachunek m.
9J0ta'6eln, sm. pi. ma-

gnaci pi.

•Jtotftbe'ne, adv. nota bene,

dla pamici..

gfcotabtUtä't, */. pi. =en,

znakomito f.

ütO'tddjfe, */• pi. =n, o tym-
czasowa, prowizoryczna.

9io'tabreffe, sf. pi. =n, adres

m. na wypadek potrzeby.

Sto'tattfer, sm. =g, pi. —

,

kotwica rezerwowa.

SHota'r, sm. =(e)g, pi. =e,

notaryusz m., rejent m.
;

pi-

sarz m.

Stotaria't, sn. -(e)g, pi. «e,

notaryuszostwo n., notaryat

m., urzd notaryuszowski, re-

jentowski; pisarstwo n. ; bióro

n. notaryusza.

Snlenber, ®cutfrf)-pouttfcfje8 3B6tterBu<fi.
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v>totaria'r^ncüiiljreu, */. pl.

naleytoci notaryalue.

•Jlotaria'tiföipJom, sn. =(e)g,

2)1. =e, dyplom notaryuszowski.

yiotaxia'täaamtn, sn. -g,

egzamin notaryuszowski.

9Jotarfa't8inftnimcnt/Jiota=

rin'tsbofumcHt, sn. «(e)s, pl.

S, dokument notaryalny.

9lotaria't3ftegcl, sm. =g, pi.

—
,
piecz notaryuszowska.

yiotnriä't^jcitflritS^n^iffcg,

pl. °iffe, wiadectwo notaryal-

ne.

Sftotnrie'!!, 9tota'rtfti, adi.

notaryalny ; adv. notaryalnie.

"DiO'tau^gaitfl, sm. *{t)$,pl.

«gange, wyjcie n. bezpiecze-
stwa.

9o'tanfer, sm. *§, pl. —

,

kotwica /. na ostatnia potrze-

b; (przenonie:) ostatnia na-
dzieja.

SftO'tbttU, sm. »(e)g, budowla

/. z potrzeby, budowla tym-
czasowa, na prdce wystawio-
na; nora /. lisów i borsuków,
w której nie przebywaj sta-

le (owiectwo).

fto'tbeJfoclf, sm. =(e)§, pl. -e,

rzecz /. od ostatniej potrzeby,

rodek zaradczy w potrzebie

uyty.
9o'tferiiife, sf. pl. =n, most

tymczasowy, prowizoryczny.

9o'tbrunnen, sm. =§,pi. —,
zbiornik m. wody na wypadek
ognia.

9o'tbamm, 9?o'ibcidj, sm.
*(e)%,pl. =r, groblatymczasowa.

^0'tbraitg, sm. =(e)§, konie-

czno nieodzowna.

SWtbritlfiCltb, adi. konie-

czny, nagy, pilny; adv. ko-

niecznie, nagle, pilnie.

SiO'tbUtft, sf. potrzeba f.;

jur — htnreid)enb od biedy

wystarczajcy ; nad) — stoso-

wnie do potrzeby, tyle ile po-

trzeba; feine — oerrtcbten od-

bywa potrzeb naturaln.

9ifj'tbitrftig, adi. wystarcza-

jcy od biedy, starczcy na
konieczne potrzeby, skpy,
szczupy ; biedny, mizerny

;

adv. od biedy; eg retrht —
hin starczy od biedy.

$o'tbiirftigfeit, sf. ciasno
f., szczupo/ = jnappbeit;
potrzeba /., niedostatek m.

9tO'tC f
*/. pl. *n, 1) nuta f,

znak muzyczny; ;r\, pl. nuty

pl. ; nad) -n fingen, fpielen pie-
wa, gra z nut; =n abfdjreiben

odpisywa, kopiowa nuty;

in =n fefcen muzyk do czego
dorobi, uoy; (przenonie :)

eg gebt nad) -n idzie jak z nut,

porzdnie, jak si naley; 2)

nota f., memorandum n., ra-

chunek m. ; 3) nota /., przy-

pisek m., uwaga f. ; 4) nota

(urzdowa, dyplomatyczna);

5) banknot m., pienidz pa-

pierowy.

90'teib, sm. .(e)g, pl. =e,

przysiga f. z koniecznoci,
przysiga nakazana.

9o'tcnau3gabe, sf. pl. «n,

einisyajf., wydawanie «., pusz-

czanie n. w obieg banknotów.

Wenbanf, sf.pl. --en, bank
emitujcy, wydajcy bank-
noty.

9o'tenbeUage, sf. pl. *n,
dodatek muzyczny do jakiego

pisma.

m'ttnmtt, sn. <e)g, pl
=blätter, karta /. nut.

Wtenbudj, sn. *(e)g, pl.

»blirher, ksika f. nut.

9l0'tCnbrutf, sm. --(e)g, druk
nutowy, wydawnictwo n. nut.

jJlo'tenbrurter, sm. =g, pl.

— , drukarz m. nut.

fto'tenfeber, sf.pl. =n, pióro

n. do pisania nut.

SHo'tenljeft, sn. «=(e)g, pl. =e,

poszyt m. nut.

9lo'tenlwnbeI, sm. =g, $fto'=

tenljanblung, sf. pl. =en, han-

del m. nut.

9io'tenfoj)f, sm. =eg, pl.

=!öpfe, gówka /. nuty.

üfto'tenlaben, sm. =g, pi.

=Iäöen, sklep m. z nutami.

üfto'tenletter, sf. skala f.

9?0'tenlefeit, sn. =g, czytauie

n. nut.

9to'tenIcttern, sf.pl. czcion-

ki nutowe.

SJtotenlinie, sf. pl. «n, linia

nutowa.

9Zo'teimtaWe, sf. pl. =n,

mapa f. na nuty.

SRo'tcityapter, sn. =(0är Pa-
pier nutowy.

9lo'tenJJult, sn. =(e)g, pl. =e,

pulpit m. do uut.

üflO'teitredlt, sn. «(e)§, prawo

n. wydawania pienidzy pa-
pierowych, banknotów.

Wo'tcnjdjlüffel,«»?. =s, klucz
nutowy.

9Zo'tcnfdjreiber, sm. «g, pl.
— pisarz m., przepisywacz m.
nut.

Wo'tenfdjuianj, sm. -eg, pl.

«frhroänje, ogonek m. u nuty..

Wtenftedjer, *w. -s, jpZ. —

,

sztycharz »j. nut.

Notenumlauf, sm. »(e)g,

obieg m. pienidzy papiero-

wych, banknotów.

9l0'tCUjCtlc, sf. obacz Noten*
linie.

9io'tcrbc, «w. 'n, ^. »n,

dziedzic konieczny, dziedzic

przeciwtestamentowy.

5»0'tfatt,Äm..(e)8,jp?.-fSae,
przypadek »i. koniecznej po-

trzeby, potrzeba f.\ im =e

w razie potrzeby.

UtO'tfeft, adi. wytrzymay
na wszelk prób; dzielny.

üfto'tfeuer, sn/ =8, pZ. —

,

ogie dany na znak potrzeby
pomocy.

SRO'tfrift, sf. pl. =en, termin
konieczny, ostateczny.

9o'tgebrungen, adi. potrze.

ba, koniecznoci zmuszony,
poniewolny.

!Jl0'igelb, sn. seg, pienidze
odoone na przypadek, na
nieprzewidziane potrzeby.

ÜRo'tgefdjret, sn. •§, krzyk
wzywajcy ratunku.

No'tgbfdjen, sm. obacz
Notpfennig.

9to'tljafen, sm. *s,pl. .-ijäfen,

port m. bezpieczestwa, ra-

tunkowy.
9Zo'tficlfer, sm. =g, ^. —

,

pomocnik m. w potrzebie.

9l0'tt)tlfe, sf. pomoc /.

w potrzebie.

UiO'tfette, sf.pl. -n, acuch
pomocniczy, acuch zapaso-

wy.

9Zo'tfettenglieb, sn. --{t),pL

-er, ogniwo n. acucha za-

pasowego.

m'timti, sf. pi. --n, $«o't=

lU^ClUUg, sf. pl. =en, sprz-

go zapasowe, sprzgo boczne.

9otte'rbudj, sn. -(e)g, pl.

=bücber, ksika /. do zapi-

sków, do notatek.

Wotie'ren, va. (b,aben) zapi-
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sywa, zapisa, notowa, za-

notowa; biefe SUtien —
akcye maj cen, za akcye
daj; =tierte greife ceny wyka-

zane; ^oc^, niebrtg — notowa
wysoko, nizko, wykazywa
cen wysok, nizk (haudel).

90ttC'nmg, sf. pi =en, za-

pisywanie n., zapisanie ».,

notowanie n. ; wykaz m. kur-

su, ceny papierów wartocio-
wych.

9tOttftfatto'tt, sf. pi -en,

notyfikacya f, oznajmienie n.

9iotiftäie'ren, va. (fjaben)

(za)notytikowa, oznajmia,
oznajmi.

SftÖttg, adi. potrzebny; ko-

nieczny; burdjctuä, unum=
gäng(id) — nieodzownie po-

trzebny; bringenb — pilny;

e§ ift — potrzeba, trzeba

;

e§ ift burcfjauS — koniecznie

potrzeba; etro. — b,ctben po-

trzebowa czego; id) fjctbe

etro. bringenb — potrzebuj
koniecznie czego, potrzeba

mi koniecznie czego; ba§
nötige czego potrzeba, co

potrzebne; ba§ nötige jum
ßeidjnen czego do rysowa-
nia potrzeba.

SWigeit, va. (fjaben) 1)

przymusza, zmusza, zmusi,
poniewoli, nagli, znagli;

id) fefje mid) genötigt jestem
zmuszony; 2) prosi usilnie

= btingenb Bitten; er läfjt

fid) — daje si prosi; er

Iä|t fid) nid)t — nie trzeba

go bardzo prosi.

WÖ'ttgertfattS, adv. w razie

potrzeby, jeli potrzeba.

9lij'ttgung, sf. pi. =en, mu-
szenie n., zmuszanie n., przy-

muszenie «., zmuszenie n.,

przymus m.
9iOti'3, sf. pi. =en, notatka

/. ; wiadomo /. ; — oon
etro. nehmen zauwaa, spa-

mita co, zapisa sobie,

zwraca uwag na co; przy-j co do wiartomoci
; ju —

fommen powzi wiadomo;
fid) =en madjen notowa, za-

pisywa (sobie).

SJfMfjtutdj, sn. «(e)§, P}-
«büd)er, notatka /., notatnik

m., ksieczka /. na zapiski.

9io'tjfal)r, sn. *(e)3, pi. »e,

rok m. godu, rok nieuro-

dzaju.

WWtUtfej, sf. pi. =n, za-

strzeenie n. na wypadek
koniecznoci (bandel).

StO'tlUße, sf. obacz 3totfaK.

$ftO'tletbeU&, adi. cierpicy
bied, biedny.

Uiij'tfetne, sf. pi. =n, lina

/., sznur m. u sygnau nie-

bezpieczestwa.

Sfto'tliige, sf. pi. =n, kam-
stwo n. z potrzeby.

9o'tmaft, sm. *(e)§, pi. =e,

maszt m. od ostatniej po-

trzeby.

9o'tmitteI, sn. .-§, pi —

,

rodek konieczny, ostateczny.

SftO'tltaßCl, sm. =§, pi
=näge[, gwód wbity z po-

trzeby (w braku innego lep-

szego)
;

(przenonie
:) popy-

chado »., czowiek, którym
si wszyscy wyrczaj w ra-

zie potrzeby; rodek osta-

teczny, najgorszy raz, osta-

teczno /.

ÜJiOtO'rifd), adi. (kademu)
znany, powszechnie wiadomy,
notoryczny.

SftO'tyetnlid), adi. krymi-

nalny, karny.

9i0'tyfeitntg, sm. =3, grosz

odoony na potrzeb, na bie-

d
; fid) einen — beifette legen

oszczdzi sobie par groszy

na staro.
9i0'tred)t, sn. •=(()$, prawo

11. koniecznoci.

!JO'trCtf, adi. przed czasem
dojrzay, wczesny.

9?0'tretfC, sf. dojrzao
przedwczesna.

9to'triibev, sn. •*, pi. —

,

wioso n. od potrzeby.

jfto'truf, sm. s(e)g, pi *e,

woanie n. o pomoc.

9iO'tfad)C, sf. pi *n, rzecz

konieczna, pilna, sprawa pie-

kca.
Slotfdjllfj, sm. -ffeö, pi

sfcbiiffe, strza dany na znak
potrzeby pomocy.

9lo'tfiguaI, sn. «<e)g, pi. =e,

sygna m. niebezpieczestwa,

trwogi, sygna alarmowy.

Wtftatt, sm. .(e)8, Pi-

=ftälle, stajuia prowizoryczna,

tymczasowa.

9t0'tftaili> f
sm. =(e)3, stan

n. koniecznoci; potrzeba f.,
bieda f.

9iO'tt(Utfe, sf.pl <=n, chrzest
m. z wody, chrzest w nagiej
potrzebie; einem Äinbe bie— geben ochrzci dziecko na
prdce z wody.

Wtteil, sm. =(e)§, pi «e,

zachowek m. (prawo dzie-

dzictwa).

9to'ttitr, sf. pi -en, drzwi
pi. do wyjcia w razie nie-

bezpieczestwa.

9tO'ttiMhI, sf. pi =n, wybór
konieczny, poniewolny.

üftO'ttoehr, sf. obrona ko-
nieczna, poniewolna.

Jiü'tuiCltötg, adi. konieczny,
koniecznie potrzebny; un«
Umgängltd), burdjau§ — nie-

odzownie, nieodbicie potrze-
bny.

Sto'üoenbtgeruietfe, adi.
koniecznie.

$ftO'tttiett>igfett, sf. konie-
czno/., konieczna potrzeba;

unumgängliche — nieodzowna
konieczno; bringenbe —
piekca potrzeba; gebieterifebe

— nieodbita konieczno; in

bie — oerfe^en przywie do
koniecznoci, zmusi.
Wo'tMvl, sn. =(e)3, pi -e,

dzieo konieczne, sprawa
pilna.

SWttoort, sn. *(e)3, pi
»roöcter, wyraz w potrzebie

(z braku innego) uyty.
Wtjetdjett, sn. >§, pi —

,

znak donoszcy o niebezpie-

czestwie, alarm m.

5fio'tsuuU sf, m%M)ti>
gilltg, sf. pi. =en, zgwacenie
n., gwat m.

üfto'tjüdjttgen, ya. (Ejaben)

gwaci, zgwaci.
ÜJiO'Dll, pi nowoci pi, to-

wary, ksiki wieo na-
desze.

ytOU'Ut, sf. pi -n, no-

wela /. (literatura); nowela /.,

ustawa uzupeniajca da-
wniejsz ustaw (prawo).

ÜJiOüe'flenljaft,* adi. nowe-
listyczny.

Icnbtdjtcr, sm. obacz üftooeHift.

StoiicUi'ft, sm. =en, pi -en,

nowelista /., pisarz m. po-

wiastek.

8*
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9i0ütlli'ftin, sf. pl «innen,

nowelistka f., pisarka /. po-

wiastek.

WoÜCÜTftifd), adi. noweli-

styczny.

9iot>e'mkr, sm. •$, listo-

pad m.

fliObitä't, sf. pl. =en, no-

wo /. ; nowina f.

9tobttd'tcn3crtel, sm. =s, pl.

— , ogoszenie n. nowoci
ksigarskich.

$0Dt'3C, sm. *n, pl. =n, i

sf. pl. -=n, nowicyusz m.)
(przenonie:) fryc m., niedo-

wiadczony; nowicyuszka /.

9iODijta't, sn. <e)s, pl. =«:,

nowicyat m., czas m. próby
w klasztorach.

9ilt, «dv. (zamiast nun)

nu? co? jak? jake? na —

!

nanu! no no!

9iU, sn. indecl. moment m.
;

in einem — , int — w oka-
mgnieniu, w mig.

9lia'ttce, (wym. : ntis), sf.

pl. =en, odcie m. (take
przenonie).

nuancieren, (wym. : nu-
siren), va. (haben) odcienia,
cieniowa; modulowa, zmie-
nia gos.

9tn'd)teM, adi. 1) czczy adi.
;

adv. (na) czczo ; id) bin nod) —
jestem jeszcze na czczo, nic

nie jadem i nie piem jeszcze,

jeszcze nie niadaem; «-er

SJiagen czczy, próny odek

;

2) trzewy, wstrzemiliwy,
umiarkowany ; — macben
roztrzewia, roztrzewi; —
roerben wytrzewie, wyszu-
mi (przenonie: przyj do
siebie, obudzi si) ; 3) (obraz.)

zimny, spokojny, rzeczowy;
ganj =es Urteil sd niena-
mitny; 4) czczy, jaowy,
niesmaczny; »e 9tebe jaowa
mowa.

9lii'ó)tentljett, sf. czczo
/.; trzewo

f., wstrzemi-
liwo/.; spokój m.\ jaó-wo /., niesmaczno f.

•JlU'bel, sf. (najczciej
:)

pl. =n, (kluska /.) kluski pl.
;

(italientftije) makaran m., ma-
karon m.; bünne, Breite =n
azanki pl- ©änfe— gaka
/. (z ciasta do upychania
gsi).

sJiit'öeUm(fcr, sm. =s, pl.

— , makaroniarz m.
s)WMUttt, sn. =(03, pl

=er, stolnica/, od makaronu.

9ht'belflecfe(rl), s. pi. a-
zauki pl.

Wbelform, sf. pl. =en,

forma /. na makaran.

9in'i>el&änbler, Wn'bth
mattier, sm. =S, pl. — , ma-
karoniarz m.

üftlt'benjolj, sn. -es, pl.

=fjöljer, waek m. do maka-
ronu.

Wn'Mn, va. (baben) ga-
kami karmi, tuczy, upycha.

UNnbelrofle, sf. obacz 9u*
bcltjotj.

9?u'oelfuWe, sf. pl. =n,

rosó m. z makaronem.
9iu'Dettetg, sm. =(e)8, pl.

=e, ciasto n. na makaron.

Woelttmlje, sf. obacz 9?u>

bel&ofg.

9ubita't, sf. pl. =en, na-

go f., rycina przedstawia-
jca nag osob.

Sull, adi. niewany, nic

nie znaczcy, nic nie wart
(zwykle tylko w poczeniu
z nidjtig).

UJutt, sf. pl. =en, nula /.,

zero n. ; bas Xljermometer

fteljt auf —, unter — termo-

metr wskazuje zero, niej
zera ; eine (roabre) — fein nic

nie znaczy.
SRuHUä'l, sf. pl. =en, nie-

wano /. (pierwotna).

gtuflitä'tSHafle, sf. pl. -n,

skarga /. o uniewanienie.

9nU'tounlt, sm. =(e), pl.

*e, punkt zerowy, zero n.

9lu'Kttiafferftani), sm. =(e)s,

pl. äftänbe, najniszy stan

wody, zero n. wody.

Sfcu'Hjtrlel, sm. =§, pi. —

,

cyrkiel m. do kóek maych.
Numerale, sn. =s, pi. =iia,

liczebnik m.
^unterä'r, adi. liczbowy.

üftumeratio'n, (wym. : -cjon),

sf. pl. »en, liczbowanie n.

9tnmerier'en, va. ^aben)
numerowa, liczbowa, ozna-

cza liczbami; liczy.

üftume'rifö), adi. liczbowy;
adv. liczbowo.

9Zu'meru8, sm. —, pl =ri,

liczba /., numer m.

91nmi§ttta'ti!, sf. numiz-
matyka /. znawstwo n. mo-
net.

WumtSma'tifer, sm. =s, pl.

— , numizmatyk m., znawca
m. monet.

9Ju'mmer, sf. pl. =n, nu-
mer m., liczba /. ; — ©idjer

fptelen i na pewniaka; mit
»n »erfeben numerowa, licz-

bami oznacza; jmnbn auf
— ©idjer bringen przyaresz-

towa, zamkn kogo do wi-
enia; eine gute — Bei jmnbm
baben mie (dobry) kredyt

u kogo.

IWu'mmerljoI}, sn. *es, pl
«bö^er, drewienko numero-
wane.

9u'mmernfoIge, sf. pl -n,

nastpstwo n. liczb, serya f.

9tun, adv. i coni. 1) teraz

;

roas (ift) — (ju tun)? có
teraz pocz? »on — an
odtd; — unb nimmermehr
przenigdy; — gut! dobrze

wic! — Ijbrt! suchajcie!
suchajcieno! — — ! powoli!

bez popiechu ! 2) uyte do
wyprowadzenia wniosku: po-

niewa, e za, e wic, a e:
ode Sflenfcben ftnb fterblid),

— ftnb bie 3ieidjen aud) SDien«

fcben . . . wszyscy ludzie s
miertelni, a poniewa bogaci

s ludmi ...;—, t)atte id)

es nid)t »orausgefeben? no
có, nie przewidziaem tego?
— fo fei es benn! niecbaje
tak bdzie 1 — ja ! — ja bod)

!

a niech tam! niech sobie

tam! dobrze, dobrze! — , bas

ift ftarf! zaprawd, nadto

tego! ba es — einmal fo

ift, — es einmal fo ift skoro

tak jest; — traf es fid),

bafj . . zdarzyo si za
(wic), e . . .; — (ba albo

nio) er aurtufgefebrt ift skoro
powróci.

9unme^r i 9?u'nmel)r, adv.

teraz, obecnie, ninie.

9lMime'Ijria,, adi. teraniej-

szy, obecny.

9lunttatu'r, (wym.: -cja-),

sf. pl. -en, nuncyatura /.

9tU'nttU8, (wym.: -ejus),

sm. —
,

pl. «tien i 9luntii,

nuneyusz m.

91ltr, adv. tylko; wycznie,



9«fj 117 Mitten

jedynie; er fann aHc§ nerlan«

gen, — nicht bie wszystkiegoda moe, tylko tego nie

;

eä waren äffe ba, — er ntdjt

wszyscy byli obecni prócz

niego; er tat e§ — au8 iel-
fett zrobi to jedynie z pró-

noci; bu barfft — befehlen

potrzebujesz tylko rozkaza;
wenn — gdyby tylko; roenn

er — fteiftg ift jeno by by
pilny; roäre id) — an feiner

©telle! gdybym jeno ja by
na jego miejscu; er mag —
geJjen! niech tylko idzie! —
roeiter! naprzód! gef) — ! ide
wicl — fort! tylko dalej!

fage mir — ! powiedz mi, pro-

sz !— ntd)t nergroeifeln ! tylko

nie rozpaczaj ! lafjt mich —
machen 1 pozostawcie to tylko

mnie! — 2Jiut! odwagi! roarte

—, e8 foQ bir fditecbt befom=
men! poczekaj jeno, dosta-

niesz, oberwiesz ty! roie fommft
bu — Ineliet? w jaki te spo-

sób tu przyszede? co te
za licho ciebie tu sprowadzio?
roa8 meint er — ? co te on
myli, myle moe? roie fietjjt

er — gleid)? jak te to on
si nazywa? er ift — eben an=
gekommen wanie w tej chwi-
li nadszed, nadjecha; er mar
— (= eben) hier w tej chwili

by tu; — oor brei Sagen noch

przed trzema dniami dopiero;

roer —, roa§ — , roo — kto-

kolwiek, cokolwiek, gdziekol-

wiek; roa§ bu — roiinfdjen

magft cokolwiek sobie y-
czysz; fobalb id) e§ — tun
fann skoio lylko to bd móg
uczyni; er ift bem Skter fo

ähnlich alg er — fein fann po-
dobny do ojca, e dalej nie

idzie; ba8 ift ba3 83efte, roaö

bu — tun fannft to najlepsze,

co uczyni moesz.
9tM&» sf.pl. 5Küffe, 1) orzech

»w.; Jiiffe fnacfen orzechy
gry; taube — pusty orzech,

wistak m. ; ba§ ift feine taube
— wert to nie warte zama-
nego szelga; jmnbm eine

Ijarte — ju fnacfen geben da
komu twardy orzech do zgry-
zienia; rotr haben noch eine —
mitetnanber ju fnacfen mamy
jeszcze ze sob do pogadania;

in bie 9Miffe gehen a) i na
orzechy; b) zabdzi, zgubi
si; um fRüffe fpielen gra o

orzechy, t. j. o mae sumy;
2) trybik m. (lewaru) dwi-
garki (mechanika).

üftu'Paum, sm. «(e)8, pi
=bäume, orzechowe drzewo,
orzech m.

9iu'Pa«mf)0»3, sn. =e8, orze-

chowe drzewo. [tjäfjejT.

WPeitfer, sm. obaca 5ftufj=

91u'Praun, 9tu'ftfar6cn,

adi. ciernnoorzechowy, orze-

chowego koloru, orzechowy;
cisawy.

$Rü'fid)en, sn. -8, pi. —

,

dim. od -Jufj, orzeszek m.
9iit'fjgariClt, sm. =8, pi. sgär-

ten, ogród orzechowy.

JKu'PiÜier;, 9lu'Peher, sm.
s§, pi. — , orzechówka/., sojka

f. (ptak).

üftlt'PfJlä, sn. obacz 9?ujj=

baumr)ol((.

üftu'Pern, sm. =(«)§, pi. te,

jdro n. orzecha.
*
9u'Pnatter, sm. «8, pi. —,

1) obacz -Jiufjbäher; 2) dzia-

dek m. do orzechów, klesaczki

pi. do orzechów.

üftU'Paitl), sn. s(e), orze-

chowe licie.

9u'ftma&e, sf.pl. =n, 9ht'ft=

trjurm, sm. =(e)8(jpZ. »rourmer,
orzechowiec m.

9U'fetmtfcfjel, sf. pi. =n, sie-

rospojka /.

ÜJtu'pI, sn. *(e)8, pi. se, ole-

jek orzechowy.

Mn'fäfyalt, sf. pi. =n, u-
pina /. (zielona) na orzechu;

skórka /. na orzechu.

SKu'jjftaube, sf. pi. =»,

üftu'frftrautf), sm. =(e)3, pi.

»ftraucher, krzak orzechowy.

WffUHlIb, sm. *(e)8, pi.

-roälber, Sfttt'fttoäl&tfien, sn.

=>§, pi. —, dim. las(ek) orze-

chowy.

üflÜ'fteW, sf.pl. nozdrza pi,

chrapy pi
9cU't(C), sf. pi Sflutett, o-

bek stolarski, rowek m., wpust

tn„ paz m.

yiu'tttl, va. (fjaben) robi
wpusty, rowki.

9ilt'ty0&el, sm. =8, pi. —,
strug wpustnik w?., wpust W.,

fugrownik m.

Wu'tfäge, sf. pi -n, pia/.
z osad;;.

Wirtfcpeutel, sm. =8, pi.

—, wzeek m. do ssania dla

dzieci, smoczek m.

Sftlt'tfdjen, vn. (haben) ssa.

Wu'tfdjfämidjen, sn. =8, pi
— , smoczek m.

9llt5, sm. »e8, gu — unb
frommen dla dobra, na ko-

rzy; ftch etro. ju nu£e (ju=

nu|e) machen korzysta z cze-

go.

liflu^antrjeniutttg, sf. pi. =en,

zastosowanie praktyczne, ko-

rzystanie n. ; moralifdje —
mora m., nauka moralna.

Uhi^arfceti, sf. robota uy-
teczna.

Jtil'ty&ar, adi. poyteczny,
bdcy do uycia, dajcy si
uy, mogcy by uytym, to,

z czego mona korzysta,
uytkowa, zysk przynoszcy;
=e8 Sanb ziemia uprawna; —
mad)en obróci na co, uczyni
zyskownem

;
ju etro. — madjen

obróci co na jaki uytek;
Sanb — machen uprawia zie-

mie, grunt.

UlWtyHtltit, sf. uyte-
czno f.

9tU'^h0rmadjHng, sf. obró-

cenie n. na co, uytkowanie n.

^u'^äuntc, sm. pi, 9?u'#=

DaunttlÜiSer, sn. pi drzewo
uytkowe, budowlane.

SRu^beredjmmg, sf. pi =en,

obliczenie n. zysku.

9tu'Pringen&, adi. korzy,
zysk przynoszcy, uyteczny,
poytkowny.

TiWfyt, m%t, TiW%, adi.yxi.j-

teczny; (^u) nichts — fein na
nie si nie przyda, by do

niczego ; tuel — fein by bar-

dzo uytecznym; e§ roäre mir

nüfcer {comp.) przydaoby mi
si bardziej.

9?lt'fceffe!t, sm. =(e)8, skutek
uyteczny, sia skuteczna.

9lt'ijCtt, I. (take nützen)

vn. (haben) przydawa si, by
poytecznym, pomocnym; ju

etro. — suy do czego, przy-

da si na co; er fjat mir tuel

genügt bardzo mi by uy-
tecznym, bardzo mi pomóg;
ba8 rotrb bir roenig nützen to

mao ci si przyda; roogU tui^t
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bas? na co to si przyda? do

czego to suy? bag niifct mir
nid)tg to mi si na nic nie

przyda; bag nüfct unb febabet

aud) nidjtg to nie pomoe ani

nie zaszkodzi ; II. va. (rjetben)

(8)korzysta, uy = benüfcen ;

fein ©eto — cign zyski ze

«wego kapitau; bie ©elegen=

heit — korzysta ze sposo-

bnoci.

9iU'^Cn, sm. »g, 1) ko-

rzy f. ; zysk m.
;
przychód

m.; uytek m.\ bag ift non

grobem — für bie SBoijlfafjrt

to bardzo korzystne dla do-

brobytu ;
— bringen przynosi

korzyci; grofjen — Ijaben, ge=

tuäfjren przynosi wielkie ko-

rzyci; ju jmnbg — augfd)[a=

gen wyj na czyj korzy;
aus" etro. — gießen, fcblagen

cign z czego korzyci, ko-

rzysta z czego, poytkowa,
uytkowa z czego; ofjne —
bez korzyci, bez zysku; mit
— »erfaufen sprzeda korzy-

stnie, ze zyskiem; gu roeldjem

— ? na co ? eg ift non feinem
— na nic si nie przyda; bag

gereidjt mir gum — to jest

dla mnie korzystne, z korzy-

ci; id) fage eg gu beinem —
mówi to dla twego dobra;

auf feinen — fetjen patrze na
swój zysk, szuka wasnej ko-

rzyci; einen fdjbnen — brin=

gen, abwerfen przynosi pi-
kny zysk; ber allgemeine —
dobro publiczne ; 2) ch f.

zysku, prywata /. = (5igen=

nu£; 3) rzadko zamiast 9iie|*

braud) uytkowanie n.

9iu'^garten, sm. -i, pi. -gär=

ten, Ojrród uytkowy.
9ht'#jols, sn. --eg," pi. «=böt=

ge.r, drzewo nytkowe.
iii^fUometer, sm. *g, pi.

— , kilometr uyteczny.

9ill'#fraft, sf. sia skute-

czna.

9ilt'^l0ft, sf. pi. »en, ciar
uyteczny.

ÜHu'tjieiftimg, sf. pi. -en,

praca skuteczna, uyteczna.

DlÜ'tyltd), adi. poyteczny,
uyteczny; korzystny, zysko-
wny; pomocny; odpowiedni
(do celu); gu etro. — fein by
do czego przydatnym, suy
do czego; adv. poytecznie,
uytecznie, korzystnie, zy-

skownie.

!JlÜ'^lit()feit, sf. uyteczno
/., poyteczno /. ; zysko-
wno f.

9lü'^trifcttStitrlftd)tcn, sf.

pi. wzgldy pi. na uyte-
czno, wzgldy utylitarne.

9ilt'$10§, adi. niekorzystny,

nieuyteczny, daremny, pró-

ny, nieproduktywny; adv.

niekorzystnie, nieuytecznie,
daremnie.

9ll'^l0ftgfeU, sf. nieuy-
teczno /, nieprodukty-
wno /., jaowo /., darem-
no f.

9u'tjmefeer, sm. .%, pi. —

,

uytkowca m.

9u'fcmefterin, sf.pl. «innen,
uytkowczyni /.

9ht'^ntepng, */. pi. =en,

uytkowanie n.

Wtl'tjUltg, sf. pi. =en, uy-
wanie n. = SBenufcung; uy-
tkowanie n. = SWufcmefjung ;

dochód w.,zyskm.= ©eroinn,

©rtrag.

9ht^ung3anfd)iag, sm. *(e)g,

pi. =Jd)läae, obrachowanie n.

dochodów.

9iii'^img§pd)e, sf. pi. -n,

obszar uytkowy dochód przy-

noszcy.

$ftu'^mtg3ujert, sm. =(e)g, pi.

=e, zysk m.
y\)'m$)t, sf. pi. sn, 1) nim-

fa /. ; 2) poczwarka /.

WittMenfiaft, 9ty'!ti#)eit-

IttäfMg, adi. podobny do nim-
fy; adv. jak nimfa.

9ty'm£ljenl)äiitd)eit, sn. •§,

pi. — , dziewnica/., koszulka

/., wylina /.

9ty'm>Ijenfd)uT, sf. pi. =en,

grono n. nimf.

D.
£)/ n. indecl. pitnasta

goska, czwarta samogoska
niemieckiego abecada; D.,

skrócenie zamiast Dftat m.
wschód m.

Ol interi. o! ach! och!
— jCreube '

acu >
co za ucie-

cha! — id) UngltidUicber ach,

ja nieszczliwy! — rooUte

ood) (Sott! oby Bóg chcia!
— ja! zapewne! — nein!
o nie! — nidjt bod)! nie, nie!

— roeb! ach! aj, aj! — roenn
bod)! oby (te)!

Dd'fe, sf. pi. =n, oaza /.

£>6, I. praep. z 3. przyp.

1) nad, na; — unferen §aup=
tern nad uaszemi gowami; —
ben ©efefcen roadjen czuwa nad
ustawami; 2) wyej, po-

wyej; Dfterreid) — ber

©nnS Austrya powyej ÄDizy;

3) z powodu, dla = roegen;

4) = roäfjrenb, podczas (prze-

starzae); II. coni. 1) czy,

czyli, jeeli, azali; id) roeifj

nid)t, — er fommt nie wiem,
czy przyjdzie; eä fragt fid),

— eS roabr ift pytanie, czy
to prawda; — er roobt roieber*

fommt? czy te on wróci?

2) alg —
,

gleid) —
,

gteid)

atS — jak gdyby; er tut, er

fteöt fieb, alg — er nidjtg

borte udaje, jakoby nie sy-
sza; mir ift eg, alg — id)

bag fchon gehört bfttte zdaje

mi si, jak gdybym to ju
by sysza; 3) na —

! no
i jak jeszcze! 4) — ... aud)

jakkolwiek, chocia, cho
= obgteid), obfd)on, obroobl;

III. adv. wyej (tylko w wy-
razach zoonych jak obge=

nannt, obgebad)t i. t. p.).

SD'fl(td)t, sf. strzeenie n.
;

baczno f., baczenie n.
;

etro. in — nehmen troszczy
si o co ; nadzorowa co

;

zatrzyma co w pamici

;

spostrzedz co; fid) nor etro,

in — (= in ad)t; nehmen
wystrzega si czego; —
geben uwaa; pilnowa, do-

glda; — ! baczno!
b'obemeloet, D'bbenannt,

D'bbefagt, adi. wyej wy-
mieniony.

D'Dbad), sn. =(e)g, schro-

nienie n. (pod dachem); przy-



£)'Mafl(3)lo3 119 COcrbnuarDcttcr

tuek m., imnbm — geben,

geiüä^rett da koma schro-

nienie, przytuek u siebie;

bei jmnbm — Ijaben mie
u kogo przytuek; unter —
bringen schroni pod dach.

D'&&ad)(3)l0§, adi. bez

schronienia, bez przytuku,

bezdomny, tuaczy; 2lft)t für

Dbbacblofe przytulisko, schro-

nisko dla bezdomnych, dla

wóczgów, dla ebraków;
— fein nie mie dachu Dad

gow.
D'&badjfoftglett, sf. bez-

domno /., tuactwo n.
;

wóczgostwo w.

Dfiimftto'n, sf. pi. -en,

obdukcya f.

D&ebiCttj, sf. posusze-
stwo n.

O'zfttint, sn. pi. nogi wy-
krzywione w fermie O.

©Vbeilttg, adi. krzywo-

nogi.

Dkü'Sf, sm. =en, pi. *en,

obelisk m.
£>fiett'3feitfÖrmig, adi. ma-

jcy ksztat obelisku.

©'kit, adv. 1) u góry, na
górze, z góry, w górze;

etro. — cmfaffen chwyci co

u góry; etro. — abfdjneiben

uci wierzchni, górn cz
czego

; fid) — galten, fd)roim=

men sta, pywa na górze,

po wierzchu ; — auf bem Xifd)e

u góry, na najwyszem miej-

scu stou ; — auf bem Serge
na szczycie, u szczytu góry;

oon — (berab, herunter) z

góry, z wysokoci; z wy-
szych sfer; ber ©egen fommt
Oon — bogosawiestwo
z góry, z nieba, spada, przy-

chodzi; jmnbn oon — jerab

betjanbeln traktowa kogo
z góry, obchodzi si z kim
lekcewaco; nad) — (bin,

Ijinauf) w gór, na gór;
jmnbn oon — bi§ unten be=

feljen, betradjten oglda kogo
od góry do dou, od stóp do
gowy; oon unten nad) —
z dou do góry, ku górze;
— rooljtten mieszka na górze,

na pitrze, mieszka nad kim;
— bleiben pozosta na górze;

(obraz.) utrzyma si na zaj-

mowanem stanowisku ; ben

ßopf — bebalten zachowa
zimn krew, przytomno
umysu; — §tn powierzcho-

wnie, lekce; — fein górowa;
2) wyej, wy, zwy; roie —
jak wyej: roie id) fdjon —
ermähnt rjabe jak(em) ju
wyej wspomnia; — bettterft,

— befagt, — ermähnt, —
gebadjt wy wspomniany,
wzmiankowany.

•D'uenan, adv. u góry, na
czele; — geijen i na czele,

w pierwszym rzdzie, prze-

wodzi, przodowa; — fi^en

siedzie na pierwszem miejscu.

•C'BcnOUf, adv. na górze,

na wierzchu; — fdjrotmmen

pywa po wierzchu; (prze-

nonie:) — bebanbeln trak-

towa powierzchownie; je§t

ift er — ju teraz wygra,
wybi si, dosta si na
wierzch, wyszed z kopotu,
wszystko przezwyciy.
O'knaitS, D'benlnnairä,

adv. — hinaus wollen daleko

siejra, chcie wielkich rzeczy,

by bardzo ambitnym; —
fein by pochym, nierozwa-

nym, nierozmylnym; wpada
atwo w zo.

D'benb(a)rauf, D'benb(a)r=

ÜuCC, adv. nadto, ponadto.

D'beitbretn, (nod) —brein),

adv. do tego jeszcze, prócz

tego, a do tego, nadto.

0'klthin, adv. 1) w gór,
do góry; 2) powierzchownie,

lekce, ladajak(o), niedbale,

byle zby, od niechcenia;

eine Arbeit — oerrichten za-

atwia robot ladajako, by le-

j zby; etro. nur — be=

rühren lekko czego dotkn,
wspomnie nawiasem.

D'ÖeiUjtnaUg, adv. obacz

DbenauS.

O'btV, adi. obacz Dbere.

D'ber, sm. «g, pi. —

,

wynik m. (w kartach nie-

mieckich).

D'berabmkal, sm. =g, pi.

=e, admira naczelny.

D'berältefte(r), sm. =ten, pi.

«=ten, najstarszy m. w cechu.

Dberamtmann, sm. *{*)*.,

pi. =männer, najwyszy urz-
dnik kameralny ; naddzier-

awca m.

Dbcro^cttattonggeridjt,
sn. «=(e)3, trybuna najwyszy,
kasacyjny.

D'bcra^ctttttion^rttt, sm.
=(e)3, pi. =räte, radca m. sdu
najwyszego.

D'berarm, sm. =(e)§, pi. -e,

rami górne, bark m., (cz-
ciej :) pi. barki.

D'berarjt, sm. =es, pi.

»ftrjte, starszy lekarz, lekarz

naczelny.

D'berauffcljer, sm. *§, pi.

— , nadzorca m., naczel-

nik m.

£>'&eraitffid)t, sf. nadzór m.,

najwyszy dozór, przeoe-
stwo «.

£)'berbait, sm. .(e)3, wierz-

chnia cz budynku, domu,
górne pitro; budowa wierz-

chnia, budowa torowa, na-

wierzchnia /.; eiferner —
nawierzchnia elazna; £ang=
fdjroeHen

—

nawierzchnia
z podkadami podunymi;
breiteiliger Sangfdjroetten

—

nawierzchnia troista z pod-

kadami poduuymi; etn=

teiliger Sangfchroeßen— na-

wierzchnia z podkadami
podunymi jednolita; meljr*

teitiger Öangfd)roeHen— na-

wierzchnia z podkadami
podunymi zoona; jroet=

teiliger Sangfchroetten— na-

wierzchnia z podkadami po-

dunymi dwoista; — mit

(ginjelunterlagen, engttfrher—

nawierzchnia z podsadami;

Querfd)roeHen— nawierzchnia

z podkadami poprzecznymi

(kolejn.).

D'berbauamt, sn. *{t)$,pl.

=ämter, naczelny urzd bu-

downictwa.

£)'berbaud), sm. «(e)§, nad-

ppcze n. (auat.).

'£>'berbaud)gegenb, */. nad-

ppcze n. (anat.).

'£>'berbaulierr, sm. =n, pi.

=en, naczelny architekt, bu-

downiczy; naczelnik m. bu-

downictwa.

SD'berbaumetfter, sm. =§,

pi. —, starszy budowniczy.

©'berbaitarbetter, sm. -s,

pi. —, robotnik torowy, na-

wierzchnik m., torowy m.
(kolejn.).
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C 'licröouaröeitcrtinrtic,

C'licibaitjjartic, ef. pl -n,

oddzia roboczy torowy, dru-

yna robocza torowa (kolejn.).
*
C'licrbaulanflfdjtteüe, sf.

pl. =rt, podkad poduny;
ftnfad)e — podkad poduny
pojedynczy; aufammengefefcte
— podkad poduny zoony
(kolejn.).

C'krbauiiHerfdjtoellc, sf
pl. "Xl, podkad poprzeczny,

próg m.\ eifeme — elazny
podkad poprzeczny; f)alb=

runbe — (fc|alfanttge Quer»
fd)trjeQe, unbefdjlagene Ouer=
fdnuelle) póczynowy podkad
poprzeczny; hö^erne — dre-

wniany podkad poprzeczny;

fantige — (bedauerte Quer=
fd)tueUe) podkad poprzeczny
graniasty, podkad poprze-

czny ociosany (kolejn.).

£'ktkfehl, sm. =§, na-

czelne dowództwo, naczel-

nictwo n.

£'krkfe(>I§$akr, sm. =§,

pl. —, naczelnik m., wódz
naczelny.

£'krkfel)l31jakrfu*)aft, */.

obacz Dberbefef)L

£'krkrgamt, sn. =(e)§, pl.

sämter, naczelny urzd gór-

niczy.

£'krkrgljamjtmanit, sm.
r(e)g, pl. »fjauptleute, gówny
naczelnik górnictwa.

£'krkrgmetfter, sm. =§,

pl. —
,
gówny dozorca ko-

palni.

£'krkrgrat, sm. *(e)§, pl
=räte, nadradca, starszy radca

górniczy.

£'krktt, s)i. *(e)§,jpZ. =cn,

pierzyna /.

£UtUb\iotytUx, sm. -§,

pl. =e, przeoony m. biblio-

teki.

£'krk)kn, sm. «=8, pl.

=böben, poddasze n.

£'krkgen, sm. =§, pi. —

,

wierzchnia cz uku.
D'fietjctemontcnmeiftcr,

sm. "§, pl. — , naczelny
mistrz ceremonii.

£'krk(f, sn. =(e)8, pl. =e,

pokad wyszy, górny (stat-

ku); sufit m. (pokoju).

£'krkutfrjj, adi. górno-
niemiecki.

£'ktC, adi. górny, wierz-

chni, wyszy, naczelny

;

zwierzchni = oberfjerdid)

;

gówny = fiauptfädjlid) ; bie

— ©ericbtbarfeit wysze s-
downictwo; bic <=n klaffen
klasy wjsze; bie — S)onau
wyszy Dunaj ; mit Srlaubnig

ber Dberen za zezwoleniem
przeoonych.

£'kretnnehmer, sm. ^,pl.
—, nadpoborca m., starszy

poborca.

&'fterergaber, */. pi. =n,

wierzcbnica f. (górn.).

D'ttlttdQt, (wym.: -ta),

sf. pl. =n, wjsze pitro.

Ckrfclbkrr, sm.' *n, pl.

en, wódz naczelny.

£'krfeiierti)erfer, sm. •§,

pl. —, rakietnik naczelny;

starszy podoficer artyleryi.

£'krft§fal, sm. -§, pl. =e,

nadprokurator w»., starszy pro-

kurator skarbu.

£'krpuk, sf. pl. «rt, po-

wierzchnia f. ; auf ber —
beftnblid) powierzchowny,
wierzchni.

D'fierftädjlttf), adi. powierz-

chowny (w znaczeniu wa-
ciwem i przenonem); =e

$enntni§ znajomo powierz-
chowna; =er SDenJch czowiek
powierzchowny; adv. po-
wierzchownie.

£}'Jtrptflidj!eit, sf. po-
wierzchowno f. ; lekko-

mylno /.

£'krforftamt, sn. =(e)g, pl.

=ämter, urzd nadleniczy,
nadlenictwo n., nadleui-
czostwo n.

£'krfijrfter;, «?«. =8, pl.

— , nadleniczy m.

£'krforftmeifter, sm. «g,

pl. — , naczelnik m. lenictwa,
leniczy jeneralny.

£'krforftrat, sm. '(e)§, pl
»röte, nadradca m., starszy

radca lasowy.

£'krfllft, sm. ««8, pl -füjje,

wierzchnia cz nogi, za-

krzywienie «. nogi.

£'krgdjctmfd)ret6cr/
s»w. =§,

pl. —,
protonotaryusz m. (hier-

archia kocielna).

£'krgetnnd), sn. =(e)8, pl
=mäd)er, wysze pitro, pokój
m. na pitrze, na górze.

£'l)Cl'(|Clteral, sm. obacz

Dberbefeijlljaber.

£'krgeriü*)t, sn. =(e)8, pl
°e, sd wjszy, trybuna ape-

lacyjny.

£'krgendjt§kr!eit, sf.

wjsze sdownictwo.
£'krgrid)t§krr, sm. =n,

pl =tx\, waciciel posiadoci,
majcy nad poddanymi sdo-
wnictwo (historya).

O'krgeridjtähof, sm. obacz

Dbergertc&t.

£ rkrgcnd)tgrat, sm. <e)8,

pl «röte, radca apelacyjny,

radca m. trybunau wyszego.
£'krgcfdjofj, sn. =ffe8, pl.

=ffe, wjsze pitro.

£'krgcfcll, sm. =en,pl 'en,

starszy czeladnik.

£'krgetyan, sm. «(e)s, pl.

«C, nadupan m. (komitatu

wgierskiego.

)

£'krgefflalt, sf pl =en,

wysza wadza.
£'krgctt)anu, sn. «(e)8, pl

=roänHer, wierzchnia odzie.

£'krgeuiefir, sn. =(e)8, pl.

»t, bro ramienca, kara-

bin m.
£'krgrakn, sm. =§, pl

=griben, kana górny, przy-

p\ wowy.
£'krgiiri, sm. -(e)8, pl. *e,

pas górny.

£ r
krgt)mttafuim, sn. =s,pl

=ften, wysze gimnazyum.

D'bCXtyalf),praep. z2.przyp.,

nad, powyej ; adv. powyt-j.

£'kr^0Hb, sf. 1) przed-

rka /., wierzchnia cz,
grzbiet m. rki ; 2) pierwsze-
stwo n., wyszo/.; bic —
baSen mie wyszo, prze-

wag; bie — behalten prze-

waa, przeway; bie — be»

fommen, geroinnen (über

imnbn.) wzi gór, górowa
(nad kim)

;
jinnbm bie —

laffen, geben, einräumen da
komu przewag.

£'krhnnkl§geriu)t, sn.

«=(e)8, pl =e, wyszy sd
handlowy.

£>'krjjaiijrt, sn. («e)8, pl
«fjäupter, 1) górna cz go-
wy; 2) (przenonie

:)
gowa /.

;

zwierzchnik m., naczelnik m.

£'krliaii3, sn. «fes, i)

wierzchnia cz domu ; 2) izba
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wysza (w parlamencie an-

gielskim).

O'berljaitt, */• pi. fällte,

wierzchnia skóra, oskórka /.,

naskórka f, przyskórnia /.,

miazdra /. (anat.); unter bet
— bffinblid) podskórny; —
ber ^Pflanjen oskórnia /.

D'krljefCn, sf. pi. wierz-

chnie drode, podmoda /.

D'fierljenib, sn. =(e)g, pi.

=en, wierzchnia koszula.

D'btifytXX, sm. «n, pi. =en,

naczelny, udzielny pan, wad-
ca m., zwierzchnik m.

Z'btX%tXX{\&\, acli. zwierz-

chniczy. udzielny.

£>'berfierrltd)feit, sf. naj-

wysza wadza, zwierzchni-

ctwo n.

D'berljerrfd)aft, sf najwy-
sza wadza, panowanie n. ; su=

premacya /. ; hegemonia /.,

przodownictwo n.

£)'f)tx\)immt\, sm. =g, górne
niebo.

D'berI)Ofgerid)t, sn. =(e)8,pZ.

«»e, najwyszy sd nadworny.

D'berljofmarf djatl, sm. =(e)g,

pi. =fdtjälle, wielki marszaek
nadworny.

D'berhofmetftcr, sm. §, pi.

—, wielki ochmistrz.

£>'&erfu)ftjrebtger, sm. =§,

pi. —
,
pierwszy kazuodzieja

nadworny.

D'&erhofridjtcr, sm. *%,.pl.

— , najwyszy sdzia na-

dworny.

£>'&erflOljeit, sf zwierz-

chnictwo «., wadztwo n.

D'&erijolj, sn. =e§, pi. '6U
jer, stare drzewo w lesie.

O'berljüttenamt, sn. =(e)§,

pi. <=ämter, uizd jeneralny

hutniczy.

D'fcertn, sf. pi. «innen,

przeorysza /.

£>'beringenteur, sm. *g, pi.

=e, inynier starszy, nadiny-
nier m.

©'berjäger, sm. =g, pi. —

,

pierwszy owczy
;

podoficer

m. strzelców.

D'berjägermetfter, sm. «§,

pi. —, wielki owczy.
D'berlämmerer, sm. >§,pi.

— , D'berfammerljerr, sm. =n,

pi. --en, pierwszy podkomorzy,
pierwszy szambelan.

Sberfanjler, sm. =g, pi. —

,

wielki kanclerz.

£'berfetm, sm. «(e)3, pi. -i,

narostek zarodkowy (biologia).

D'bcrteflcrmetfter, sm. s,
pi. — , wielki podczaszy.

D'&erfeüner, sm. «g, pi. —,
starszy kelner, patniczy m.

£)'berftefer,£)'berfinn&aden,

sm. sg, pi. —, Dbcriittnlabe,

sf. pi. -xx, górna szczka, u-
chwa f.

D'berftrdjettrat, sm. =(e)g,

pi. = räte, najwysza rada ko-

cielna, konsystorz m.\ radca

konsystoryalny.

D'berflaffe, sf. pi. --n, wy-
sza klasa.

D'berlleib, sn. =(e)g, pi. =er,

wierzchnia suknia, wierz-

chnia odzie.

£)'btxloä), sm. <e)g, pi.

«Jöchf, starszy kucharz.

Cberfomntcwbo, sn. obacz

Dberbefehl.

D'berfonbufteur, sm. §, pi.

:(, nadkonduktor m., poci-
gowy starszy, konduktor
starszy.

D'berfonfiftorialrat, sm.

:(e)ö, pi. «rate, radca konsy-

storyalny.

JÖ'UxWtytX, sm. *S,pl. —,
górna cz ciaa.

D'bertüdjcnntetfter, sm. =g,

pi. —, wielki kuchmistrz.

Cberlanb, sn. =(e)g, pi.

slärtber, kraj wysoko pooo-
ny, górzysty.

£>'&erlänber, sm. =§, pi. —

,

mieszkaniec m. górnego kraju,

górnokrajowiec m.

£)'berlanbe3gerid)t, s«.=(e)g,

pi. «n, wyszy sd krajowy.

£'berlanbe§geriujt§rat, sm.

=(e)g, pi. »rate, radca m. wy-
szego sdu krajowego.

D'berlauf, sm. =(e)3, »laufe,

1) górny bieg rzeki; 2) wierz-

chni pokad (okrtu).

D'berleber, sn. >g, skóra

zwierzchnia; przyszwa /. (u

buta), wierzch m. (u trze-

wika).

D'berlelien, sn. •§, pi. —,
gówne lenno.

O'berlcfyeiKtyerr, sm. =n, pi.

sen, najwyszy lennodawca.

£)'&erlehen§l)errfdjttft, sf.

najwysza wadza lennicza.

£)'berleib, sm. *(e)§, pi. «er,

wierzchnia, górna cz ciaa.

P'beriettiing, sf. 'pi. «en,

gówne, najwysze kierowni-

ctwo.

£)'&erieutnattr, sm. =3, pi.

«g, porucznik m.
£)'berltd)t, sn. .-(e)g, wia-

to górne; ponadwietlnia /.
(architekt.); poddasze n.

£>'berlieger, sm. *g, pi. —,
mieszkaniec m. miejscowoci
pooonej wysoko nad rzek.

JÖ'btXÜWt, sf. pi. «n, warga
górna.

D'berlof(f), sm. =(e)g, pi. «e,

pokad wierzchni (okrtu).

SD'bermadjt, sf. wadza f.,

potga /., przewaga /.

D'bermtuut, sm. «(e)g, pi.

»männer, 1) obacz Dbmann;
2) dozorca m. (w fabryce);

3) ssiad od prawej strony w
szeregu (wojskow.); 4) wy-
szy sdzia polubowny, Super-

arbitern.; 5) (obraz.) feinen —
finben znale pana nad sob.

D'bcrmarfdjott, sm. obacz
DberbofmatfdjaU.

D'bcrmafdjinenntetftcr, sm.

<g, pi. —, mechanik naczelny,

naczelnik m. wydziau mecha-
nicznego, naczelnik m. su-
by woniczej.

Cbenttaft, sm. »eg, pi. «e,

maszt górny.

D'bermeifter, sm. =g, pi.

— , nadmajster m\ starszy

m. cechu.

£)'bermunbfd;ienf, sm. «en,

pi. =en, wielki podczaszy.

Dbermiittjtoarbetn, sm. =g,

pi. =e, dyrektor m. mennicy.

D'bcroffiäier, sm. =g, pi. -e,

oficer m. wyszej rangi, oficer

ze sztabu jeneralnego.

äD'berjjfarre, sf. pi. «n, gó-
wne probostwo.

D'berjJfantr, sm. =g, pi.

—
,
paroch m. gównego pro-

bostwa.

D'berjjoftamt, sm. *(e)g, pi.

;ämter, naczelny,gówny urzd
pocztowy.

Clierjjoftbtreftor, sm. §,

pi. 'tx\, naczelny, gówny dy-

rektor poczt.

£>'ber)»)ftmcifter f
sm. =g,

pi. — , naczelnik m. poczty.

O'bcr^räftbent, sw. =en, pi.
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:en, pierwszy, naczelny pre-

zydent.

Cberpriefter, sm. §, pl.

— , Arcykapan m.. najwyszy
kapan,

CficrJrtcftcrtitm, sm. =3,

arcykapastwo n.

CliCrprtnta, sf. najwysza
klasa gimnazyalna (w Niem-
czech).

D'fcerparitermetfter, sm. --§,

pl. —, obony m.
ÜD'berrabbiner, sm. =3, pl.

— , wielki rabin.

C'bentalfdjitte, sf. pl. -n,

wysza szkoa realna.

*£'bcrred)mmg3fantmer, sf.

pl. =n, gówna izba obrachun-
kowa.

D'berndjter, sm. =s, pl. —

,

sdzia wyszy, sdzia wyszej
instancyi, sdzia apelacyjny.

D'berrinbe, sf. pl. =n,

wierzchnia kora.
£ 'ber rod, sm. =(e)3, pl,

"lädt, wierzchnia suknia, ka-

pota, wierzchni surdut.

£)'btt$t
sn. — , mietana

f. ; mietanka f.
Jü'berfa^, sm. *e§, pl =fäfce,

zaoenie gówne, zdanie

pierwsze, naczelne (logika).

O'berfdjudjt, sm. =e3, pl. =e,

gicbta wielkopiecowa.

£>'berfdjaffner, sm. «§, pl.

—, 1) pierwszy rzdca; 2)
pocigowy starszy, nadkon-
duktor m. (kolejn.).

£%tX\§Q,%mt\\itl, sm. =§,

pl. — , wielki skarbnik.

O'berfdienf, sm. :tn,pl. »en,

wielki podczaszy.

D'berjdjenfel, sm. =3, pl.

— , udziec m., górnacz uda.

D'berfdjtdjt, sf. pl =en,

warstwa wierzchnia, górna.

£>'6erfd)te6er, sm. =3, pl.

—
,
przesuwacz starszy, usta-

wiciel m. pocigów, przeto-
kowy m.

D'berjdnff, =tocrf, sn. =(e)3,

pl. =e, górna cz okrtu.
£'berfd)läd)tig' adi. ' =e§

2Bafferrab, nadsibierne koo;
=e äliüljle z wierzchu wod
spuszczajcy myn.

£'berfd)mei$er, am. =3, pi.

— , nadmajster m, cynkowni.

D'berfdjule, */. pl. =n,
szkoa wysza.

D'becfdjitlrar, sm. «(e)3,

pl. =räte, naczelna rada
szkolna ; nadradca szkolny.

D'berfdjuieUe, sf. pl. =n,

nadedrzwie n.

O'bcrfcgcl, an. -8, p. —

,

najwyszy agiel.

£)'berft, adi. obacz Dberfte.

D'berft, sm. =en, pl. »en,

pukownik ?«.

C/berftaatäantuatt, sm. <e)3,

p?. =n)ätte, prokurator starszy.

D'berftaaiSanttaltfdjaft, sf.

pl. =en, prokuratorya /. przy
sdzie wyszym.
'£)'bcrftab§arjt, sm. =e3,

pl. ;ärjte, lekarz m. sztabu
jeueralnego.

Dberftabt, sf. pl. =ftäbte,

wysza cz miasta.

D'berftaÜmeifter, sm. =3,

pl. — , wielki koniuszy.

C&erfte, adi. (superl. od
obere) najwyszy; najwaniej-
szy, gówny, naczelny; ber
— ©tpfel be3 S8erge3 najwy-
szy szczyt góry; ba3 — <5tofJ-

roerf eine £>auje najwysze
pitro domu; bie — ©eroalt

najwysza wadza; bet —
$n?fter arcykapan m. ; ber
— SDinifter minister prezy-

dent; er ift ber — in ber

klaffe jest pierwszym w kla-

sie; ba3 D&erfte ju unterft

albo ba3 Untecfte ju oberft

Jeljren albo oUeä ju unterft

unb gu oberft refren przewró-

ci wszystko do góry nogami.

D'berfte, i. sm. =n, pl. =n,

naczelnik m., przywódca m.,

pryncypa m.\ II. sn. =n,

rzecz najwysza, najwyej
pooona, szczyt m.

O'berfteiger, sm. =§, pl.

— , nadsztygar m. (górn.).

D'berftelle, sf. pl. =n, naj-

wysze miejsce. •

£'berftenftette, sf. pi. =n,

pukownikostwo n.

£'&erfteuerantt, an. -(e)3,

pl. «=amter, gówny urzd po-

datkowy.

£'berfteuereinncl)ttter, sm.

=8, pl. —, starszy poborca
podatkowy.

D'berfteuermamt, sm. *(e)3,

pl. «deute, starszy, pierwszy
sternik.

£'berftimme, sf. pl. =n,

gos wyszy; sopran m.\
tenor m.

D'berftleiitnant, sm. -3,

pl. -$, podpukownik m.
£>'htt\totmit, sn. -(e)3,

pl. =f, wysze pitro.

£'berftübd)ett, 'sn. =g, pl.

—
,
poddasze n.

;
(przenonie

:)

bet ifjm ift'3 im — nictjt

rtd)ttg niedobrze ma w go-
wie, brak mu klepki w go-
wie.

£'6erftube, sf pl. =n, izba

f. na wyszem pitrze.

£tierfttoa'd)tmetfter, sm. .3,

pl. —, starszy wachmistrz;
major m. (kawaleryi).

CbCrtOffC, sf. pl. °t\, ku-
bek m.

t
czarka /., filianka/

-

.

D'bertaften, sf. pl. kla-

wisze krótkie (muzyka).

£'berteil, sm. =(e)8, pl. =e,

górna cz, zwierzchnica /.

;

— be3 <3trome3 wynia /.,

wierzchowie n.

£'5ertrtbimal, sn. =(e)$, pl.

se, trybuna, sd wyszy.
£'bertoerbert/ sn. .(e)3, pl.

«=e, pokad górny (okrtu).

£'berbormunb, sm.' »(e)3,

pl. ^münber, nadopiekun m.,

opiekun gówny.
D'berbormunbfdjaft, sf. pl.

-en, nadopieka /.

£'berbormunbfdjaft§gerid)t,
sn. «(e)3, pl. -t, sd (nad-)

opiekuczy.

CTbecborfietyer, sm. -.§, pl.

—,
pierwszy przeoony.

D'berttläbnt, adi. wyej
wspomniany, wzmiankowany.

£>'6ertt>ärtä, adv. wyej,
ku górze.

D'bertrjaffer, sn. =3, pl.

—
,
górna, wierzchnia woda

;

— pl. woda z góry nadcho-
dzca; bo3 — |aben, belom»
men mie gór, by gór,
wygra.

£)'btltßt\t, sf. górny wiat.

£)'bcrjäb,HC, sm. pl. górne
zby.
'O'beräCUfJ, sn. =(e)3, pl.

=e, materya wieizchnia,

wierzch m.
Dbcrjo'ttamt, sn. =(e)3, pl.

»ämter, wyszy urzd cowy.
D'bßebadjt, £'bgentclbct,

Cbgcitannt, adi. = obenge-

badjt i t. d. obacz pod Dben.
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•ObgWd), (take rozcznie

:

06 . . . gleich), coni. acz,

aczkolwiek, cho, chocia,
lubo.

Q'tyüt, sf. opieka f.,

piecza /., dozór m.\ ochrona

/.; etro. in feine — nehmen
wzi co pod (swój) dozór;

jmnbn in feine — nehmen
wzi kogo w swoj opiek,
piecz; opiekowa si kim,

strzedz, ochrania kogo; bet

— jmnbS anoertrauen po-

wierzy, poruczy czyjej

opiece.

©'Mg, adi. powyszy, wyej
wzmiankowany, wspomniany,
przytoczony, au€ betn =en

erhellt, ba| ... z tego, co

wyej powiedziano, jasno si
pokazuje, e . . .

Ob\t% sn. =(e)§, pi. =e,

przedmiot m.
£)&je!ti'b, I. adi. przedmio-

towy; adv. przedmiotowo;
II. sn. »{i)i, pi. *t = Dbjeftto»

gloä.

Dbjefti'b&iopter, sn. «.§, pi.

—
,
przeziernik przedmiotowy

(instrument).

Dhjeftt'öglag, sn. =fe§, pi.

«gläjer, szko przedmiotowe,

soczewka przedmiotowa.

D&ieftttlUä't, */. przed-

miotowo f.
£)'MatC, */. pi. =tt, opatek

m. ; hostya f.\ andrut m.
Ö'UattniiMti, sm. *g, pi.

—, andruciarz m.
£)'&Iatenfdjad)tel, sf. pi.

=n, pudeko n. na opatki,
z opatkami; szkatuka f.

na hostye.

Q'MattnttUtifytn, sn. =§,

pi. —, talerzyk m. na hostye.

Dfclet', sf. pi. ;en, ofiara /.,

dar uczyniony kocioowi.
D'bltegeit, vn. liege, liegft,

liegt, lag ob, habe obgelegen;

1) zazwyczaj v. impers. e
liegt mir ob, 5U . . . jest

moim obowizkiem, moj po-

winnoci, mojem zadaniem;
powinienem ; 2) einer ©adje
— zajmowa si czem, zaj
si czem, oddawa si czemu

;

ben SBiffenfdjaften — odda-
wa si naukom, uprawia
nauki; pflichten, bte un —
obowizki na nas cice

;

meine obliegenbe Pflicht obo-

wizek na mnie cicy,
obowizek, który speni wi-

nienem.

£>'&Itegenfiett, sf. .pi =en,

rzecz, której dopilnowa trze-

ba; powinno/., obowizek m.

DMtgil't, adi. obowizko-
wy ; osobno grajcy (muzyka).

DMtgattO'n, (wym.: -cjon),

sf. pi. «en, obligacya /., zo-

bowizanie », ; obligacya /.,

skrypt duny.
£>6HgattO'lt3=, adi. obli-

gacyjny.

DbUgatO'rtfcf), adi. przy-

musowy ; 'iv Unterricht nauka
obowizkowa.

£)'hltg0, sn. -%, zobowi-
zanie »., odpowiedzialno f.

(handel).

£>'bmacf)t, sf. wadza f.

nad czem; wadza zwierz-

chnia.

£ bmamt, sm. =(e)§, pi.

«männer, — eine§ Vereines

prezes m., przewodniczcy m.

stowarzyszenia; — ber ©e=
fd)roorenen starszy przysi-

gy(ch); — einer Partei przy-

wódca m. stronnictwa; sdzia
rozjemczy, polubowny.

Cfeoe, sf. pi. sn, oboe «.,

obój m. (instrument muzy-
czny).

£>'hotit§, sm. —,pl. Obolen,

obol m.
Cbrigfeit, sf. pi. =en,

zwierzchno f.
D'&rtgfettftd), adi. zwierz-

chniczy, urzdowy, rzdowy.
©'fcrift, sm. »en, pi. »en,

pukownik m.

SDbfdj'Ott, (take rozcznie

:

ob . . . fchon), coni. acz, acz-

kolwiek, chocia.

£>b[ertia'na, sf. pi. =en,

obserwancya /., zwyczaj w.,

obyczaj m.; flrenge — surowa

regua zakonna.

£>bferba'nsmiifttg, adi. zwy-

czajowy; adi. podug zwy-

czaju.

£)fiferbatio'n§for*>3, (wym.

:

-cjonskor), sn. —
,

pi. —

,

korpus obserwacyjny (woj-

skow.).

Dbferüato'rium, sn. .(s),

pi. «rien, obserwatoryum w.,

gwiazdarnia /.

•Ü'bftCfjt, sf. rzadko za-

miast Sluffic&t.

SD'OfiCflCit, vn.
^

(haben)

zwyciy, pokona, prze-

módz, tryumf odnie ; bem
{Ceinbe — zwyciy nie-

przyjaciela; einer ©efaljr —
pokona niebezpieczestwo;

obfiegenb, ppr. i adi. zwy-
cizki.

'D'&ftegltd), adi. zwycizki;
=eö Urteil wyrok pomylny.

£)t)ffll'r, adi. obskurny,
nieznany, lichy.

©bffura'nt, sm. -en, pi.

;en, Obskurant m., czowiek
ciemny, nieprzyjaciel m.
oswia'y.

£>uffricantt'3imt§, sm. —

,

obskurantyzm m., ciemnota

f., niech do owiaty.

©hfülC't, adi. przestarzay;
= Veraltet.

£>foft, sn. »e§, owoc m.,

owoce pi.

SOuft=, adi. owocowy.

D'hfttiait, sm. =e, hodo-
wla f. owoców.

£>''&ftfeauer, sm. =, pi. —

,

hodowca m. owoców.

D'bftbaitm, sm. s(e)3, pi.

=bäume, drzewo owocowe.

D'bfttiaumäUCht, sf. obacz

Dbftbau.

D'hftMÜtC, sf. pi. =n, kwiat

m. drzewa owocowego.

D'bftbobert, sm. »§, i) pi.

=böben, strych m. na owoce;

2) ziemia nadajca si do

uprawy owoców.
£)'bft&ranntlrjein, sm. =(e)§,

pi. 'l, wódka owocowa,
owocówka ./.

£)'hftbredjer, sm. »§, pi.

— , tyczka /. do odamywa-
nia i zdejmowania owoców
z drzewa.

D'bftferet, sm. =<e)3, pi- •«,

marmelada f. z owoców.

D'bftbltbe, sf. pi. =n, kram
owocowy.

O'bftbarrC, 8f. pi. -n, su-

szarnia f owoców.

D'bfternte, sf. pi. -n, zbiór

m., zbieranie n. owoców.

SO'bftfrau, sf. pi. *en, owo-
carka /.

D'bftgarten, sm. «, pi.

»gärten, ogród owocowy,
sad m.
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£'hftfltirütcr, sm. -8, pl
— , sadowy m., sadownik m.

CliftflärtUCret', sf. sado-

wnictwo n.

£'liftgÖttin, sf. bogini f.

owoców, Pomona.
C'llftljanöel, sm. .8, handel

m. owocami.

Cfiftyctabler, £'t>ftpfer,

sm. -8, pl. — , owocarz m.,

owocnik m.

£'bftl)äni)krin, £'bftp-
ferin, sf. pl. -innen, owo-
carka f.

D'bft^an&Iung, sf. pl. =en,

owocarnia f.

D'bftyiirbe, sf. obacz Dbft=

barre.

. £'&ftljüter, sm, =8, pl. —

,

stró pilnujcy owoców.

£'feftjaljr/ sw. -(e)8, p. »e,

rok obfity w owoce.

£'l>ftfäfer, w». *§, pZ. —

,

owocowiec tm. (chrzszcz).

£)'&ftfautmer, */• pl. =n,

izba /. na przechowywanie
owoców, owocnica f.

O'Üfät&tX, sm. =8, pl. —

,

piwnica f. na przechowy-
wanie owoców.

9'fiftfent, sm. =(e)8, pl. -e,

jdro owocowe, pestka f.
'
£'fiftfernbrannta>etrt, sm.

-(e)8, pl. =e, pestkówka /.

P't)ftfor&, sm. =(e)8, .pZ.

»forBe, koszyk m. na owoce.

£'bftfudieR, sm. -3, _p* —

/

placek w. z owocami.

D'fcftfilltitr, s/. ob. Dbftbau.

£'ftftfunbe, O'bftlefire, s/.

nauka /. o owocach, pomo-
lo?!.a f-

Cbftler, «m, £'&fflerin,

sf. obacz Dbftfjänbler, Dbft-
fjänblerin.

£'&ftmabe, sf. pl. =n, ro-

bak toczcy owoc.

C'bftmitft, sm. -e8, pl.

«tttärftc, rynek, targ owocowy.
D'bftmoft, sm. -e8, pl. -e,

moszcz m. z owoców.
£)'6ftimi§, sn. =fe§, pl. =fe,

marmelada /., powida pl.

z owoców.

£'bftj)fianpng, */. pl -en,

miejsce owocowtmi drzewami
zasadzone, sad. m. [bau.

D'6ftJf|CflC, */. obacz Dbfi-

D'flftretd), atfi. obfitujcy

£uftntftirj'n, «/. pZ. =en,

obstrukcya /., zatwardzenie

n. (medycyna); = SSerftop-

fung; obstrukcja /. (parla-

mentaryzm).

£l)|*trnftto'n§ntod)cr,«w. =8,

pl — , -ftioni'ft, s?n. -en, pZ.

-en obstrukcyouista m. (par-

lamentaryzm).

£l)ftniftiO'lt^Olittf, s/. po-

lityka obstrukcyonistyczua,

obstrukcya f. (parlamenta-
ryzm).
£

'llftf djale, sf. pl. -n, skór-

ka /., upka /. na owocu.

£'l>ftftfd, sm. .(e)8, pl. =e,

stopka /., szypuka f.
£'bfttetter, sm. =3, pl. —

,

talerzyk w. na owoce.

Cbfttoctn, sm. =(e)3, pZ. =e,

wino z owoców, cyder m.
CfiftjCtt, s/. czas w. doj-

rzewania owoców.

SC'bftjudit, sf. obacz Dbft-
bau.

D'bftpdjter, sm. =8, p —

,

hodowca wj. owoców.
£fifjÖ'n, adi. gorszcy, nie-

przyzwoity.

Cüfäönttä't, sf. pl -en,

rzecz gorszca, art nie-

przyzwoity.

£'I>u>alten, vn
%

(fjaben) i)

zachodzi, istnie; e8 roaltet

Fjier ein großer 3trtum °&
zachodzi w tern wielka omy-
ka; unter ben obroaltenben

llmftänben dla zachodzcych
okolicznoci, wród obecnych,
chwilowych okolicznoci ; 2)

einem 2)inge — mie nad czem
wadze.

£&tt>0'I)i, Cbjtoa'r, (take
rozcznie : cb. . . njohi, ob . .

.

Jroar), coni. acz, aczkolwiek,

jakkolwiek, chocia.

£d)loIra't, sm. -en, pl -en,

ochlokrata m.
£d)l0fratiC', (wym. : -ci),

sf. pl. =en, ochlokracya /.

£)d}IOtra'tifd), adi. ochlo-

kratyczny.

Dd)^, (wym.: oks), sm. -fen,

pl =fen, i) wó m.\ alter,

ftarfer — karw m.\ junger —
wole m,, woek m., juniec

m. ; bie »fen tjinter ben 5ßflug

fpannen z tyu poga woy
zaprzdz; wle na drzewo,

kopa rzep, przewrotnie co

robi; ba fteb/n bie =fen am
Serge otó w tern pk, otó
w tem trudno najwiksza;
man fann oom -fen nicht meb,r

»erlangen at3 9linbfleifd) czego
si spodziewa od wou, jak
nie misa, z wou tylko miso;
bu follft bem -fen, berbabrifdjt,

ba3 3Jlau[ nidjt nerbinben nie

zawizuj pyska woowi, co
móci ; nie bro temu, co przy
czem pracuje, wzi nieco dla

posiku; 2) (przenonie:) wó
m., cap m., osiem., gupiec?».

D'd)fcn,i'n. (haben) 1) obacz

rinbem ; 2) pracowa, uczy
si zapamitao; = Düffeln
(wyraz studencki).

£'d)fClt=, adi. woowy.
£>'djfeHar.ttg, adi. podobny

do wou, woowy.
£'djfenaiige, sn. =8, pl -n,

woowe oko ; wole oczy, ja-

stry pl, kootocznik m. (ro-

lina) ; dymnik okrgy z dasz-

kiem (budownictwo); jaja

sadzone.

£'d)fetl(iligtg, adi. majcy
wole (= wysadzone) oczy.

£'d)fenlxuier, sm. =8 u. -n,

pl =n, chop pracujcy wo-
ami.

£'d)fenl)lafe, sf. pl =n,

woli pcherz.

£'d)feni>rateit, sm. =8, pl
— , woowa piecze.

£'djfen&remfe, sf. pl =n,

bk m. (owad).

'£'djfcnbarm, sm. =e3, pl.

-bärme, jelito woowe.
£'d;fcnfctt, sn. obaczDdjfen-

^aut.

£'d)fenfletfch, sn. =e8, wo-
owe miso, woowina f.

£'d)fefrrjfdj, sm. =e8, pl.

=fröfcfje, rodzaj duej aby
(rana boans).

£'d)fengaüc/ sf. ó wo-
owa.

£'d)fcrtgef}j<nm, sm. =(e)8,

pl »e, para f. woów.
£'d)fcn^adcr, sm. =8, pl.

— , bkojad m. (ptak).

£'djfen!jaft, adi. woowy;
(przenonie:) woowaty, nie-

zgrabny jak wó, gupi jak

cap, jak ciel; ogromny; adv.

wolowato.

D'djfenljatibei, sm. =8, han-

del m. woami.
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D'djfenhäitirter, sm. =3, pl.

— , wolarz m., woownik m.

D'djfenljänMenn, */. pl.

»innen, wolarka f.

£>'l^fcnl|OUt, sf. pl. =J|äute,

woowa skóra.

£>'d)fenljirt, sm. =en, pl. =en,

wolarz m., wolopas m.

D'djfenhorn, sn. *{t)%, pl.

=fiörner, woowy róg.

D'^fCH^Ungcr, sm. «§, wiel-

ki apetyt.

D'd)fenfal&, sn. =(e)§, pl.

«falber, cielak m., cielec m.
£>'djfenfned)t, sm. =(e)§, pl.

=e, parobek m. do woów,
rataj m.

£)'d)fenfoj)f, sm. =»e3, pi.

=fópf e, gowa /. wou, woowy
eb; (przenonie:) ola, gupia
gowa.

D'djfenlcber, sn. *%, woowa
skóra wyprawna.

D'djfenmarft, sm. =e8, pz.

»=märfte, targ m. na woy,
woowy targ.

C'djfemnäffig, adi. obacz

Dd&fen&aft.

Ó^fenmaul, sn. =(e)§, pZ.

»tnäuler, woowy pysk.

D'ujfenmaulfalat, «w. -es,

potrawa f. z pyska woowego.
Cdjfeitratft, sm. =e§, gnój

woowy.
£>'d)fenriicfeR, sm. =§, pZ.

— , woowy grrzbiet.

D'djfettfdjuiana, «w. =e3, pi.

=fchroänje, ogon m. wou.
£)'d)fenftatt, sm. =(e)3, pZ.

=ftäffe, stajnia /. na woy,
wolarnia /., woownia f.

£)'d)fClltOUr, (wyra.: -tur),

sf. nad) ber — oorriicfen po-

stpowa w awansie wedug
starszyzny.

Cujfetttretfcer, sm. =8, pl.

— , poganiacz m. woów, wo-
larz m.

D'ujfentnamme, sf. pl. =n,

podgardle n. wou.
£>'u)fenjiemer, sm. =3, pi.— , woowiec m., bykowiec

m.
; jmnbm ben — geben by-

kowcem komu skór wyata.
p'd)fetylin ge, sf. pl. =n,

ozór woowy; (nazwa rolin
:)

borak m., czerwieniec m.,
miodunka farbierska, dugosz
m., farbownik m., organki pl.

;

Heine — krzywoszyj m.

D'ujftg, adi. obacz Djj[en=

|aft.

O'ÜtX, sm. =3, ochra /.,

okra /.

D'ÖCrgcID, adi. óty jak
ochra.

£)CtrOt', sm. obacz Dttroi.

£>bali'3fe, sf. pl. =n, oda-
liska /.

£>'&C sf. pl. =n, oda /.

Ö'tlC, adi. niezamieszkay,
odludny, nieuprawny, nieza-

budowany, niezarosy drze-

wami; smutny, monotonny;
nudny; — machen (s)pusto-

szy; — TOetben (s)pust09ze;
— liegen odogiem lee; —
liegen laffen odogiem zo-

stawi.

Ö'bt, sf. pl. =n, pusto
/., pustynia /. ; czczo /.,

nudy pl.

Ö'&Cltt, sm. =3, oddech m.
(wyraz poetyczny zamiast

Sitem).

sD'bett&tdjter, sm. *s, pi.

—
,
pisarz m. od.

0'ber, coni. albo, czy,

czyli, lub; entroeber . . . ober

albo . . . albo.

D'&erfaljn, sm. «(e)8, pl.

«fäbne, berlinka f.

Dbermennig, sm. =3, pl.

»e, rzepak m., rzepik m.
(rolina).

D'&heit, Dbtgfett, sf. ob.

Dbe.

CfClt, sm. =3, pl. Dfen,

piec m.; einen — fefeen laffen

da ustawi piec; ben —
heijen (za)pali w piecu;

Orot in ben — fchteben chleb

do pieca wsadza; hinter bem
— liegen, fi^en, horten sie-

dzie za piecem; gemauerter

©tfc atn — przypiecek m.
;

ein Ort hinter bem — za-

piecek m.

Cfenauffatj, sm. «e3, pl.

=fäfce, nasada f. pieca.

D'fettlHtnf, sf. pl. -banie,

awka/, przy piecu; auf ber

— liegen za piecem lee.
D'fenfilafe, sf. obacz Dfen«

topf.

D'fenfirud), sm. =(e)3, tu-

cya /., grzyby wielkopiecowe,

krusiec m. oowiu, siarczyk m.

D'fen&ecfe, sf. pi. »n, cze-

lu /.

£'fenga&el, sf. pi. -n
wideki pl. do pieca.

D'fengalmet, sm. «3, ob
Dfenbrud).

D'fengang, sm. «(e)3, pi
»gange, kampania /.

D'fengefimS, sn. =fe3, pl

=fe, gzyms m. nad piecem.

£>'fettljeijer, sm. =3, pl. —
palacz m.

D'fcnhoifci:, sm. =3, pl. —
zimol» m., piecuch m., za
piecnik m.

D'fcnfOujCl, */. pl. =n, ka
chel m., kafel m. do pieca
z pieca.

D'fcnflo^c, sf. pl. =tt

zasonka piecowa.

p'fettfriirfe, 5/. pi. *n

oóg m., pogrzebaczka f.
P'fCltlOd), sm. =e3, pl

slöcher, otwór m. w piecu.

D'fenmunb, sm. obacz
Dfenbecfe.

Dfcnplattc, «/*. pi. *n,

blacha, na której piec stoi.

D'fcnrotyr, sn. -(e)8, pl.

*t, i O'fcnröhre, sf. pi. *n,

rura /. do pieca, u pieca,

w piecu.

D'fettnifj, sm. --e3, sadza

f. z pieca.

SD'feufdjaiifel, */. pi. -n,

opatka /. do pieca.

D'fenfdjtdier, sm. «3, pl.

—, zasuwa piecowa.

D'fenfdjtrm, sm. =(e)3, pl.

=e, ekran m
D'fenfu)tnärje, sf. grafit m.

D'fcnfc^cr, sm. «3, pl. —,
zdun m.

D'fcnfi^cr, sm. ob. Dfen-
fiocfer.

P'fento^jf, sm. =e8, pl.

•»topfe, garnek miedziany
wmurowany do pieca.

Ofentür, sf. pl. -en,

drzwiczki pl. u pieca.

D'fcnöotfc^er, sm. «3, pi.

—, naczynie n., skrzynia f.
na wgle i popió.

£)'fenunfu), sm. »e§, pl. =e,

pomioto 11.

0'ffen, I. adi. 1) otwarty;

ganj, rceit — na wci
otwarty; bei =en Suren przy
otwartych drzwiach; mit =en

2lrmen empfangen przyj
z otwartemi rkoma; =en

Seib haben,
—

' SeibeS fein
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mie wolny stolec; me SBurt-

Den otwarte rany ; ein »tä

©efdjäft haben mie sklep,

kawiarni, restauracy; 2)

niekryty; =e3 ©ebäube budy-

nek bez dachu; =e Sruft
obnaona pier; — bleibenber

SBetrag suma, kwota niepo-

kryta, nieuiszczona; 3) wolny ;

nieobsadzony ; «er. £afen wol-

ny, otwarty poit; --t ©ee
pene morze; =e £eben wolne

lenno; -t ©teHe wolne, nie-

obsadzoue miejsce, wolna po-

sada; <=e @iö lód popkany;
•er SBinb wiatr pomylny;
«er ty[<x% miejsce wolne, nie-

obwarowane; =e§ Celb otwar-

te, wolne pole ; *er 'ißafj wolne
przejcie; — laffen zostawi
wolne miejsce, nie zapisa;
ettD. — liegen laffen zosta-

wi co na widoku; =er 33rtcf

list otwarty, niezapieczto-

wany; -er 2Sed)feI weksel,

przekaz pieniny nieogra-

niczony; -e ^Rechnung rachu-

nek otwarty; mit itnnbm in

«et 9tecbnung ftefien mie
z kim rachunek otwarty; —
ju Xage liegen by ja-

wnem; 4) publiczny; auf -er

©trafje na publicznej drodze;

=e £anbeI§gefeUfd)aft jawna
spóka handlowa; auf «er

%at ertappen przychwyta
na gorcym uczynku; »e

Safel ftalten mie otwarty

stó, przyjmowa do stou
nieproszonych goci; «e SBer-

fatnmlung publiczne zgroma-
dzenie; 5) «e ^rage kwestya,

sprawa nierozstrzygnita;

eine grage — laffen pozo-

stawi spraw w zawieszeniu

;

6) otwarty, pojtny; =er Kopf
otwarta gowa; 7) otwarty,

szczery, prostoduszny; =er

SBlicf otwarty, szczery wzrok;
»er j^nb jawny nieprzyja-

ciel ; II. adv . otwarcie ; szcze-

rze, prostodusznie; — herau--

fagen wypowiedzie otwarcie;
— gelaffene grage kwestya
pozostawiona w zawieszeniu,
nierozstrzygnita; — geftehen
wyzna szczerze; nidjt — ju
Sage tretenb niejawny.

D'ffttlbar, adi. widoczny,
oczywisty, jawny, powsze-

chnie znany, wiadomy; <e Slige

kamstwo oczywiste; adv.

widocznie, oczywicie, jawnie;
— madjen wyjawi; — roerben

wyj na jaw; ba§ ift
—

unrichtig to oczywicie nie-

suszne.

Offenbaren, l.va. (haben)

objawia, objawi, wyjawia,
wyjawi; ogasza, ogosi;
©ott offenbart feine 3Jlacht in

feinen ffierfen Bóg objawia
swoj moc przez swoje dziea;
©ott bat un fein SBort geoffen»

bart Bóg objawi nam swoje
sowo; itnnbm fein §erj —
wyjawi, odkry komu swoje
serce; (ge)offenbarte Religion

religia objawiona; II. fid) —

,

vr. (fiaben) objawi si, wy-
jawi si, wyj na jaw

;

firh (albo fein §erj) — od-

kry swoje serce.

D'ffenbariutg, sf. pl. -en,

objaw m., objawienie «., wy-
jawienie n; göttliche — obja-

wienie Paskie.

D'ffenbarnnggei&, sm. =e§,

pi. =e, przysiga manifesta-

cyjna, wyjawiajca.

D'ffenbantngSglattue, sm.

=e§, wiara f. w objawienie.

D'ffenhanmgSgiäubtg, adi.

wierzcy w objawienie.

D'ffenjjett, sf. otwarto/.,
szczero; — be§ SSerftanbe
pojtno/.; mit — otwarcie,

szczerze.

D'ffeitljerjtg, adi. otwartego
serca, otwary, szczery, pro-

stoduszny, naiwny; adv,
z otwartem sercem, otwarcie,

szczerze; — fprerhett mówi
szczerze.

D'ifenberäigfeit, sf. pl. -en,

otwarto f. (serca), szcze-

ro /,, naiwno /., prosto-

duszno f. ;
(artobliwie :) ber

SRorl bat -en surdut, suknia

ma dziury.

D'ffCnfunbig, adi. po-

wszechnie wiadomy, znany;
jawny; etro. — roerben laffen

poda co do powszechnej wia-

domoci, rozgosi co.

D'ffenfitnbtgleü, sf. noto-

ryczno f., powszechna wia-

domo, jawno f.

Dffeitft'Ö, adi. zaczepny;
adv. zaczepnie.

Cffcnft'ubiinbittS, sn. -niffes,

pl. «nifje, przymierze zacze-

pne, sojusz zaczepny.

Dffcnft'DC, sf. zaczepka /.,

wstpny bój; bie — ergreifen

przej do zaczepki, zaczepi.

Cffcufi'bfrieg, sm. «(e), pl.

«e, wojna zaczepna.

SDffcnft'ötoaffe. sf. pi. *n,

bro zaczepna.

£'ffCltftCl)eri&, adi. stojcy
otworem, rozwarty; nieroz-

strzygnity.

Ö'ffentltdj, I. adi. publi-

czny, jawny; *e3 ©eridjtS«

»erfahren jawne postpowa-
nie sdowe; «er ©ottetenft
publiczne naboestwo ; «e

Sorlefung odczyt publiczny,

odczyt, do którego kady ma
wstp; =e§ SBohl dobro pu-
bliczne, ogólne, powszechne;

auf «er ©trafie na publicznej

ulicy; =e§ 2Mbd}en dziewczy-

na publiczna, prostytutka/.;
= e§ §au dom publiczny,

burdel m. ; II. adv. publicznie,

jawnie; gang — wszem wo-
bec; fid) — boren [äffen mó-
wi, piewa publicznie; —
befanntmadjen poda do po-

wszechnej wiadomoci, roz-

gosi, wyjawi; — befannt

roerben sta si powszechnie
wiadomem, znanem; eltt). —
oerbreiten rozgasza, roz-

gosi co publicznie.

Ö'ffCntlthfett, r

sf. publi-

czno /., jawno /. ; in ber
— publicznie, jawnie, po-

wszechnie; oor (in) bie —
bringen, ber — übergeben po-

da do powszechnej wiado-

moci, rozgosi, ogosi ; an
bie — treten wyj na widok
publiczny, pokaza si lu-

dziom (o ludziach) ; wyj na
jaw, sta si powszechnie
wiadomem (o rzeczach); bie

— fdjeuen unika publiczno-

ci, ludzi, ba si wyj na
widok publiczny.

Dfferte'ren, t>a. (haben)
oferowa, ofiarowa.

£>ffe'rt(en)au3fdjmbnng,

£ffe'rt(en)üerl)anö!iittg, sf. pl.

«en, rozpisanie «., ogoszenie
n. ofertowe.

£ffe'ri(en)briefe, sm. pl
listy, cyrkularze ofertowe.
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DffC'rtC, sf. pl. =n, oferta

f., ofiara /., propozycya /.

DffijtO'I, sm. *(e)§, pl. =e,

ofieya m.

Cfftäta'nt, sm. =en, pl. *en,

oficyalista m.

Dffijte'K, adi. urzdowy;
adv. urzdowo.

DfftjtC'r, sm. »(e)g, pl. «e,

oficer m.

£)ffi$tt'r=, adi. oficerski.

Cfftjic'r($)öin:fdje, sm. =n,

pl. — , sucy oficerski.

£fft$te'r(3Jcorp3 (i -forps),

sn. —
,
pl. — , oficerowie pl.,

starszyzna /.

Dffläic'r(s)cramert, sn. =§,

pl- — , egzamin m. na oficera.

Cfftjie'r(3)iafuto, sn. =s,pl
=<s, kasyno oficerskie.

£)fft3te'r(3)mäfttg, adi. ofice-

rowi waciwy, oficerski; adv.
po oficersku.

£>fftäie'r(3)r:ang, sm. *(e)§

oficerstwo n.
f

stopie m.
oficera.

£>WX sf. pl. -en, 1)
apteka /,; 2) warsztat m.,
pracownia f.

Dfftäilte'ft, adi. sprzeda-
wany w aptece, objty spi-

Bem rodków leczniczych.

DfftJUJ'3, adi. inspirowany
przez rzd, pochodzcy ze
róda rzdowego.

£fft'jiltm, sn. =(S), pl.

«gten, urzd w.; ex off(ici)o
z urzdu.

Ö'ffttett, I. va. (fjaben)

otwiera, otworzy; bte Stugen
— otworzy oczy; (przeno-
nie:) jmnom bte 2lugen —
otworzy komu oczy, da
komu co pozna; jmnbm fein

£erj — wynurzy, odkry
komu swoje serce; jmnbm
ben SBerftanb — obostrzy
czyj rozum; einen Srief —
otworzy, rozpiecztowa list;

eine laM> e
—

' otworzy,
odkorkowa, odetka flaszk

;

(przenonie:) jmnbm fein §0U§— pozwoli komu wstpu do
swego domu, przyj kogo
u siebie; einen $afen —
otworzy port, pozwoli okr-
tom zawija do portu; einen
SBeg — otworzy drog, do-
zwoli przejcia; ben 2e\h —
stolec sprowadzi; eine Setdje

— przeprowadzi sekcy
zwok; bte ©lieber — rozsu-n szeregi (wojskow.); II.

fió) —, vr. (jaben) otwiera
si, otworzy si; rozkwita,
rozwija si (o kwiatach);
(przenonie:) wynurza, wynu-
rzy si; fid) einen Beg —
utorowa sobie drog; fid)

ein roentg — rozchyla si;
III. offnenb, adi. i ppr. prze-

czyszczajcy (medycyna).

D'ffner, sm. «=§, pi. —

,

otwieracz m., roztwieracz m.

£'ffmmg, sf. pl. =en, otwie-

ranie n., otwarcie n.; otwór
m. ; szczelina /. ; czelu f. ;

dziura /.; — einer £eid)e

sekeya /. ;
(wolny) stolec m.

;= „Öeibeäöffnung.

D'ffmiitflSmUtel, sn. =§,

pl. — , rodek przeczyszcza-

jcy-

£>ft, I. adv. czsto, cz-
stokro

; fo— er Fommt ile razy,

ilekro przychodzi; toie —

?

jak czsto? ilekro? ntd)t —
rzadko; id) fann e3 nicht —
genug roteberholen musz to

nieustannie, ile razy sposo-

bno si nadarzy, powtarza;
id) gehe — bortem bywam
tam czsto

;
gar, fehr —

czciuchno ; II. (rzadko) adi.

czsty, kilkakrotny ; =e 23e=

fudje czste odwiedziny; bte

allju =e SBteberfjotung za
czste powtarzanie.

D'fter, (comp, od oft) i.

adv. czciej
;

je — , befto

meljr im czciej, tem wi-
cej, tem bardziej ; öfters

czsto, czasami, czasem; II.

adi. czsty, kilkakrotny; =e

33efud)e czste odwiedziny;

-e $$erfud)e kilkakrotne próby,

dowiadczenia; gum = en, be§

=en kilkakrotnie, czsto.

Ö'ftCft, (sup. od oft) I. adv.

am (gum) »en i (rzadko)

ofteften najczciej ; II. (rzad-

ko) adi. najczstszy.

D'ftJttfllij}, adi. czstokro-

tny, czsty, kilkakrotny.

D'fitttal^, adv. kilka razy,

czsto, nieraz.

DIj! interi. o! ach!

£>'hetm, sm. =(e), pl. -e, i

(rzadko) £)hnt, sm. =3, pl.

Dfjttte, stryj m., stryjaszek
m. (brat ojca), wuj m.

t
wu-

jaszek m. (brat matki); ber— unb feine grau stryjostwo
n., wujostwo n.

DDttt, sm. i sn. =§, pl. >e,

£)hme, sf. pl. =n, £ljmen, sm.
=, pl. — , dawna miara na
pyny (137— 150 litrów).

C^ltt, sn. =£, omada /.
(elektryczno).

D'Ijmfraut, sn. .(e)g, pi.

»Iräuter, skrytek m. (rolina).

£>'l)tttilatt, sn. =eg, pl.

«Matter, korzeniówka f.

(rolina).

£)'f)nt, I.praep.(z4:. przyp.)
bez, krom, prócz; er ift

—
SBefdjäftigung jest bez zajcia,
nie ma zajcia; — ^tocifcl,

— grage Dez wtpienia, bez
pytania, bez kwestyi; er ftarb— Seftament zmar bez te-

stamentu; — llnterfdjieb bez
rónicy; —

3

roang bez przy-
musu ;

— mein Sßtffen bez
mojej wiedzy; e regnete —
Unterlaß deszcz pada bez
przerwy, bezustannie; —
galfd), — §eud)elet bez fa-
szu, bez obudy, szczerze;
— SSergug bez zwoki, bez-

zwocznie, natychmiast; —
llmfchnieife bez ogródek, w
krótkich sowach, pokrótce;
— roeiter(e)3 nie pytajc o nic,

nie zwaajc na nic, bez
wszelkich komplimentów; II.

coni. (w poczeniu z gu albo

bajj — (tómaczy si rozma-
icie, najczciej przez imie-

sowy); er ging fort, — auf
mtd) gu marten (— bajj er

auf mtd) roartete) odszed nie

czekajc na mnie; er tat e§,

— gu rotffen (— bafj er roufste),

rrjaS er tat zrobi to, nie

wiedzc co robi; er gab fid)

oiele SJJiitje, — etroaS au^u=
rieten wiele sobie pracy zada,
ale nic nie wskóra; III.

eS albo bte ©aebe ift (gar)

nid)t — (nidjt fo gang —

)

w tem jest co (prawdy, co
dobrego), to nie bez pod-
stawy

; fte ift gar nid)t — nie

jest wcale brzydka; (w mowie
studenckiej :) — fein nie mie
pienidzy, by bez centa.

£)'$nebem, O'IjnebteS,
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jD'^IlC^ilt, adv. bez tego,

i tak ; zreszt ; mimo to ; id)

bätte i|)tx — befucfjt bybym
go i tak odwiedzi; e nnrb
— gefdjetjen stanie si i bez

tego, w kadym razie; otyne»

bieä bin id) red)t aufrieben

zreszt do jestem zadowo-
lony ; baS ift — bin roenig

to ju i tak mao; er roeifj

e3 fcbon — btrt zreszt ju to

wie.

£Ijnefllet'<j)cn, adi. bez

porównania.

£>'l)netad)tet, £ybnrieadjtet,

€'hiiflef<i1)r, »D'Ijnläitgft, rzad-

ko zamiast uneradjtet, unge-

achtet i t. d.

DljnClta'fe, sm. beznos m.

Öljncfrj'rgc, sm. $an§ —
czowiek m. bez kopotów,
yjcy bez trosk.

£)'j)nmad)t, sf. pi. -en,

niemoc /., sabo /., bez-

silno /., bezwadno /.

;

mdo /., omdlenie n. ; in

— fallen zemdlewa, (ze-)

mdle, omdlewa, omdle; in

— liegen w mdociacb le-e.

£>'I)nmädjttg, adi. bezsilny,

bezwadny, saby; niedony

;

omdlay, zemdlay; — werben
omdle, zemdle; einen «en

roieber in Seben bringen,

rufen ocuci, dotrzewi ze-

mdlonego.

DlH)', inter. oho! — nicbt fo

bi^ij! oho! powoli!

Dlir, sn. =(e)3, pi -en, 1)

ucho n. ; HeincS — uszko ».;

bie =en fpifeen nastawia uszy;

bie »en bangen laffcn zwiesi,
opuci uszy; jmnbn an ben
»en jupfen, reiben, gießen,

jmnbn bei ben =en friegen

targa, cign kogo za uszy;

jmnbn an ben =en nehmen,

faffen, bei ben «en friegen

chwyci kogo za uszy; auf
einem »e nidjt boren nie

sysze na jedno ucho; er

bat einen üücunb bi§ an bie

=en, er fann fid) in bie «en
beifjen, ma gb od ucha do
ucha, moe siebie samego
w ucho ugry; jmnbn an
bie =en,^ rjinter bie »en fcblagen
uderzy kogo w twarz, da
komu policzek, natrze komu
uszy; jmnbm etro. in§ —

fagen powiedzie komu co

do ucha; ba8 — roobin

ballen nadsuchiwa; bie =en

Hingen, faufen, braufen mir
w uszach mi dzwoni, szumi;

jmnbm bie sen ooHfcbteien

wrzeszcze do kogo, e a go
uszy bol, zaguszy kogo
wrzaskiem; er rourbe bi§

über bie «en rot zaczerwieni
si po uszy; fict) aufä —
legen pooy si spa

; jmnbm
ba§ %iU über bie «en jteljen

zedrze skór z kogo, oba-
pi kogo ze skóry, zedrze
kogo; jmnbm in ben »en
Hegen oklekta komu uszy,

kopota komu gow pro-

bami, przestrogami, radami

;

er ift noch nidjt trocfen binter

ben »en jeszcze nie oschn
za uszami, mi jeszcze mleko
pod nosem, jeszcze mody,
niedowiadczony; er bat ben

<S;aif binter ben =en, er fyat

e (bici, fauftbicf) Cinter ben

«en szczwany lis, arcyszal-

bierz; fid) etro. binter bie =en

fd)reiben zapisa sobie co za
uszami, zapamita sobie co;

jmnbm ^craufcri albo einen

gto) in§ — feiert narobi
komu kopotu, zaniepokoi
kogo; SBojnen in ben =en

tjaben udawa guchego; eine

überä — bekommen, friegen

dosta po uszach, do3ta po-

liczek; jmnbn überä — bauen
da komu policzek; oszuka
kogo; bi ü6er bie «en po
uszy, zupenie, catkowicie;

er ftecft bis über bie =en in

©djulben siedzi w dugach,
ma dugi po uszy ; er ift biä

über bie »en oerliebt zako-
chany gorco; fid) bie SBelt

um bie «en fernlagen widzie
duo wiata; 2) ucho ».,

such m.] id) bab ein gute§
— mam dobry such; id) bin

ganj — caem ciaem su-
cham, sucham z najwiksz,
z naton uwaz; ict) bab
fein — (für SDiufif) nie mam
suchu (dla muzyki}; für
jmnbS 23itte fein — haben
nie mie uszu na czyja pro-

b, nie chcie wycucha czy-
jej proby; jmnbm ein ge=

neigteS — leiben skoni uszy

ku komu, wysucha kogo;
e§ ift mir ju »en gefommen
doszo do mej wiadomoci,
zasyszaem; ju «en bringen,
donie, donosi; tauben =en
prebtgen guchemu prawi,
na wiatr gada, grochem o
cian rzuca; feinen «en nidjt

trauen nie wierzy wasnym
uszom ; 3) zagicie w. w ksi-
ce; 4) = Öfjr.

Qt)X=, adi. uszny.

Cljr, sn. -(e)§, pi. =e, —
einer yfabet uszko n. u igy,
iglane.

£)'l)raffe, sm. »n, pi «n,

dugouszka f. (zwierz).

D'&r&ammef, aCljrbaurael,

S'hrbrjmmcl, sf. pi =n, kol-

czyk m.

D'Jjrdjert, sn. :§, pi —

,

dim. od Dr)r, uszko n., mae
ucbo.

O '^rbrüfe, sf. obacz D'br»

fpeichelbrüfe.

Ö'ljreit, va. (tjaben) prze-

bija uszka u igie; uszy
przyprawia.

D'Ijtertarjt, sm. =e§, pi.

«ärjte, lekarz m. dla chorób
usznych, otyatra m.

Dfyttnftartb, sn. =es, pi.

sbnnber, opaska uszna (anat.).

D'hrettrjeidjte, sf. pi =n,

spowied tajna.

£>'fjrtttblhfer, sm. •$, pi
— , zausznik m., podszepnik m.

£>ljrenl>iflferei', sf. pi »en,

zausznictwo »., podszept m.

D 'Ijrenfiläfenit, sf. pi.

»innen, zausznica /., zausz-

niczka f.

D^ccu6raufcn,.s». *§, szum
m. w uszach.

D'firert&rüfe, sf. pi »n,

gruczo przyuszny.

iD^rcnentjünJiung, */. pi.

=>j|t, zapalenie n. ucha.

D'l)renflU&, sm. =ffe§, cie-

czenie n. z uszu.

D'ijrertgeü'en, sn. obacz
Di)renftingen.

D'&rengefdjttmr, sn. >(e)§,

pi »e, wrzód m. w uchu.

D'^rcnft^eJ, sm. »§, ech-
tanie n. w uszach, wierz-
biczka f. w uszach; (prze-

nonie :) rzecz gaszczca uszy,

pochlebstwo n.
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£)'ljrettfltngei1, sn. =g, dzwo-

nienie n., szum m. w uszach.

£)'l>renfranffieit, sf.pl. =en,

choroba uszna.

£>'hrcnlduten, sn. obacz

Dbrenfltngen.

D'^rCItrCt^Cn, sn. obacz

D&renfcbmer;!.

D'Ijrenfaiifen, sn. *§, szum

m. w uszach.

£'ljrenf<f)mal5, sw. «e,
tuszcz uszny, woskowina

/., woskówek m.

£%enfdjmau3, *m. =fe§,

rozkosz m., biesiada /. dla

uszu.

D'ljrenfcljmera, sm. =e§, j?/.

=en. ból «?. uszu.

, £>'l>renft>tegel, sm. =e§, pJ.

— , wziernik m. do badania

uszu.

£'hrenf}n:tyc, sf. pi. *n,

strzykawka uszna.

£'\)TtntDtf), sn. obacz Dbren*

fdjmtrs.

£'I)reitjeuge, sm. «n, pi.

n, wiadek nauszny.

D'ljrenäuiarig, sm. =(e)§,

ból m. uszu ze zudzeniami
suohu poczony.

D'ljKllle,' sf. pi. m, sowa
uszata.

C^rfCtgC, sf. pi. =tt, poli-

czek m.\ imnbm eine — geben

wyci komu policzek, po-

liczkowa kogo.

£'ijrfetgcn, •«. (^aBen) po-

liczkowa»

£'l)rftnger, sm. «s, pi. -,
pal^c may.

£)'Ijrflügel, sm. =§, pi. —,
muszelka uszna, zewntrzna
cz ucha.

£'f)rfÖnmg, adi. ksztat

ucha majcy, uchowaty,
uszaty.

D'ijrgehänge, sm. =§, pi.

—, kolczyk m.
£)'ljrp&te, sf. pi. =n, wn-

trze n. ucha.

£>'f>rftffen, sn. -3, pi. —

,

wezgowie »., jasiek m.
D'ljrfnorjjel, sm. §, pi. —,

chrzstka /. w uchu.

DfylitWdJM, sn. *§, pi.

— , uszko »., mikisz m., ko-
niuszek uszny.

D'brlodj, sm. =(08, pi- =18-

(fiet, otwór uszny.

C'hrlöffel, sm. =§, p. —

,

yeczka /., opatka /. do
uszu, dubiuch m.

£'hrmHfdjel, */. pi. «=n,

koncha /"., maowina /.

ucha.

£)'I)rrtng, sm. =(e)§, pi. *e,

kolczyk m.

£t\d)MUt, sf. pi. »n,

uchowiec m. (anat.).

jC^foetu-jeiuife, sf. pi. »n.

gruczo przyuszny.

lü'ljrtrnmmel, sf. pi. =n,

bbenek m. w uchu (anat.).

'D'Ijrtrom'pete, sf. pi. <=n,

trbka /. Eustachiusza(anat.).

Dljrttmrm, sm. =(e)8, pi.

=miirmer,szczypawka/.(owafl).

£)'hrjipfCl, sm. obacz Dljr=

läpndjen.

£'^räCrrei^Cnb, ad. roz-

dzielajcy uszy, przygusza-

jmy-
iCffltjMtiO'lt, sf. pi. =en,

okupacya /., zajcie n,, za-

waszczenie n.

Öfrjno'm, sm. =en, pi. »en,

ekonomista m., czowiek go-

spodarny; gospodarz wiejski;

ekonom m., rzdca m.

iCfonOtttif;', sf. ekonomia
/. (nauka); gospodarstwo m.

gospodarno f., oszczdno/*.

Dfonomte'bertoalter, sm.=§,
pl.„— , rzdca m.

CfünO'mtfdj, adi. ekono-
miczny, gospodarny, oszcz-
dny

;
gospodarstwa wiejskiego

dotyczcy ; adv. ekonomicznie,

gospodarnie, oszczdnie.

£fonomifie'ren, vn. Qaben)
gospodarzy, oszczdza.

£ftcte'ijer, sn. 4, pi. —,
omiocian m. (geometiya).

£ftae'önfc(j, adi. omio-
cienny.

£fta'b, sn. =8, ósemka /.
(format ksiki); grofseS —
(== QJro|oftarj) ósemka wiel-

ka; in — w ósemce.

£ita'bftan&, sm. =(e)§, pi.

sbfinDe, tom m. formatu ósem-
kowego.

£lta'be, sf. pi. =n, oktawa

/. (w muzyce); oktawa /.
(omiodniowe naboestwo).

£fta'öformat, sn. *(e)3,pl.

=e, format pówiartkowy.
£ftO'&et, sm. =8, padzier-

nik m.

Snlenber, ©eutf^oIrtiftfiei SBSrterBu.

£ftfj'kr=, adi. palzier-
nikowy.

£ftn)i', (wym. : — troa), sm.
i sw.=(s),p/. =8,wyczne prawo,
przywilej w.; akcyza f, opata
miejska.

£ftrM)ie'reit,(wym.: -1ro(a)i-

ren) va. (haben) narzuci (usta-

w, regulamin i. t. p.).

£fuitt'r:,SM. ={t)%,pl. »e,obacz

Dlularlinfe.

£fula'rinfoeftu)n, sf. pi.

=en, inspekcya naoczna.

£fula'rlinfe, sf. pi. =n,

soczewka najblisza oka(win-
strnmentach optycznych).

£ fula'r$euge, sm. -n, pi. =n,
wiadek naoczny.

£fillattO'lt, sf. pi. =en,

okulizowanie M., oczkowanie m.

Cfultc'rcn, va. (fjaben) oku-
lizowa, oczkowa, szczepi
przez oczkowanie

; in8 trei»

benbe 2luge — okulizowa
w ywe oczko; in fIafenbe
Sluge — okulizowa w mar-
twe oczko.

CMte'rert, sn. -§, obacz
Dfulation.

Dfulic'tmcffcr, sn. =, pi.

— , noyk m. do oczkowania.

£Mt'ft, sm. =en, pi. =en,

okulibta m., lekarz m. cho-
rób, ocznych.

Dflime'mfÜ-), adi. ekume-
niczny, ogólny; =e§ Äonjil,

sobór powszechny (historya

kocielna).

£)'fjtbcnt, sm. =^e)g, za-

chód m.
CtSt&enta'Ufffi, adi. za-

chodni.

Öl, sn. =(e)^, pi. =e, oliwa

f., olej m. ; tit^etifd)eS — ole-

jek m., olej wyskokowy, olej

eteryczny; 33cenn— olej

palny, olej wietlny; "Canf

—

olej siemienny, olej ko-
nopny; Knochen—, Alanen—
olej kostny; Sein— olej

lniany; ÜJMnercti— olej skal-

ny; Dlioen— oliwa f.\ ^,alm=
— olej palmowy; 9Jüb—

,

"jRapä— olej rzepakowy;
©cbmier— olej do smaro-
wania; ©iffatirj— , £rocfen=
— olej szybkoschncy, wy-
sychajcy; Sßftanjen— , oege-

tabili[d)( — olej rolinny;

ranjtgeS — olej zjtczay;

9
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fcine§ — olejek m.; — preffen
oliw wyciska; frifüjgeprefiteS

— wiea oliwa; beiligej} —
wity olej, krzymo «.; mit— tränfen zapuci olejem;

mit — beftreichen, befprengen,

falben (na)maci olejem ; mit
— anmachen przyprawi oliwa;

in — fieDen, bacfen smarzy,
piec na oliwie, w oliwie; in

— malen malowa olejno; —
tn§ $euer giefjen oleju przy-

la do ognia, olejem ogie
gasi.

Cl^, adi. olejny, oliwny.

D'lanftrid), sm. =(e)§, pi.

«e, powoka olejna, powoka
barwa olejn.

£'lorttg, adi. olejowaty.

D'lGaum, sm. s(e)S, pi.

«=bäume, drzewo oliwne.

D'lbaumj)f(an$iing, sf. pi.

=en, plantacya f. drzew oli-

wrjych.

D'l&eere, sf. obacz Dltrje.

D'IbeljäUer, sm. -§, pi. —,
naczynie n. na oliw; obacz

Sampenforper.

loerg, sm. :(e)§, pi. =e,

góra oliwna, ogrojec m.

DT6tU), sm. obacz Öfge-
mälbe.

Ö'lfitlöcrbritd, sm. obacz

Dlbrud.

mUatt, sn. =(e)§, pi.

=blätter, li oliwny.

D'IbÜdjfe, sf. pi. =n, puszka
f. na oliw, z oliw.

Dlbntd, sm. =(e)§, pi. =e,

olejnodruk m.
£>lea'ni>er, sm. =§, pi. —

,

oleander m., bobkowa róa,
pochowiec pospolity, kocia-
neczki pi. (rolina).

Dlea'fter, sm. =,_pi. —,
przewierzbia f., olejnik m.
(drzewo).

Dietl, va. (baben) olejem

lub oliw (po)smarowa, (po)-

maza, (na)maza, (na)maci,
zapuci, napuci; ein ©cbtofj— napuci zamek oliw; ben
©atat — przyprawi saat
oliw.

Ö'Iertrag, sm. =(e)§, Ölernte,

sf. pi. =n, zbiór m. oliwek.

D'leitttt, sn. =§,= ©d)roefet=

fäure.

Clfrt&nf, Sf. pi. =m, ole-

jarnia f.

Clfarbe, sf. pi. =n, farba

olejna; mit (in) =rt malen
malowa olejno.

Ölfarben, adi. olejnego,

oliwnego koloru.

Ö'lfarknbrutf, sm. =(e)§,

oleografia /., drak m. farba-

mi olejnemi.

D'Ifartjcnpnblec, sm. -§,

pi. — sprzedajcy m. farby

olejne.

Dlfaj), sn. =ffe§, pi. =fäffer,

beczka f. na olej, na oliw,
z olejem, z oliw, z oleju,

z oliwy.

D'IfiwtÖ, sm. -ffe§, pi. -ffe,

pokost olejny.

D'lffofdjC, sf. pi. =n, flaszka

f. na oliw, od oliwy; beilige

— ampuka f. ze witym
olejem.

D'lfIciI,-(e)§j>-e,CIfleifett,

sm. «o, pi. —
,
plama /. od

oleju, od oliwy.

£'tfriid)C, sf. pi. oliwki pi.

D'lgarten, sm. «§, pi.

=gärten, ogród oliwny, oli-

wnica /., oliwnik m.

D'Igcföfc, sn. =3, pi. =e,

naczynie n. na olej, na oliw.

D'lgemälbe, sn. =*§, pi.—,
malowido olejne, obraz olejny.

Dlgefdjmacf, sm. s(e)§, smak
oliwny, olejny.

DlgettMdjfC, sn. pi. krzewy
oliwne.

Dlgöfce, sm. =n, pi. =n,

dure m., cioek m.

Ö'lbalttg, adi. olej, oliw
zawierajcy, oleisty.

DUjuliigietr, */. oleisto/.

D'lbdttbel, sm. =3, handel

m. olejem, oliw.

Ö'lljänbler, sm. =§, pi.—,
handlarz m. olejem, oliw,
olejnik m.

£>ll)efe, sf. pi. =n, gszcz
m. z oleju, z oliwy, fusy oli-

wne.

D'lljatttg, adi. olej, oliw
zawierajcy, oleisty.

£)'Itg 'i (rzadko) D'ÜdjI,

adi. olejowaty, oleisty, olej-

ny; fidj ölig machen, olejem,

oliw si potuci.

£'ltgfett sf. oleisto f.

JOüga'fdj, sm. *tn, pi. =en,

olipan-lia m., monowadca m.

OHflard)ie', sf. pi. «n, oli-

garchia f., monowadztwo n.

£ltgO'rä)tfd), adi. oligar-

chiczny, monowadczy.
JD'Itttt, adv. niegdy, kie-

dy, w przeszoci; 3U Dtim
Seiten ging baä noa) an za

naszych pradziadów to je-

szcze uchodzio.

£)lt'De, sf. pi. =n, oliwka f. ;

eingemachte =n solone oliwki.

Oli'Ütnatt, sf. pi. =en, ga-
tunek m. oliwek.

DU'Deitbaum, sm. =(e)g, pi.

=bäume, drzewo oliwne.

Dli'bettentie, sf. pi. «n,

zbiór m. oliwek.

CIt'tienfark, «/.barwa oliw-

kowa.

DU'öenfarkn, Dlibenfar=
fitg, ©liüettgrün, adi. oliw-

kowy.

DU'öeitfÖrmtg, adi. maj
cy ksztat oliwki, oliwko-
waty.

Dü'bengarten, sm. =§, pi.

=garten, ogród oliwkowy.
'

£)li'toeni)atn, sm. =(e)g, pi.

=e, gaik oliwkowy.

Dlt'bengrütt, adi. oiiwkowo-
zielony, oliwkowy.

Dli'bettljOlj, sn. =e, drzewo
oliwne.

£It'Denöl, sn. =(e)3, =e,

oliwa f (z oliwek).

Oü'öenpreffe, */. pi. =n,

olejnia f.

£lt'tjetu>reffcr, sm. .§, pi.

—, olejnik m.

Dli'Dcmrjälörhen, sn. obacz
Dlioenbain.

D'lfanne, */. pi. =n, oli-

wniczka f.

ClfClter, sf. pi. —, prasa

f. do wyciskania oliwy; olej-

nia f.

£'Ifrdmer, sm. -, pi. —,
olejnik m.

Dlfntg, sm. *(e)§, pi.

=!riige, dzbanek ni. na olej.

lfudjen, sm. -s, pi. —,
placek m. na oleju; koacz
olejny, makuch m., olej czyk m.

Ö'ifudjcitiredjer, sm. =§, pi.

—
,

gniatacz m. do maku-
chów.
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Ö'IIa&cit, sm. =§, pl. =(äben,

sklep m. z oliw, z olejem.

Ö'Ilager, sn."=§, pl. —,
skad m.

}
magazyn m. ole-

jów, oliwy.

£>'ttamjje, sf. pl. =n, lampa
olejna.

Cllefe, s/. pl. =n, zbiór m.
oliwek.

£)lm, am. =(e)§, =e, 1) pró-

chno n. w drzewie; 2) rodzaj

jaszczurki.

D'lmaler, sm. =§, pi. —,
maj.arz malujcy olejno.

Ölmalerei'/ sf. pl. =en, ma-
lowanie n., malarstwo olejne;

obraz olejuy.

D'lmamt, sm. =eS, pl.

=mönner, olejarz m.

D'lmeffer, sm. =§, pi. —,
oleiomierz m.

Dlmityte, sf. pl. =n, ole-

jarnia /., olejnia /.

Ö'lmütter, sm. =, pl. —

,

olejnik m., olejarz m.

D'ttuipaiim, sm. =(e)§, pl.

«bj.ume, stradaka f.

£)'tyatme, sf. pl. =n, oiejo-

wiec m., olejnik m., maso-
palnaa /.

£)'fya#er, sn. =(e)s, pl. =e,

papier olejem napuszczony;
papier transparentowy.

£>'fyflattjeit, */. pl roliny
olejne, olejodajne.

Ö'lpXttft, sf. pl. =n, to-
cznia olejna, olejnia f., ole-

jarnia ./.

Cfyreffer, sm. =§, pl. —

,

olejnik m., olejarz m.

Ö'Iretttu), sm. =8, pl. =e,

rzodkiew olejna.

Dlfame, sm. «n8, rzepak
olejny.

D'lfdtj, sm. obacz Dtljefe.

Ö'lfdjläßer, sm. obacz Sl=
ntütter.

Ö'lfeifC, sf. pl. =n, mydo
olejne.

Ö'IftOff, sm. «(e)§, oleina

r*. (chemia).

D'Itonne, sf. pl. -n, becz-

ka /. z olejem, do oleju,

z ojeju.

. D'ltrefter, *. pl. obacz
Dlfjefe.

Ö'lUltg, sf. pl. *en, nama-
zanie n., namaszczenie n., na- I

puszczenie n., (po)smarowanie

n. olejem; bie te|te — osta-

tnie (olejem witym) na-

maszczenie ; bte Ie£te — emp=
fanden olej w. przyj.

£iWmp, sm. =(e)8, 1) Olimp
m. (góra); öom fjotjen —
berab ze szczytu Olimpu;

auf bem — rooljnenb, fid)

auf ben — bejteljenb olim-

pijski; 2) najwysza galerya
w teatrze.

£)ttjniÜiu'öC, sf. pl. =n,

olimpiada f., czteroletni prze-

cig czasu.

Sttjmjna'oenTedjnung, sf.

liczenie 11. czasu wedug
olimpiad.

Dttjmpia'oifcfj, adi. =e iperi=

obe olimpiada /.

£Ii)'mjJtafieger, sm. ~,pl.
— , zwycizca m. w igrzy-

skach olimpijskich.

£51tj'mj)ier, sm. =»§, pi. —,
hóg olimpijski.

£>lö'ltl|)ifu), adi. olimpijski.

G'lttJetue, sf.pl. -tt, wierz-

ba oliwna.

Ö'lättieifl, sm. =(e)§, pl. =e,

gazka, rószczka oliwna.

D'ntega, sn. =(§), pl. =8,

omega /'. (litera grecka).

£)tnele'tte, sf. pi. »n, omlet

m.
;

grzybek m. (potrawa
z jaj).

D'men, sn. =8, pl. Dmina,
wróba /., znak m.

£lUinÓ'3, adi. zowieszczy,
zowróbny.
S'mmtmö, sm. —

,
pl. —

i =buffe8, pl. =buffe, omnibus
m., powóz m. dla wszystkich.

OntntyOte'ltt, adi. wszech-
mocny.

Dttttttyote'113, sf. wszech-

moc f.

Dnanie', sf. onania/., ona-

nizm m., samogwat m.

£nanie'ren, im. (f>aben)

samogwatowi si oddawa.
Dttaitt'ft, sm. =en, pl. =en,

onanistam., samogwaciciel m.

£'nfel, sm. .§, pl. —

,

wuj m.
£)'nfetd)en, sn. *8, pl. —,

dim. od Dnfel wujaszek m.
Ontotogie', sf. pl. -n,

ontologia /., nauka /. o ist-

nieniu (filozofia).

£lttolo'gifd), adi. onto-

logii^zny.

£/tUt3 r
sn. —, pl. Dnera,

ciar m.
£'lttj£, sm. «(e§), pl. =e,

onyks m. (kamie).

Cptt'I, sm. =te)8, pl. -e,

opal m. (kamie).

Cpa'lglaitj, sm. =e8, ysk
m. opalu.

DVßlifie'tCttf vn
;

(f><t6«0

opalizowa, mienic kolory.

9'^3er, sf. pl. =n, opera f.

Djjerctteu'r, sm. -a, pl.

=e, operator m., chirurg m.

djerutto'n, sf.- pl. =en,

rkoczyn ». ; operacya /.;
leczenie n. uomnoci, ka-

lectwa; eine — ooQjtcEjen

wykona operacy; fid) einer

— untergeben podda si
operacyi.

^eratio'nSfetb, sn. »(e)§,

pl. *IX, pole n. dziaa wo-
jennych (wojskowo).

£>iperatio'H3J)lan, sm. .(e)§,

pl. =ptäne, plan operacyjny,

plan dziaa wojennych.

£>perati'ti, adi. operacyjny.

DJperCtte, sf. pl. =n, ope-

retka f.

Cjjerie'ren, vn. (Caben)

operowa; dziaa; va. (l)a*

ben) jmnbn — operowa kogo

;

fid) — laffen da si opero-

wa, podda si operacyi.

£>J)ernte'itt, sn. <e)3, zo-
tokost m. (óty).

O'^ernartig, adi. podobny
do opery, na sposób opery.

£>'entDUu), sn. obacz

Dperntejt.

£>'$tinbid)ttt, sm. s, pl.

— ,
poeta opery piszcy.

£>'J>entgla§, sn. «fe, pl.

=giafer, £)'«erngutter, sm. =8,

pl. — , binokle pl., lorneta

teatralna.

D'^etn^oft, £)'>ewma&ig,
adi. operowy, melodrama-
tyczny.

D'Jern^au8, sn. =fe§, pi.

«Ijäufer, dom m. opery, teatr

m. do oper, opera /.

D'pernfomponift, sm. «en,

pl. =en, kompozytor m. oper.

D'lJernntUftI, */• muzyka
operowa.

D'^etnfdnger, sm. «§, pi.

—, operzysta m., piewak m.

9*
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£'pcrnfängeriii, sf pi
«innen, operzystka f., pie-
waczka f.

£'$txntt, sm. <=e, pi -c,

tekst m. opery, libreto n.,

stówa do muzyki operowej.

C'lientjettcl, sm. =3, pi
— , afisz teatralny.

D'tfCt, sn. -8, pi — , 1)

ofiara /"., ofiarowanie n.; ein

— bringen ofiar skada,
czyni, przynie; jmnbtn

etro. jum — bringen zoy
komu co w ofierze; ein —
fd)lad)ten bydl zabi na
ofiar; er rourbe ein — feiner

£>abjud)t sta si ofiara swojej

chciwoci ; er fiel atä — biefer

£ranf£)eit pad ofiar tej

choroby; 2) zwierz, bydl
ofiarne = Opfertier; a) ofiara

f., powicenie n.; id) fjabe

ifim nieie — gebracht wiele

mu powiciem; feine —
frheuen, oor leinein — jurüÄ»
febreefen nie szczdzi, nie

lka si ofiar, powice.
£)'Jjferaltar, sm. *(e)§, pi

»täre, otarz ofiarny.

£>'tftlbtd)tt, sm. *§, pi.

— ,
puhar ofiarny.

Cjjfcrbeden, sn. =3, pi. —

,

naczynie ofiarne.

£>'pferfieil, sn. .(e)3, pi. =e,

topór ofiarny.

£'>ferljeretr, £5'pferfreuöig,
adi. ofiarny.

Cpferbiniie, sf pi. -n,

opaska, jak w staroytnoci
oriarnicy na czoo kadli.

£>'jjfer6raucl), sm. obacz
Dpfergebraurh.

S'WtibtOt, sn. -(e)3, pi.

=e, chleb ofiarny.

lO'pfer&tener, sm. obacz
Opferet.

Saferer, sm. =§, pi. —,
ofiarnik m.

£')ferfeft, sn. =e§, pi. =e,

uroczysto ofiarna.

C'pferfiantme, sf pi. «n,

ogie, pomie ofiarny.

^'^fcrfCCUbtg, adi. obacz
Opferbereit.

O'pferga&e, */. pi =n,

ofiara f
£>'J)fergefier, sn. =(e)$, pi.

»e, modlitwa ofiarna, oferto-

ryum n.

Cpfcrgebraudj, sm. .(e)3,

pi. =bräuct)e, obrzdek ofiarny.

£'pfcrgefäfj, m. =e§, pi.

=t, naczynie ofiarne.

£>'J>fergel&, sn. =eS, pi. -er,

pienidze ofiarne.

£'ifergerät, D'^)fcrocfd)irr,

sn., =eS, pi. =e obacz Dpfer=

gefäfe.

Cjjferfafteit, sm. =§, pi.

=fäften, skrzynka /. na datki

ofiarne.

iCWerfetd), sm. -(e)3, pi.

=e, kielich ofiarny.

Ujpferfudjen, sm. =3, pi.

—
,
placek ofiarny.

Opferlamm, sn. =(e)§, pi.

=lämmer, baranek dany, za-

bity na ofiar; baranek Boy,
Chrystus.

£'})fermahl, sn. -(e)§, pi.

>t, jD'pfermafrfjeit, sf. pi. =en,

biesiada ofiarna.

£>'j)fermeffer, sn. =§, pi.

— , nó ofiarny.

£>'>fern, I. ta. i vn. (la-

ben) ofiar czyni, ofiarowa,
zabi na ofiar; powica,
powici; fid) — powici
si; II. — , sn. «3, ofiaro-

wanie n., ofiara /., powi-
cenie n.

£>Wer£fenntg, sm. obacz
Opfergelb.

D'jjfcrprtefter, sm. =3, pi.

— , kapan ofiary czynicy,
ofiarowanie odprawiajcy,
ofiarnik m.

£)>ferfd)0le, */. pi. -n,

czara ofiarna.

£>'pferfchraaH3, sm. obacz
Opfermabl.

p'tferftätte, */. pi. -n,

miejsce ofiarne.

£)'J>ferftO(f, sm. obacz Opfer«

faften.

£>'Jjfertier, sn. =(e)3, pi.

=e, zwierz na ofiar prze-

znaczone.

£)'}JfertifrJj, sm. «e3, pi =e,

stó ofiarny.

©'pfertOu, sm. -e3, mier
f. z powicenia si.

Cpfertranf, sm. '=(e)§, na-

pój ofiarny.

SWerung, sf. pi -en,

ofiarowanie n., czynienie n.

ofiary
;
powicenie n.

CpfetiJteft/ sn. obacz

Dpfertier.

£'pferti>eiu, sm. =(e)8, pi
=e, wino ofiarne.

D'WerUHlltg, adi. ofiarny,

gotów powici si.

p'tferjug,' sm. -(e)§, pi
=jitge, pochód ofiarny.

£j)lji't, sm. -(e)3, serpen-
tyn m. (minera).

£pta'l, sn. »(e)3, pi =e,

opiat m., powido makowe.
iCptlim, sn. =§, opium n.

Cjmtmraudjer, sm. -s, pi
—

,
palacz m. opium.

£Wone'nt, sm. -en, pi =en,

oponent m., przeciwnik m.
£pJimje'ren, vn. (baben)

oponowa, zarzuty czyni,
przeciwi si.

£WJ0rtlt'R, adi. korzystny;

adv. korzystnie.

CHJportuni'ft, sm. »en, pi
=en, oportunista m., patrzcy
m. korzyci swej.

C^pOttltnt'fttfd), adi. opór-

tunistyczny, korzyci si
powodujcy.

£])jP0rtunUii't, */ korzy-
stno /.

£MJOfttto'n, sf pi. =en,

opozycya f ; zarzut m., prze-

ciwienie n. si.

C^OfttiOne'tt, adi. opo-

zycyjny, sprzeciwiajcy si,

nalecy do opozycyi.

Cp!p0ftti0'n§=, adi. opo-

zycyjny.

£Jj))ofttto'n3filait, sn. =e§,

pi. »blätter, dziennik opo-

zycyjny.

C^pofttio'n^mann, sm. -(e)§,

pi =männer, czonek m. opo-
zycyi, partyi przeciwnej.

£Wofttio'ntyarret, sf. pi
sen, opozycya /., stronnictwo

opozycyjne, przeciwne.

£)ptati'D, sm. =(e)3, pi. =e,

tryb yczcy (gramatyka).

£)rtte'reit, va. (baben) wy-
biera, wybra jedno z dwoj-

ga, owiadczy si za czem,
przystpi do czego.

£>>tte'ning, sf pi =en,

opeya /., przystpienie n.

£'))ttf, sf. optyka f., nauka

f. o wietle.

D'tyttfer, sm. -s, pi —

,

£'ptifu3, sm. —
,
pi =!uffe,

i »tici, optyk m.
O^Jttmo't, sm. hu., pi =en,

arystokrata m.
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££ltmt'3mil8, sm. — , op-

tymizm m., wiara f. w do-

bro wiata.

£jJtimt'ft, sm. =ert, pi. «en,

optymista m., wierzcy m.
w dobro wiata.

CjJtimi'ftifd), adi. opty-

mistyczuy ; adv. optymisty-

cznie.

£j)ttO'n, sf. pi. 'tn, opcya

f., wybór m., owiadczenie
n. si za czem.

£'J)Itfdj, adi. optyczny;

*e SauJung optyczne zu-
dzenie; adv. optycznie.

£.|MlC'nt, adi. sowity, ob-

fity; adv. sowicie, obficie.

£pule'lt3, sf. obfito /.,

sowito /.

£}'JUt3, sn. —
,

pi. Dnera,
dzieo n.

£ra'fel, sn. =3, pi. —,
wyrocznia /.; ein — befragen

spyta wyroczni; — fpredjen

wyrokowa; n)ie ein — fpre*

djen, ftdj a(3 ein — auffpieien

udawa wyroczni ; er ift ba§
— für ba fßolt jest wyro-
czni dla ludu.

£ra'fetljaft, £ra'felmäfjtg,
adi. na sposób wyroczni,

dwuznaczny, zagadkowy : adv.

dwuznacznie.

£ra'feln, »n. (fia&en) wy-
powiada wyrocznie, wyro-
kowa.

£ra'fdforiid), sm. =(e)§, pZ.

»fprüdje, wyrzeczenie n. wy-
roczni, wyrocznia f.

£ra'ligc, (wym. : -re), sf.

pi. =n, pomaracza /.

Cra'HflCn, (wym.: -ren),
adi. pomaraczowy; adv.

pomaraczowo.
£ra'ngenbaum, sm. =(e)§,

pi. =bäume, drzewo poma-
raczowe.

£ra'ngenbiüte, sf. pi -n,

kwiat pomaraczowy.
£ra'ngenfarben, £ca'ngen=

farbig,
^
£ra'ngengelb, adi.

pomaraczowy.
£ra'ngengarten, sm.°%, pi.

»gärten, pomaraczarnia f. ;

oranerya /., cieplarnia /.

;

= Xrei6&,au§.

£ra'ngengelb, sn. kolor

pomaraczowy.
Orangerie', */. pi. «en, ob.

C rangengar ten.

£ra'ngenfafi, sm. <e)3,

sok, syrop pomaraczowy.
£ra'ngenfdjale, */. pi. «n,

lupka f. jz) pomaraczy.
£ra'ngentoaffer, sf. *s,

woda f. ze sokiem pomara-
czowym i z cukrem.

Crangit'ian, sm. =3, pi.

;3, orangutan m. (mapa).

£rttIO'rifd), adi. oratorski,

krasomówczy, krasomowny.

£rato'rium, sn. •>§, pi.

=nen, oratoryum n.

£ru)e'ftCFf
sn. =3, pi. —,

orkiestra /.

£>rdje'fteriott3eri, sn. *(e)%,

pi. se, koncert orkiestralny,

koncert m. z orkiestr.

£ra)e'ftermufif, sf. muzyka
orkiestralna.

£rä)tbe'e, sf. pi. =n, or-

chidea /. (rolina).

£'rdjt3. sf. storczyk m.
(rolina). [kowaty.

£'rd)t3artig, adi. storczy-

£'rben, sm. =3, pi. — i)

zakon m.\ geiftlid)er, 9iitter=

— zakon religijny, rycerski;

in einen — treten wstpi do
zakonu; 2) order m., oznaka

f. ; einen — oefommen otrzy-

ma order.

£'rbenöalter, sn. =s, wiek
przepisany do wstpienia do

jakiego zakonu.

£'rben$banb, i dim. £'r»
benSbänbdjen, sn. =3, pi.

=bänDer, «bänbdjen, 1) wstga
orderowa; 2) gatunek motyla.

£'rben3bruber, sm. =3, pi.

=6rüber, czonek m. bractwa,

towarzystwa wspóln regu
zwizanego; braciszek m., za-

konnik m.
£>'rben§bame, sf. pi. =n,

kawalerka f.

£'rben§frau, sf. obacz Dr=
benäfdjroefter.

£'rbcn§getftliu)e(r),sm.=d)en,

pi. =d)e(n), zakonnik m.

£'rben3getfiliu)feii, */. du-

chowiestwo zakonne.

£'rbeu3gelubbe, sn. =3, pi.

— , lub zakonny; bie — ab-

legen zoy luby zakonne.

^'rbenägcnerai, sm. =3, pi.

=e, jenera m. zakonu.

£'rben§gc|'eflfu)aft, sf. pi.

=en, kongregacya /., bractwo

n. zakonu.

£'rben3glteb, sn. «(e)3, pi.

=er, czouek m. zakonu.

£'rbcn3bau3, sn. *fe3, pi.

=l)äufer, klasztor m.

P'rbcn§!ctte, sf. pi. =n,

acuch m. zakonu rycer-

skiego, acuch orderowy.

£'rbcn3Hcib, sn. =(e)3, pi.

«er, habit zakonny.

£'rben3imi$, sn. =e3, pi.

«e, krzy m. zakonny; krzy
orderowy, krzy m. orderu.

£'rbeil3leitie, s. pi. zakon-
nicy, mnisi pi.

£'rben§mciftcr, sm. -§, pi.

— , mistrz m. zakoou (rycer-

skiego, orderowego).

£'rbemtyerfon, sf. pi. =en,

zakonnik m., zakonnica /.

£'rbenS}3friinbe, sf. pi. =n,

komenda }'., prebenda /.

£'rben3regel, sf. pi =n,

regua zakonna, zakonu.

£'rben§rttter, sm. -3, pi.

—, kawaler m. orderu, za-

konu.

£'rben§fu)ö)cftcr, sf. pi. =n,

siostra zakonna, zakonnica /.

£'rbcn§|"tanb /
sm. <e), stan

zakonny.

£'rbcn§ftcrn, sm. =(e)§, pi.

=e, gwiazda /. orderu.

£'rbcnStraü)t, sf. obacz

Drbensfletb.

£ 'rbcnSberbtbcrung, sf. pi.

=en, bractwo zakonne.

£'tbenbcrletbung, */. pi.

=en, nadanie n. orderu.

£'rbcn33Ctu)cn/
sn. =§, pi.

— , znak orderowy.

£'rbCnÖSUu)t, sf. rygor za-

konny, karno zakonna.

£'rbClttltä), I. adi. \) lu-

bicy porzdek, porzdny,
uporzdkowany; regularny,

dokadny; zwyczajny; prawi-

dowy; =er SJlenfd) czowiek
porzdny; ein =e§ Se&en fiifiren

prowadzi, wie ycie porz-
dne, moralne, statkowa; =eS

3Mbd)en dziewczyna porzdna,
cnotliwa; =e Seilte ludzie po-

rzdni, zacni, dobrze wycho-
wani; »er Qt)Uv paccy
puuktualnie, na czas; =er

^Ul puls regularny; ber =e

5jket6 cena zwyczajna; bie =en

SDiittet rodki zwyczajne, do-

zwolone ; »er ©eridjtijftanb sd
zwyczajny, przynaleny, kom-
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petentny; «er Sßtofeffor, pro-

fesor zwyczajny; =e Söerfamm»

hing zwyczajne zgromadze-
nie ; 2) naleyty ; ein «e 33er-

t)ör naleyte przesuchanie

;

=e ©robbeiten naleyte, wy-
rane grubiastwa; eä fefcte

-e ^ßrügel porzdna bya bija-

tyka; II. adv. porzdnie, re-

gularnie, dokadnie, zwyczaj-

nie, naleycie; — legen, fteßen

porzdnie pooy; postawi;

ber ^ul§ fdjlägt — puls bije

prawidowo; — leben y po-

rzdnie; — fdjelten porzdnie
wyaja; bu baft beine ©ad)e
— gemacbt zrobie twoj
rzecz porzdnie, jak sie na«

ley; er mar — frob, bafj . .

.

by bardzo rad, e . . .; er

nabm e3 — (albo ernftüd))

übel wzi na prawd za ze;
e§ regnet — (tiidjttg), eg ift— falt pada porzdny deszcz,

iest porzdnie zimno.

£)'rbenhid)feU, sf. porzd-
noó /., regularno/.; przy-

zwoito /.

£'röcr, sf. pi. =§ i =n, roz-

kaz m.\ danie n.
;
polece=

nie m., zlecenie n. ; bi§ auf

roettere — do dalszego (no-

wego) rozkazu, jak dugo nie-

ma innego rozkazu; — geben
da rozkaz, rozkaza; — er=

balten otrzyma rozkaz; —
parieren sucha, postpowa
wedug rozkazu; an meine
eigene — , an bte — Dort mir

felbft na moje wasne zlece-

nie; ber — gemäfc stosownie

do zlecenia; per — bu SDiufti

za wyszym rozkazem.

DrMtta'Ijahl, »f. pi. «en,

liczba porzdkowa.
Crttnä'r/ adi, I) zwy-

czajny, regularny; =er Spreiä

cena zwyczajna; =e3 ©ut to-

war majcy zwyczajne wa-
ciwoci; 2) ordynarny, po-

spolity, prostacki.

£5rbinarta't, sn. =(e)S, pi. =e,

ordynaryat m,
;
profesura zwy-

czajna; gospodarstwo n. klasy.

prMtta'rhtm, sn. «(e), pi.

=rten, bilans zwyczajny.

£rbtna'riu§, sm. —
, vi.

=rit, profesor zwyczajny (uni-

wersytetu); gospodarz m. kla-

sy (w szkoach).

£lötlta'tC, sf. pi. -n, rz-
dna /. (matematyka).

£>rimta'tenal)fe, sf. pi. =n,

o /. Tzdnych (matematyka).

Drötnatto'n, sf. pi. =en,

udzielanie n. wice, konse-

kracya /. ; ordynacya lekarska.

jCrht'nte'ren, sn. (fjaben)

udziela wicenia, wywi-
ca; ordynowa, przepisywa
(o lekarzach).

Crblieit, va. ((jaben) uka-
da, uoy, porzdkowa,
uporzdkowa, urzdza, urz-
dzi; feine Angelegenheiten —
uporzdkowa swoje sprawy;

bte Gruppen — (u)szykowa
wojsko; nad) klaffen — upo-
rzdkowa wedle klas, klasy-

fikowa.

£>'r&!tett, sn. =§, ukadanie
n., porzdkowanie «., urz-
dzanie w. ; szykowanie n.

(wojska); klasyfikacya /.

D'rimer, sm. =s, pi. —

,

urzdzicielm.,porzdkujcy m.
jC'rÖlUttlg, sf.pl. =en, 1) urz-

dzenie «., uporzdkowanie n.,

porzdek ?»., ad m., szyk »?.,

rzd m.\ in — w porzdku;
obne alle — bez wszelkiego

porzdku, w zupenym niea-

dzie;' bas Sirnmer in — brin=

gett zrobi porzdek w poko-

ju, uporzdkowa pokój
; feine

Angelegenheiten in — bringen

uporzdkowa swoje sprawy;

bte Sruppen in — ftetten

ustawi wojsko w rzdy; bter

ift etro. ntcjjt in — tu co nie

jest w porzdku; ba finbe

id) ganj in ber — znajduj,

e to zupenie suszne ; au
feiner — fommen wyj ze

zwykego trybu; au§ ber —
bringen, bie — ftören zmie-

sza porzdek; ein £>eer au§

ber — bringen zepsu, zmyli
szyki wojska ; auf — balten

pilnowa, przestrzega po-

rzdku; bie mUttärtfdje —
dyscyplina, karno wojskowa,

rygor wojskowy; ber — roegen

dla porzdku; jur — rufen

wezwa do porzdku ; bie

göttlidje unb menfd)lid)e —
przekazy boskie i ludzkie;

2) dywizya /., klasa /., od-

dzia m. ; 3) regiia /., statut

m., statuty pi.

£}'rt>JUlltg3v adi. porzd-
kowy.

C'r&mtngSgemäjj, adi. sto-

sowny do porzdku, upo-
rzdkowany, uoony, uregu-
lowany ; metodyczny ; adv.
stosownie do porzdku.

£)'rumtng§liek, - sf., £)r=

imimgäftltn, sm. «=(e)§, zamio-
wanie n., poczucie n. porzd-
ku, rzdno /.

CrimungSltefieni), adi. lu-

bicy porzdek.

ibrunungSloS, adi. uiepo-

rzdny; \adv. bez porzdku,
bez adu.

D'rbmutgSmiifttg, a^.obacz
Drbnunggemafi.

D'rbmmgznif, sm. =e§, pi.

=e, wezwanie w., upomnie-
nie n. do porzdku (parlamen-

taryzm).

D'riimmgSftrafe, sf. pi. =n,

kara /. za niedopilnowanie

przepisów, kara porzdkowa.
CrimitltgSüHung, adi. prze-

ciwny porzdkowi, nieporz-
dny; nieregularny; adv. prze-

ciwko porzdkowi; nieregu-

larnie.

D'rimimgssal)!, sf. pi. --en,

liczba porzdkowa.
Drönnna'itj, sf. pi. »en, l)

ordynans w?., rozkaz m. ; auf
— fein by na ordynansie; 2)

= Drbonnangfolbat.

Crbonna'nsfolbot, sm. =en,

pi. =en, onierz m. na ordy-

nansie.

£runmta'itäofft3ter, sm. =§,

pi. *e, oficer m. na ordy-

nansie.

£'r&rc, sf. obacz Drber.

&refl'&e, sf. pi. =n, oreada

/. (mitologia).

Crga'n, sn. -(e), pi, =e,

org-an m., narzdzie n.

Crganifatto'n, sf. pi. =en,

organizacya /., urzdzenie n.

Crgantfa'tor, sm. »§, pi.

=en, organizator m., urzdza-
jcy m.

Crga'nifA, adi. organi-

czny, ustrojowy; adv. orga-

nicznie, ustrojowo.

£rganifie'ren, vn. (fiaben)

(z)organizowa,urzdza,urz-
dzi.

Crganifte'rHttg, sf. organi-

zowanie n.. urzdzanie n.
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Organismus, sm. —,pl.
=men, organizm m., ustrój m.

Organi'ft, sm. =en, pl. =en,

organista m.

O'rgel, */. pl. -n, organy pZ.
;

katarynka /. = 2)rel)orgel.

O'rgelnalg, sm. >(t)ä, pl.

»bälge, miech m. u organów.

Ö'rgelöanf, */. pl. =bänfe,

awka /. u organów.

D'rgelbait, sm. =e3, stawia-

nie «., budowanie n. orga-

nów, oreranmistrzostwo n.

£)'lQtlHutt, sm. »ä, pZ.

— , org-anmistrz m.

O'rget&ühne, sf. Orgeldjor

s». »(e)S, p. Drgelchöre, chór

?«. na organy, chór, na którym
si organy znajduj.

O'rgelgchäufe, sn. =§, pi.

— Orgelfaften, *m. =§, pZ.

»fäften, skrzynia /. do lub u
organów.

O'rgelHang, sm. «(e)3, pZ.

»Hänge, (od)gos »w. organów.

O'rgelfonjert, «w. =(e)8, pi.

=e, koncert 7». na organach.

0'rgenaoe, sf. obacz Drget=

gehäufe.

SD'rgeltt, vn. (Ijaben) gra
na organach; gra na kata-

rynce.

£)'rgetye&(tl, sn. =§, peda
m. u organów.

O'rgetyfeife, */• v l-
3 "/

piszczaka /. u organów.

O'rgelregifter, sn. =3, p.
—, rejestr m. w organach.

O'rgelfotel, *»• =(e)s, gra

f. na organach.

O'rgelfjjieler, «w. =§, ?z.

—
,
grajcy m. na organach,

organista w.

0'rgeIfttmme, sf. pi. =n,

Orgelbn, sm. =e3, pZ. =töne,

obacz Drgelflang.

0'rgeltreter, sm. >$, pi. —

,

kalkancista m.
D'rgdmerf, sw._ «(e)§, we-

wntrzne urzdzenie organów;
organy pi.

0'rgeljug, «w. obacz Drgel»

regifter.

0'rgie, */. pi. =n, orgia /.,

szalona zabawa, rozpusta f.

O'rient i Orie'nt, sm. =(e)g,

ws«-hód m.
Orientale, sm. =n, p. =n,

mieszkaniec m., syn m.
wschodu.

Orienta'lif d), adi. wschodni.

Orientalin, sm. =en, pi.

»ta, oryentalista m., znawca
spraw i jzyków wschodnich.

Ortentte'ren, va. (fyaben)

objania, objani; ftdj —

,

vr. (Ijaben) rozpoznawa si,

rozpozna si, rozpatrywa
si, rozpatrzy si.

iDrientte'nmg,
'
sf. rozpo-

znanie n. si.

Orientie'rung§bermögen,sn.
zmys rozpoznawczy.

Origina'1, sn. =(e)§, pi. =e,

orygina m.
;
(przenonie:) dzi-

wak m., orygina m.
Crigtlttt'1, adi. oryginalny.

Original*, adi. oryginalny,

samorodny.

Originalausgabe, sf. pi. =n,

wydanie oryginalne.

Ortginalitä't, sf. pi. -en,

oryginalno f, prawdziwo
/., samorodno f.

Origtna'lmcnfdj, sm. =en,

pi. =en, orygina m., dziwaka.
£)rtgtnCtt, adi. oryginalny;

dziwny, dziwaczny ; zabawny.

Orfa'n, sm. «(e)§, pi. *e,

orkan m., gwatowny wiatr.

0'llcan, sm. =, orlean m.
(rolina).

O'rleanöüaum, sm. =(e)§,

pi. «bäume, aruota /.

O'rlogfd)if|, sn. .(e)s, pi.

=e, okrt wojenny.

Orname'nt, sn. =(e)3, pi.

=e, ornament m., ozdoba f.
Ornamentieren, va. (baben)

ozdabia, ozdobi.

Omal, sm. s(e)§, pi. «e,

ornat m., strój duchowny
i królewski.

Ornitholfl'g(e), sm. *en,pl.

»en, ornitolog m., badacz m.,

znawca m. ptaków.

Dmtthologie', */. ornitolo-

gia /., nauka /'. o ptakach.

£)ruith0l0'gifd), adi. orni-

tologiczny.

Urographie', sf orografia

f. }
opis m. gór.

Orplje'um, sn. >$, pi. =§

i «pbeen, orfeum »., teatr m.
rozmaitoci.

Drfei'tte, (wym.: -sej), sf.

orsela /., mech skalny.

Ort, I. sm. .(e)§, pi. *e,

i Otter, 1) miejsce n. (w

ogólnoci); punkt m., miej-

scowo /., okolica /. ;
—

ber JpanDlung äßien rzecz

dzieje si w Wiedniu (dra-

mat.); an einem »e ankommen
przyby do jakiego miejsca,

dokd; ben — «eränbern
zmieni miejsce; etro. roteber

on feinen — fieHen postawi
znów na dawne miejsce; er

tft immer an — unb ©telle

jest zawsze na miejscu; an
— unb ©telle gelangen przy-

by na miejsce przeznaczenia;

an allen »en unb ©nben
wszdzie; am rechten =e na
waciwem miejscu; er tft

tjier nidjt an feinem redeten

=e on tu nie jest na wa-
ciwem miejscu, to nie jest

zajcie odpowiadajce jego
zdolnociom, jego wiedzy,

jego zrcznoci; ju rechter

3eit unb am rechten °e na
czas i gdzie naley; etro. am
redjten =e angreifen wzi si
waciwie, dobrze, zrcznie
do czego; etro. am unrechten

•=e angreifen rozpocz co,

wzi si do czego niezr-
cznie, niewaciwie; e3 ift

hier am =e (ju erroäljnen) tu

miejsce, sposobno (wspom-
nie); e§ ift Ijier nidjt ber
— baoon gu reben nie tu

miejsce, by o tem mówi;
— ber3ufammenlunft miejsce

zejcia si, schadzki; jmnbn
an einen — befteHen zamó-
wi kogo na oznaczone miej-

sce; Seit unb — beftimmen
oznaczy czas i miejsce, omó-
wi schadzk; bie ©telle finbet

ftch am angegebenen =e (w
skróceniu: a. a. D.) ustp ten

znajduje si na wspomnianem
miejscu, we wspomnianem
dziele (pimiennictwo); aller

=en wszdzie; e ift {jbljeren

sg befohlen roorben naka-
zano z góry, od najwy-
szej wadzy, od rzdu; geljö*

rigen =3 melben donie wa-
dzy waciwej; er roirb ibn

geeigneten -s empfehlen poleci

go odpowiednim osobom

;

Öffentlicher — miejsce pu-
bliczne; ein geroiffer — ustp
m.\ — auf ber ©eite ubocze
n. ; 2) chodnik m., spacz-

nica /'. (górnictwo); II. sm.
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i sn. -(e)3, pi. Drte . 1) kra-wd /.; róg w.; koniec m ,.

2) szydo n., szwajca /
£'rtonnb, sn. ^g, pi

=bänber, skówka /. u pochwy
szpady.

£rtl)0b0'r, adi, prawo-
wierny, prawosawny, za-
gorzay w wierze.

£ rtijOÖOJMC', sf. prawowier-
nosc /., prawosawie n.

^
Zxt\wmWW, sf. ortogra-

fia f., pisownia fm (prawi-
dowa). J ™

CrtljOrjra'Mtfdj, adi. orto-
graficzny; :tx ^ erj

rcr D?ad
ortograficzny; ^# ortogra-
ficznie; — fcfjret&ert pisa
ortograficznie, bezbdnie.

CrtljOjläöte', sf. ortopedia
/., leczenie «. uomnych.

£rtyOhl'btfd), adi. orto-
pedyczny.

Crtltdj, arfi. miejscowy;
adv. miejscowo.

Crtltdjieit, sf. pi. *en,
miejscowo -

/.
£rtola'n, sn. =(e)§, pi. =e,

ortolan w., trznadpl lom-
bardzki (ptak).

£'rt3abtterfe, sn. =§, pi
«ta i =ien, przysówek miej-
scowy (gramatyka).

£'rt§an-gaoe, sf. pi. =n,
wskazauie n., oznaczenie n.
miejsca; adres m.

Crtäanqebörig, adi. przy-
naleny do pewnego miejsca,
miejscowy.

£'rt3oelMJrbe, sf. pi. =n,
wadza miejscowa.

O'rtgkföjaffenlictt, sf. pi.

=ert, waciwo f. miejsca.

£'rt§6efdjretbiing, sf pi.

=en, opis m., opisanie n.
miejsca topografia /.

D'rtfdjajt, sf. pi. --en, miej-
scowo/., siedlisko «., osada
/. (jako to: miasto, wie
i t. p.); kanton m. (w Szwaj-
caryi).

D'rtfdjett, sn. =(e)§, M,
bark to., barczyk to., bierce

pi., orczyk to.

£'rt§gctraudj, sm. »fe)s, j?Z.

=bräud)e, zwyczaj miejscowy.

C'rtSge&ädjtnig, sn. =ntffe§,

pami /. dla miejscowoci.

£'rt§getftlidje(r), sm. =cn,

pi. =en, ksidz miejscowy.

£'rt3gciftlirfjfeit, sf. du-
chowiestwo miejscowe.

Crl^gemäf), adi. stosowny
do zwyczaju miejscowego;
adv. stosownie do zwyczaju
miejscowego.

D'rtötenntnfö, sf. pi. =iffe,

znajomo /. miejscowoci.

£'rtSjjfarrtr, sm. «§, pi.

—
,
proboszcz miejscowy.

S'rtfyjfjltj«, sf. policya/.,

miejscowa stra bezpiecze-
stwa.

£'rt|*inn, *». *(e)§, zmys
m. rozpoznawania si w miej-

scowoci.

£'rt3ueränbcnutg, sf. pi.

=en, zmiana /. miejsca.

iCrtstoorfteher, sm. =§, pi.

—
,

przeoony to. gminy,
wójt m.

£'rt3Ctt, sf pi. =en, go-
dzina miejscowa, czas m. po-
udnika miejscowego.

£rl)it0gU0fiC, */. kamie-
nioznawstwo n.

Dfe, sf. pi. =n, ucho w.,

uszko n. ; kluczka /. ; fonta
m. postronka (owiectwo).

£'ft(Clt), sm. :$, wschód
to.; fle(ge)rt — na wschód;
CW6 Dften ze wschodu.

£ft, sm. =§, wiatr wschodni.

£ftenft'Bd, adi. widoczny.

£fteiUattO'tt, sf. ostentacya

/., wystawa/., chepliwo/.,
popisywanie n. si.

£ftCntOtt'D, adi. ostenta-

cyjny, chepliwy, popisujcy
si; adv. ostentacyjnie, che-
pliwie.

£fteolo'g(e), sm. -en, pi.

=en, osteolog m., znawca to.,

badacz m. koci.

£ ftCOlogtC', sf. osteologia

/., nauka /. o kociach.

£fter=, adi. wielkanocny.

£'ftcrabenb, sm. -g, pi. =e,

wigilia / przed Wielkanoc,
Wielka sobota.

£'fterfelmne, */. pi. =n,

koziadrze /., kozidrzyst m.

£'fteret, sn. <e)3, pi. =er,

jaje wielkanocne, wicone
jajko, krasanka /., kra-

szanka /.

£'fterfeter, sf. obchód m.
Wielkiejnocy.

£'fterfetertag, sn. *(e)8, pi.

=e, wito wielkanocne, Wiel-

kanoc /.; erfier, jroeitet —
pierwsze, drugie wito Wiel-
kiejnocy.

£'fterferien, s. pi. ferye
wielkanocne, wypoczynek
wielkanocny.

£jterfeft, sn. =e, pi. =e,

wito wielkanocne, Wielka-
noc f.

£'fterf(aben, £'ftcrfuäjen,
sm. ;g, pi. —

,
placek wiel-

kanocny.

£ ')"tcr(gltidaunfffi)farte, sf
pi. =en, yczenia wielkanocne.

£'ftcrferäe, sf. pi. *n,

wieca wielkanocna.

£'ftcrlamm, sn. <(e)3, pi.

=Iämmer, baranek wielka-
nocny.

Ö'fterlid), adi. wielkano-
cny, adv. po wielkanocnemu,
jak na Wielkanoc.

£'ftetltd)tf
sn. obacz Dfter=

fer^e.

£'fterlteb, sn. <e)3, pi. »er,

pie wielkanocna.

£'ftcrltlie, sf. pi. «n, nai-

cyz óty.
£'fletlUjei/ sf smolnik m.,

kokornak to. (rolina).

£'ftermarft, sm. .(e)§, pi.

=märfte, £ 'ftcrmcfft, sf pi.

=n, jarmark m., wielki targ

wielkanocny.

£'ftermonat, sm. *(e),
kwiecie ni.

£ftenno'niag, sm. =(e)§,

poniedziaek wielkanocny.

£'fteni, s. pi. Wielkanoc

/. ;
ju — na Wielkanoc;

DOC — przed Wielkanoc;
gegen, um — okoo Wiel-
kiejnocy; bte — galten wi-
ci Wielkanoc.

£'ftentad)i, sf pi. =nätfjte,

noc wielkosobotnia.

£'[terj)alme, sf pi. =n, pal-

ma wicona na Wielkanoc.

£'l'tcrjjreotgt, sf pi. -en,

kazanie wielkanocne.

£fterfo'nntag, sm. --(e)3,

niedziela wielkanocna.

£'fterfjjief, a. -(e), pi.

«e, dramatyczne przedstawie-

nie zmartwychwstania Pa-
skiego.

£|ftertag, sm. =(e)ö, pi. =e,

dzie wielkanocny.

£'ftetoeild)en, sn. *§, pi.

—, bratek m.
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£-'fttmoti)tf sf. Wielki
tydzie.

D'ftCrjCtt, sf. czas wielka-

nocny.

©'ftCrjtóCtg, sm. obacz
Dfterpalme.

D'ftgegenb, */. pl. *en,

strona /., okolica wschodnia.

£'ftßrcnjC, */. pl. -n, gra-

nica wschodüia, od wschodu.

£'fttnbteiifobrer, sm. =§,

pl. — , eglujcy m. do Iadyi
Wschodnich.

D'fttnbienfdjtff, an. »(e)ä,

pl. <=e, okrt poredniczcy
w handlu z Indyami Wscho-
dnimi.

Ö'ftUd), adi. wschodr;
=e Sänge wschodnia dugo;
adv. — non na wschód od.

jCftnorÖO'ft, sm. =§, wscho-
dniopónocny wschód ; wiatr

wschodniopónocnowschodni.

Cftrajt'SmuS, sm. —
,
pl.

=men, ostracyzm m.

D'ftfette, sf. pl. =n, wscho-
dnia strona.

CjtfiiÖO'ft, sm. %, wscho-
dniopoudniowy wschód ; wiatr

wschodniopoudniowowscho-
dni.

£>'fttt>ärt§, adv. ku wscho-
dowi, na wschód.

D'fttmnb, sm. .-(e)§, pl. >e,

wiatr wschodni, wschodzie m.

jDsjtüatio'n, sf. pl. --en,

oscylacya /., wielowrot m.,

wahanie n. si, koysanie n.

si, drganie n.

£)§StHte'ren, vn. (haben)

oscylowa, porusza si, wa-
ha si, koysa si, drga.

£'tttV, sf. pl. «n, mija /.

= «Rätter; wydra/. = gtfd>
oter.

jCtteröalg, sm. =es, pl.

=bätge, skórka /'. ze mii;
futerko n. z wydry.

£'ttcrf)tfó, sm. »biffe, pl.

=btffe, ukszenie n. mii.

Ctter(n)fang, sm. =(e), pl.

»fange, poów m. wydr.

jCtterfea, sn. .(e)3, pl. --C,

futerko n. z wydry.

£'tter(n)gtft, sn. .(e)§, pi.

=e, jad m. mii.

Dlterjagb, sf. pl. =en,

polowanie n. na wydry.

£'ttentge3Üu)t, sn. =(e)§,

jaszczurcze plemi, gadzina/.

Üj'tternumrj, sf. pi. »en,

gupich m. (rolina).

Cttentjiutge, sf. pl. =n,

jaszczurowy jzyk; (prze-

nonie:) zoliwy jzyk.
£lttriCreil, (wym.: utr),

va. (haben) przesadza.

£lttoertit're, (wym.: uwer-
tur), */ pl. =n, uwertura f.,

rozpoczcie n„ otworzenie n.,

wstp m., wslp muzyczny
do opery lub koncertu.

Cbfl'l, adi. owalny, po-

dugowaty, podunookrsjy,
jajowaty.

£tm'l, sn. =(e)3, pl. «=e, owal
m., owalno /., okrgawo
/., jajowato /.

pba'rhtm, sn. *(§), pl.

«=rien, owaryum n., jajnik

m. (anat.).

£battO'n, sf. pl. =en, owa-
cja/,, okrzyk m. uwielbienia,

poklask m.

CycTlfäure, sj. kwas szcza-

wikowy.

£>'£l)0ft, sn. =(e)3, pl. =e,

okseft m., okset m. (dawna
miara).

jCytj'ö, sn. =(e)§, pl. =e,

tlennik m. (chemia).

£yt)&attO'li, */. pl- =en,

oksydacya /., stlenienie «.,

utlenienie n.

£>fi)bte'rbar, adi. dajcy
si 8tleui.

'jDyijbic'ren, va. ((jaben)

oksydowa, utlenia; vn.

(fein) oksydowa, stlenia si,
stleni si.

Cftjbte'rmtg, sf. pl. =en,

oksydowanie «., stlenianie n.

£)fl)blt'I, sn. =(e)3, pl. *t,

tlenek m. (chemia).

£>£l)bulatio'tt, sf. pl. -en,

zniedokwaszanie n.

CftygCtt, sn. • §, kwasoród
m. (chemia).

9'jcon, sm. =(e)3, pl. =e,

ocean m.
DjCa'tttfd), adi. oceaski,

morski.

Dscant'bcn, uf. pl. Ocea-
nidy pl. (mitologia).

!0j0'n ;
sn. =§, ozon m.

Sjo'nartig, Cjo'niihnltd),

adi. ozonowaty.

iDjo'nljaitig, £30'mg, adi.

zawierajcy ozon.

Oäo'ttmeffer, sm. *§, pi. —

,

ozonomierz m.

%
ty, n. indecl. szesnasta li-

tera, dwunasta spógoska
alfabetu.

^Ö'att, sm. =3, pl. =e, pean
m. (pie zwyciska).

^aar, i. sn. *(e)3, pl. *t,

para f. ; stado n. ; etn —
©trumpfe para poczoch

;

ein — Dcbfen, ein — Sßferbe
para woów, para koni; ein

gtudUd)e — szczliwa para;
ein — @§eleute para ma-
onków, m i ona ; ein

paffenbeö — dobrana para;

ein nicht jufammenpaffenbeä
— para le dobrana; fie

nmben roohl ein — roerben

bdzie zapewne z nich para,

zapewne pobior si; JU
einem — jufammentun, ju»

fammenfteHen zestawi par,
poczy; fie bilDen ein mur»
bige — dobrana z nich para,

jeden godzien drugieg-o, wart
Pac paaca a paac Paca; —
unb —, ju, in =en geben i
parami, do dwóch; ein — nach

Dem anöeren para za par;
ben ^exn\> }u »en treiben po-

skromi nieprzyjaciela, zmu-
si nieprzyjaciela do uciecz-

ki; II. num. indef. zamiast

einige; ein — kilka, par; ein

— Sage par, kilka dni; VOV

ein — Sagen przed par dnia-

mi ; iir) fcbreibe nur (ein)— Qeu
len napisz tylko par (dwa,

kilka) wierszów; in (in —
©tunben za par godzin ; auf
ein — SB orte na par sów, na
sówko ; ein —mai par razy,

kilka razy; III. adi. biefe

©d)uhe finb nidjt — te buty
nie s do pary; — ober un=
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paar fpielen gra w cet i licho,

do pary i nie do pary.

>J>aa'rcu, I.
r

va. (haben)

parami ukada, ustawia,
(dwie rzeczy), (z)czy ze

sob, parzy; kojarzy; II.

ftd) —, vr. (haben) czy
sie; spókowa; parzy sie

(o ptakach).

^aa'rifl, adi. w parze,

w parach, parami.

i<na'rtoj)f, sm. =(e)g, pi.

=topfe, dwojak vi., dwa garnki

razem.

CPaa'ning, sf. pi. =en, -
czenie n., ustawianie n. pa-

rami ; zczenie n. sie, spó-
kowanie n.

;
parzenie n. si

(o ptakach).

i*aa'riutg§3ett, ^act'rjeit,

sf czas m. parzenia si.

^aa'rttieife, adv. parami,

po parze.
s
4>ad)t, sf. pi. =en, i sm.

»(c)ö, pi. =e, 1) dzierawa /.,

arenda /. ; in — geben za-

dzierawi, da, puci w
dzieraw; in — haben mie,
trzyma w dzierawie, dzier-

awi; in — nehmen wzi
w dzieraw, wydzierawi;
2) obacz ^acbtgelb.

$a'djtanfd)lag, sm. =(e),

pi. =frhläge, taksa dzierawna,
oszacowanie n. dzierawy,
oznaczenie n. dochodu z dzier-

awy.
^a'djtfecuter, sm. «s, i =n,

pi. =n, chop dzierawicy
grunta.

^a'djt&rief, sm. =(e)§, pi.

«=e, kontrakt m. dzierawy,
umowa dzierawna, arendowa
(u* pimie).

^a'djten, va. (fjaben) wzi
w dzieraw, dzierawi, areu-

dowa.
^a'djter, ^ä'djter, sm. »g,

pi. — , dzierawca m., pach-
ciarz m., areudarz m.

^a'djtcrin, ^ä'djterin, sf.

pi. -»innen, dzierawczyni /.,
arendarka f.

^a'djtgelö, sn. =(e)g, pi
"IX, dzierawa /., opata
arendowna, czynsz dzier-

awny.
^a'djtgrunbftüif, sn. =(e)g,

pi. =e, grunt zadzierawiouy.

*pa'djtgi!t, sn. »(e)s, pi.

=giiter, dzierawa /., posia-

do /., wioska f. w dzier-

awie trzymana, zadziera-
wiona. [gut.

^tt'djtljof, sm. obacz *]ßadjt=

^a'djtinhakr, sm. obacz
Sßacfcter.

s4>a'djijuhr, «t. <e)g, pi, »e,

rok m. dzieiawy.
s4>a'd)t!ontraft, sm. obacz

^acbtbrtef.

^a'djtfdjiuuig, sm., ^'djt-
fumnte, sf. obacz Sßacütgelb.

^a'djtung, sf. pi. =en,

dzierawa /.; kontrakt m.
dzierawy; posiado f., wie
zadzierawiona ._

^a'djtöertrog, sm. =(e)3, pi.

=träge, umowa dzierawna,
kontrakt m. dzierawy.

'Spa'djttüetfe, adi. tytuem,
z tytuu dzierawy.

^a'djtjtn§, sm. =feg, pi.

=fe, czynsz dzierawny.
^H(f, I. sn. =(e)s, haastra

/., hultsjstwo n., hoota f.,

otry pi., ajdaki pi.; —
fchlägt fid), — verträgt fid) ho-

ota to si czubi to si kocha;
II. sm. i sn. =(c), pi. =e,

i 5ßädEe, paka /., paczka /.

;

pakunek m. ; tobó m., iu-
mok m.\ plik m. (papierów);

ein — non etra. mad)en, etto.

in einen — jufammenlegcn,
äufammenfcfinüren zrobi z

czego toboek, spakowa co;

mit ©acf unb — ze wszyst-
kimi manatkami.

^a'tfttn i ^ada'n, sto. sg,

nazwa psa : porwisz, apaj

;

wielki pies, chwytacz m.
;

|

artobliwie u pospólstwa

:

stra miejska.

^a'dßtnöfaöcn, sm. =g, pi.

=faben, szpagat m.
^a'tfbDöen, sm. =g, pi. =b'ó=

ben, strych m. do pakowania
towarów.

^o/tfbrett, sn. »(«)§, pi-

=er, deska /. u powozu do
skadania pakunków.

^ft'ddjen, *p'rllcin, sn. =g,

pi. —, dim. ob. ^Jarf, paczka

/.; eä bat jeber fein — ju

tragen kady swój krzy
dwiga (dwiga musi).

^a'tfCt§, sn. =feg, kra /.

$a'(fen, sm. >$, pi. —

,

wielki tobó.

^0'ttcn, I. va. (haben) 1)
pakowa; doU — napako-
wa; in SBaEen — pakowa
w toboy ; in fyäffer — wka-
da do beczek; feinen Äoffer— pakowa do kufra; fia) bie

Safchen t>ott— napcha sobie

kieszenie ; 2) porywa, po-

rwa, schwyci, uchwyci, ca-

pie, zapa; wzruszy, zaj,
zainteresowa ; ©ntfefcen pacf te

mid) zgroza mnie przeja;
II. ftd) — , w. (haben) odej,
i precz, uciec; pad; bid)!

precÄ std ! ruszaj

!

^a'cter, sm. =g, pi. —, i)

pakownik m., ten co towary
pakuje; tragarz m., posu-
gacz tumokowy = ©epacfg=

träger (kolejn.); 2) chwytacz
m. = äßolfähunb; tüchtiger
— chwytny pies.

fartem', sf. pi. *en, pa-

kowanie n.
;

fcbtecfite — ze
opakowanie.

^a'dtrloljn, sm. -(c)8, pi.

=IÖt)ne, koszta pi. ^pakowa-
nia; zapata (dzienna) pako-
wnika, tragarza.

^a'defcl, sm. =§, pi. —,
osie m. do noszenia ci-
arów

;
(obraz.) parobek m.

;

jmnb — fein by czyim
jakby posugaczem; ber —
in ber gamilie fein by po-

sugaczem w swojej rodzinie,

by woem roboczym.

^atfe't, sm. obacz Sßafet.

^a'tffong, sn. obacz %<xh

fon«.

^a'tfgant, sn. =(e)g, pi. *e,

sznur m., szpagat m. do
wizania iumoków, toboów.

^a'd^ouö, sn. «fe§, pi.

«=häufer, ^a'lfhof, sm. -(e),

pi. 'höfe, pakownia /., skad
m. towarów na dworcu, na
urzdzie cowym.

^a'äfctntmer, sf. pi. =n,

izba /. do skadania pakie-

tów.

^>a'(ffaftCH, sm. =, pi.
— skrzynia f. u wozu na
pakunki.

^a'dfnedjt, sm. =(t)%, pi.

>e, luzak m.

^0'tffOCl), sm. =(e)3, pi.

=forbe, kosz m. na pakunki,
na tumoki.
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^O'dfoftCn, s. pi. koszta

pi. opakowania.

^a'tfleinttmnb, */., ^o'tf-

tCtllCn, 8n. °%, grube pótno
do obszywania pak i pakie-

tów, pótno worowe, pakak ot.

Sßa'ttloljn, sm. obacz ^5o!=»

ferlotyn.

^a'dmetfter, sm. »g, pi.

— , starszy tragarz; konduk-
tor pakunkowy.

^a'rtnabel, sf. pi. =n, iga

f. do obszywania pak.

tya'dpatyitt, sn. =(e)§, gruby
papier do pakowania, do
owijania pakietów.

^a'tftferb, sn. =(e)8, pi.

*e, ko juczny.

$a'o!raum, sm. =(e)§, pi.

»räume, miejsce n. na tu-
moki.

$a'driemen, sm. -s, pi. —

,

rzemyk ot. do pakowania.

9>a'tffattel, sm. »§, pi.

=Jättel, siodo juczne, juki pi.,

burdy pi.

^tt'dftoä, sm. .»(e)3, p.
=ftod£e, drek m. do pakowa-
nia, pakulec m., krpulec ot.

^a'öftrtd, «w. =(e)3, pZ. -e,

sznur ot. do wizania pak,

pakunków.
$<l'(fftrol), sn. <=(e)3, soma

Z',
do pakowania.

$a'<fträger, sm. »§, _pZ. —

,

tragarz ot. [leinroanb.

tya'ätUC), sn. obacz sßatf=

jßa'tftoagen, «w. =g, ^z. —

,

wóz tumokowy (kolejn.), wóz
adowny.

$a'tftt>erl, ^a'rlgeiig, sn.

=(e), opakowanie n.

$a'tfjtt>tW, sm. obacz
Sßacfgarn.

*ßäbago'g(e), «w. =en, jpZ.

=en, pedagog ot.

Sßd&ap'ßtf, sf. pedagogika

/., nauka /. wychowywania.
SßfibagO'gifd), adi. pedago-

giczny; adv. pedagogicznie.

^fibagogifte'ren, vn. (baben)

prawi o pedagogice, dawa
nauki, wychowywa.

jßiibago'giunt, sn. «=(0), pi.

=gten, pedagogium n., zakad
wychowawczy.

^a'Öbe, sf. pi. =n, aba /.,

ropucha f.

$a'bifujaf), sm. «§, pi. =3,

padyszach m., sutan ot.

^flff! interi. paf! pyk!
gang — (take baff) fein

über etro. by czem bardzo
zdziwiony, zapomnie ze

zdziwienia nad czem jzyka
w g-bie.

^Jttff, sm. =(e)S, wystrza
ot.; pykanie «., pyknicie n.

ustami.

^ßa'ffen, vn. (baben) pyka,
pykn (ustami, palc fajk).

^apnte'nt, sn. =(e)§, pi. U,
mieszanie n. kruszców.

^a'ge, (wym.: -e), sm. sn,

pi. =n, pa m.

^a'genljauö, sn. «fe§, pi.

=baufer, szkoa /. paziów.

^a'genftreid), sm. =(e)s,pi.

=e, art paziowski.

*pa'gina, sf. pi. «3, strona

/., stronica f.
^agtnie'rin, m. (fjaben)

strony liczbowa.

^ctgo'be, sf. pi. =n, pagoda

/. (witynia f. i boy-
szcze n.).

y$atyl interi. pa! ba!

$ttir, (wym.: per), sm. <§,

pi. =§, par m. (parlamenta-

ryzm).

^atrie', (wym. : peri'),

^at'rfu)aft, sf. parostwo n.,

godno f. para.

$ai'räfammer,(wym.:pers-),

sf. pi. =n, izba /. parów, izba

wysza, senat ot. (parla-

ment.).

^ai'r§f(J)nB, (wym.: pers.),

sm. =(e)3, pi. =[d)ube, miano-
wanie n. nowych parów (par-

lament.).

^Ctfe'i, sn. =(e)3, pi. =e,

pakiet ot., zawinitko «.,

tobó ot., toboek ot.; — %<x-

piere plik ot. papierów.

^afe'tannaljttte, sf przyj-

mowanie n. toboków (do

przewozu, do przesyki).

^afe'tauSgafce, sf. wyda-
wanie n. toboków.

^afetfiefórberung, sf. prze-

wóz ot. toboków.
^afelboot, sn. =(e)§, pi. -t,

statek pocztowy.

tyaWtójtn, sn. -3, pi. —

,

dim. od ^afet, pakiecik ot.

^afe'tyoft, sf. pi. «en,

poczta przesyajca toboki.

^Ofe'tfdjiff, sn. obacz $a=
fetboot.

^afe'tfenbnng, sf. pi. =en,

przesyka /. toboków.

^a'ffong,6«. =3, pakfonkm.
$att, s»«. =(e), jp. »e,

umowa /l, ukad ot.

^oltie'rcn, v». (baben)

ukada si, uoy si, uma-
wia si, umówi si; va.

(baben) uoy, postanowi
w drodze umowy, przez

umow.
^alabt'n, sm. <=(e)§, pi. =e,

palatyn ot., wojewoda m.

Sßalai'Ö, (wym.: -le), sn.

— , pi. —, obacz ^ßalaft.

^aläogra'M, sm. =en, pi.

=en, paleograf m., badacz ot.,

znawca ot. pism staro-

ytnych.
^aläograpljie', */. paieo-

grafia /., znajomo f. pism
staroytnych.

^aiäogra'pljifdj, adi. pa-
leograficzny, dotyczcy pism
staroytnych.

^alöontolo'g(e), sm. =en,

pi. =en, paleontolog m., ba-

dacz ot. skamieniaoci zwie-

rzcych i rolinnych.

Paläontologie', sf
%
paleon-

tologia /., znajomo f. ska-

mieniaoci zwierzcych i ro-

linnych.

$ata'ft, sm. »e, pi. k-
taft, paac ot.

^altt'ftortig, adi. w ro-

dzaju paacu ; ;e §au§ wspa-

niay dom.

^ala'ftauffcljer, sm. =g, pi.

— , margrabia m.

$ala'ftbame, sf. pi. -n,

dama paacowa.
?ßalä'ftta, sf. pi. =tren,

palestra /., miejsce n. za-

pasów.

^ala'ftreoolution, sf. pi.

sen, rewolucya paacowa.
^alati'n, sm. =(e), pi. =e,

1) = «ßfalggraf ;2) palatyn ot.,

namiestnik cesarski (dawniej

na Wgrzech); 3) sm. i >e,

sf. pi. =n, rodzaj konierza
futrzanego.

*J>a'letOt, (wym. : palto), sm.

*$, pi. =, palto n., surdut

wierzchni.

^dielte, sf. pi. =n, paleta

f. (malarska).

^aliniöfe'ft, sn. =e§, pi. '-i,

palimpsest ot.
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^aliltflCHCftC', s/. odro-

dzenie n.

^altnobic', sf. pl «en,

pie odwoujca inn da-

wniejsz (literatura grecka);

odwoanie n.

^altfa'ÖC, sf. pi. =n, pa-

lisada /., ostrokó m.\ mit

?n »erfeljen, burd) =n fctjiifcen

obacz Halifabteren.

^altfa'bcnfran}, sm. =e§,

pi. »fränje, wieniec ostro-

KÓlny.

"4>nlifa'bCHtDerI, sm. obacz

«ßfahlroerf.

^alifa'benjaiin, sm. »
k'e)§,

pi. =jäune, pot ostrokólny.

^altfabte'ren, va. (fyabtn)

palisadowa, palami, ostro-

ko«m otoczy, zasoni.
"}>altfa'nber, sm. «§, fali*

fa'nberijolj, an. =eö, drzewo
palisandrowe.

^atta'btum, an. =(), pi.

•bten, posg Pallas Ateny

;

palladyum n., rzecz wita,
uyczajca ochrony.

^a'Uaftfi, sm. *e, pi. =e,

paasz m.
^attiati'b, sn. =§, pi. =c,

^aUiattomttM, an. -.$, pi
—

,
paliatywa /'., tymczasowy

rodek zaradczy.

^a'üwm, sn. »(s), pi.

SßaUien, palium n.

^crimbaum, sm. --(e)§, pi.

=bäume, palmowe drzewo,
palma /.

fa'lmUatt, sn. =(e)§, pi.

sblättcr, li palmowy.
^0'ltlte, sf. pi. *n, 1) pal-

ma /., palmowe drzewo
;
pal-

mowa gazka = ?ßatmjroetg
;

bie — (be ©iege) geroinr.en,

erringen osign palm
(zwycistwa) ;2) indyjski dwu-
masztowy statek; 3) miara f.

dugoci, pi /.

^almen^ain, sm. =(e)§, pi.

=e, <pa'lmcnwalb, sm. =e, pi.

= roälber, gaik, las palmowy.
^a'lntenl)au§, sn. =feg, pi.

=baufer, cieplarnia /. z pal-

mami.
^aime'ttC, sf. pi. =n, obacz

«ßalmjtertgel.

^a'Imfntu)t, sf. pi. »früc&te,

owoc palmowj', daktyl m.
^a'lmgarten, sm. «s, pi.

«gärten, ogród palmowy.

^ct'lmflrnuvcn, sf. pi.

sago n.

^a'lntöl, sn. =(e), pi. «e,

olej palmowy.
v
4>a'lmfonnta(J, sm. =§, nie-

dziela palmowa, kwietna.

^a'lmftenflel, sm. pi. do-
niatka /., doniatki pi., p-
pawa f.

^aimumn, am. <=(e)§, pi.

=e, wino palmowe.

^ttllMOOdje, sf. Wielki
tydzie.

^almpifcr, sjm. =g, cukier

palmowy.

^a'lmjtpcig, sm. «<e)s, pi.

=e, gazka palmowa, pal-

meczka f.

^am^jlCt, sm. =(e)§, pi. =e,

pamflet m., pismo oszczercze.

^amMleti'ft, sm. =en, pi.

=en, ^am^tjle'tfdjreificr, sm.

=3, pi. — ,
pamtiecista m.

^anace'e, (take «ßanaje'e),

sf. pi. =n, panacea /., le-

karstwo powszechne.

^a'ttamaljtit, sm. =e§, pi.

=f)Üte, (take krótko: $a'na=
ma, sm. =6, pi. =g), kapelusz

panamijski, panama m.
^anatfjenü'en, sm. pi. ob-

chody panatenejskie (archeo-

logia).

^a'najfrout, sm. =(e)§, pi.

sfrauter, stosi m., wielosi

m„ leczywrzód m. (rolina).

^OnbCften, s. pi. pandekta
pi. (prawo).

^anbo'rct, sf. (take ^cm=
bu'r, sm. i ^anbo're, Sßanbure,

sf) bandurka/., mandolina/.

^anbo'rabiiu)fe, sf. 0Büa)fe

Der Sßanbora) puszka f. Pan-
dory.

^anbu'r, sm. =en, pi. »en,

paudur m. (wgierski an-
darm); bie fleinen =en mali

pandurzy (o dzieciach le
wychowanych).

^ancc'1, sm. =(e)§, pi. =e,

obicie n. deskami ciany od
spodu, futrowanie spodnie.

•ißancgij'rifiig, sm. —
,
pi.

srici i =rtfen, panegiryk m.,

wiersz pochwalny, mowa po-

chwalna.
s
}>attegt)'rif(ij, adi. panegi-

ryczuy, chwalcy, wychwala-
jcy; adv. panegirycznie, wy-
chwalajco.

^anie'r, sm. =(e)g, pi. =e,

(yówna, wielka) chorgiew/.
kanteten, va. (rjaben) pa-

nierowa, miso buk oka-
da (i potem wysmaa).

^ame'rlrägec, sm. =<§, pi.

— , chory m.
%ti\\\l,sf. panika/., (lepy)

popoch m.

^o'ntSDrief, sm. =(e)§, pi.

=e, przekaz m. na ywno
(klasztorowi dany).

^O'ltifd), adi. paniczny

;

=er ©djrecfen panika f., lepy
popoch, strach m. bez przy-

czyny.

^0'HltC, sf. lotka /. sokoa
(owiectwo).

^amie'1, sm. obacz Paneel.

^anora'ma, sm. =§, pi. =§

i =men, panorama n., malo-
wido m. w krg.

s
}>a'nfcf)en, va. (Ijaben) ob.

^ßantfcben.

spa'nfe, sf.pl. -ti, i ^a'nfcn,
sm. %, pi. — , 1) pierwszy

odek oduwaczy; wacz
m. jeleni i sarn; 2) brzuch
m.\ 3) = Äalbaune.

i'anflauit'SmitS, sm. —

,

panslawizm m., wszechso-
wianizm m.

^anflaöi'ft, sm. sen, pi.

«en, panslawista m., wszech-
sowianin m.

^anflttttli'ftifu), adi. pan-
slawistyczny, wszechsowia-
ski.

^a'nfter, sm. =§, pi. —,
^a'nfterscug, an. -(e)§, pi. =e,

panstra /., przyrzd m. do
podnoszenia i spuszczania kó
panstrowych.

^a'nftcrrab, sn. =e, pi.

=räber, koo panstrowe, dolne
koo w przedsibiernym my-
nie, obracajce dwa biegi.

i*a'tttalOlt£, (wym. : -las), s.

pi. pantalony pi., portki pi.
;= §ofe.

^antljei'ftmiS, sm. —
,
pan-

teizm m., wiara /. w bóstwo
wszechwiata.

^anthct'ft, sm. =en, pi. --en,

panteista m.

*P<HttIjet'fttfdj, adi. pante-

istyczny.
s
}*a'ntl)eo!t, sm. =>§, pi. =§,

Panteon m., witynia /.

wszech boków (archeologia).
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^a'ntljer, sm. =§, pl. —,
^a'ntljertier, sn. =(e)8, pl. -e,

pantera f.

^a'ntljcrfett, an. *(e)§, pl.

*e, skóra f. pantery.

^antt'ne, sf. pl. =n, pan-

tofel m. z drzewa, paty-

nek m.
Ißanto'ffel, sm. sg, pl —

i =n, pantofel ot., patynek

ot. ; trzewik przydeptany;

unter bem — fielen by pod
pantoflem, spódnic nosi,

w spódnicy, w czepku cho-

dzi; unter ben — fotnmen
da sie zawojowa onie;

fie fdjroingt ben — ona w
spodniach chodzi, ona panem
w domu.

^attto'ffelfjaunt, sm. =(e)s,

pl. -bäume, korkowy db.
^cutto'ffetfjlume, sf. pl. m,

trzewiczek ot. (botanika).
v
}>antö'ffeldjen, sn. -§, pl.

— , dim. od Pantoffel, 1) pan-

tofelek ot. ; 2) cynowód ot.,

orlik pospolity (rolina).

^anto'jfelfyelö, sm. =en, pl.

=en, rycerz pantoflowy, m
zawojowany przez on.

$aittO'ffell)Olj, sn. -e8, drze-

wo korkowe.

^anto'ffelmadjer, sm. =§,

pl. —
,
pantoflarz w., szewc

iw., co pantofle robi.
v
£anto'ffeIregimeirt,s». *(e)§,

rzdy pantoflowe, fartusz-

kowe.

^antomt'me, sf. pl -n,

pantomima /., micorucby pl
^antomt'htenfoieler, sm. »s,

pl. —
,
pantomimik m.

^antOmi'mtf, sf. pantomi-
mika /.

^aittomt'mtfer, sm. *%,pi.

— ,
pantomimik m.

^antomt'tttifd), adi. panto-

mimiczny; adv. pantomimi-
cznie.

^CUttfdj, sm. *>t, 1) brzuch

iw.; 2) mieszanina/., zakó-
cenie w. (pynu jakiego).

^a'tttfdjen, va. (Ijaben) za-

kóca wod rkami; miesza,
przyprawia (wino i t. p.).

^a'ttSCIt, sm. obacz hänfen.
iWnjcr, sm. =g, pl —

,

pancerz m., kirys »w., zbroja

f; — be§ 3Jlagnet§ kotwica
/. u magnesu.

sJ>a'n$eri)rel)turm, sm. «(e)3,

pl. =türtne, wiea pancerna

ruchoma,

^a'ujerftfdj, sm. *e§, pl.

=e, kirynik m. (ryba).
s£a'njerf(otte, ^a'njcrfrc-

gattC, sf. pl. »n, flota /'., fre-

gata /. z pancernych okr-
tów skadajca si.

^a'njerljalin, sm. =e§, pl
=E)itine, kurkoryb iw. (ryba).

^a'n3cr^onbfuju^
f
sm. *(<)$,

pl =e, rkawica elazna.

^a'njerliemb, sn. =e§, pl.

»n, kolczuga f.

^a'njCrllCtb, sn. obacz

^knjerrotf.

^o'njennad)cr, siw. =§, ^z.

— , wyrabiajcy ot. pancerze.

^a'njern, I. va. (fiaben)

uzbraja pancerzem ; obija
okrt blach pancern; ge=

paniert pancerny; II. fid) —

,

vr. (Ijaben) wdzia pancerz,

zbroj, kirys.

^a'itjerjrtatte, sf. pl =en,

blacha pancerna ; bie ©cbtffe

mit =n belleiben obija okrty
blach pancern.

^a'itjerretter/ sm. «=§, pi.

—
,
pancernik ot.

^a'itjerrod, sm. =(e)§, pl.

•röcfe, kolczuga f.

^a'njerfdjiff, sn. =(e)§, pl. *e,

okrt pancerny, pancer-

nik 7».

v>a'njcrttcr, sn. =(e)§, pl.

»e, armadyl ot., pancernik m.,

uskokryt m.
^a'itjerträger, sm. §, pl

—
,
pancernik iw.

^a'njerturnt, sm. .(e)s, pl.

»türme, wiea pancerna.

^a'nsertnrmfdjiff, sw. *(e)§,

pl. =e, okrt ot. z wie pan-

cernn.

^a'njcntng, sf. pl =en,

uzbrojenie pancerne.
s^dO'ltiC, sf. pl. =n, piwonia

/. (rolina).

i'Opa', sm. »§, pl. *§, papa

ot., tatu ot., tata ot.

Papagei', sm. =en i <e)§,

pl. -en, papuga /. ; fcfjroajen

rote ein —- gada jak papuga

;

aHe§ nctcbfprccben roie ein

— powtarza wszystko jak
papuga.

^apagei'nrttg, ^apaget'=

müfjtg, "^apagci'ci^aft, adi.

papugowaty, papuy; adv.
papugowato, papuo.

^atJttget'eit, adi. papuy.
^aimgei'(en)gritn, adi. pa-

puzi, papuzio zielony.

^ajjagei'fifd), sm. =e3, pl
=e, nagozb ot. (ryba).

•^a^aflci'taudjcr, siw. =§,j>
—

,
papuga morska, papu-

gonur ot. (ptak).

^Ü'JJdjCtt, sn. >§, pl. —
.,

W&'pttl. sm. 'S, pl. — , dim.
od Papagei, papwika /.

s^a^Clet' f sf. pl. -en, pa-

planina /., maa ploteczka.

^a'peiljanS, sm. =fe§, pa-

plot ot., gadua ot.

^a'ijeUiefe, sf. papioika/.

^a^JClig, adi. gadatliwy.

^a^Cllt, vn. (boben) papla,
paplota

;
(rzadko :) va. (fjdben)

pieci; = Öätfdjeln.

^ajjeterie', sf. pl. =n, przy-

bory pl do pisani?, szkatuka
/. z papierem ; sklep m. z pa-
pierem.

^a^ic'r, sn. =(e)§, pl *e,

1) papier ot. ; 2lbjug— papier

do odbijania; ©laä— papier

naszklony; ^nbigo— papier

niebieski do odbijania; ^ßaus—
papier przeroczysty, kalka

/. ; taftrterteö — papier linio-

wany, pokratkowany ; (Sanb—
papier napiaskowany ; %a=
peten— papier na obicia;

^eidjen— papier rysunkowy;
geleimteg — papier klejowy;

non — papierowy; ein Sogen
— arkusz ot. papieru ; ein

33ud) — libra /. papieru
;
ju

— bringen napisa, spisa,

(poetycznie:) wylewa, wyla
na papier; in — (einhandeln

zawin w papier, owin
papierem ; =e, pl. papiery pl,
akty pl, dokumenty pl; Die

=e cerfiegeln opiecztowa
papiery; 2) papier warto-

ciowy, walory pl
^ajfue'rabfäfle,

s^a))ie'rab=

gütige, sm. pl. odcinki, od-

padki papierowe.

^a^te'raÖel, sm, =§, szla-

chectwo dyplomowe, nadane.
s
}>a)tc'rarttg, adi. podobny

do papieru.

^iHne'raufüntfler, siw. =§,

pl — , nawijado n. (tele-

graf).
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^ajjic'rbcfdjtocrcr, sm. §,
pl. — , ciarek m. ua pa-

piery.

^ajne'rtilatt, sn. «(e)s, pl.

"blattet, kartka /., wiartka
/. papieru.

^n^tC'rtllumC, suchokwiat
m. (rolina); kwiat sztuczny,

papierowy.

^aptC'rllOflClt, sm. =§, pl.

— , arkusz m. papieru.

^ajjic'rcden, sn. »§, pl. —

,

dim. od papier, papierek m.
^>a^ic'rörndjc

f
sm. -n, pl.

«n, latawiec m., orze papie-

rowy.

^ajue'rimider, sm. •§, pi.

— , fabrykant m. papieru ma-
lowanego.

^Ctyie'r&Ünit, adi. cienki

jak papier.

^(tyte'rimte, sf. pl. *en,

tytka f. z papieru.

^pa^tC'rClt, adi. papierowy,
z papieru

;
(obraz.) na papierze

tylko istniejcy; =er ©lii su-

chy, nudny sposób pisania.

^njne'rfaljrif, sf. pl. »en,

fabryka /. papieru, papier-

nia f.

^ajjte'rfalmfani, sm. =en,

pl. =en, fabrykant m. papieru,
papiernik m.

^ajpie'rfa&rifatton, sf. pa-
piernictwo n.

^<Hne'rfenfter, sn. *§, pl.

—, okno n. z papierowemi
szybami.

^apitt^tn, sm. =§, pi.

— , wistek m. (papieru).

^ajne'rgelt), sn. s(e)§, pie-

nidz papierowy.

'^ajne'rgefujäft, sn. .(e)s,

pl. -e, handel m. papieru,
papierem.

<ßa#e'rgra§, sn. -feg, pi.

=gräfer, papirus m.
^O^iCrljaniiel, sm. =§, han-

del m. papieru.

$a$He'ri)änbIer, sm. .§, pl.

— , kupiec papierem handlu-
jcy, papiernik m.

'
^ajjte'rfianblimg, */. pl.

-en, sklep m. z papierem.
^apie'rHemme, sf. pl. =n,

szczypce pl.. klamra/., kluba
/. do ciskania, przytrzymy-
wania papieru.

¥<tyte'rfo$Ie, sT. pi. *n,

dyzodyl w., wgiel ziemny.

^apie'rforb, sm. -(e)§, pl.

=!örbe, kosz m. na makula-
tur.

^njnc'rlaben, sm. =s, pl.

-laben, sklep m. z papierem.

<>a}ne'riumj)en, sm. pi. ga-
gany pl.

^aptermau)C', (wym. : -ma-
sze), sn. -§, masa papierowa.

^apie'rmadjer, sm. -g, pl.

—, papiernik.

<pa£te'rmäHer, sm. -g, pi.

— , strczyciel m., porednik
m. w handlu papierami war-
tociowymi.

^•ajjie'rmarft, sm. =(e)g, pl.

:märfte, gieda /. dla handlu
papierami wartociowymi.

^a^tCrmoffC, sf masa /.
na papier; masa papierowa;
wielka ilo papierów.

^ajue'rmiijile, sf. pl. =n,

papiernia f.

^ityie'rmiitter, sm. -g, pl.

—
,
papiernik m.

^aJJie'nil, sn. =(e)g, olejek

papierowy.

^ajjie'rjjreffer, sm. =g, pl.

— , obacz ^apierbefdjroerer.

tyapit'xioUt, sf. pl. -n,

zwitek m. papieru.

^ajne'rfdjere, sf pi. «n,

noyczki pl. do papieru.

^ajne'rfdjmfcel, sn. pi,

^(tytC'rfJJälte, sm. pl. obrzyn-

ki pl., skrawki pl. papieru.

^ajne'rftänber, sm. «g, pi.

— , odwijado n. (telegraf).

<ßa£te'rft<nt&e, sf obacz

^Papnruftauoe.

^O^JiC'rftOff, sm. obacz

Sßapiermaffe.

9ßajJte'rftmfen, sm. -.%, pi.

—
,
pasek m. papieru; pasek

m., tama/. Morsego (telegraf).

^ajüe'rtapete, */. pl. -n,

tapeta papierowa, obicie pa-

pierowe; papier m. do obijania.

^ajue'rteig, sm. obacz <pa=

ptertnaffe.

*paj»e'rtiite, sf. — Sßapter-

büte.

^apie'riimlauf, sm. -(e)§,

obieg m. papierów warto-

ciowych.
^ajfite'njaiitta, <Pa}ne'r-

tóa^tung, sf. waluta papie-

rowa.

<pa}jie'rtoaren, sf pl. wy-
roby pl. z papieru.

^a^tc'rumrengcfdjäft, sn.
=
(e)^> pl- *e, sklep m. z wy-
robami papierowymi.

9>apie'rtt>äfd)e, sf, bielizna

/. z papieru.

^ajne'randel, sm. obacz
^ßapillote.

^O^JtC'rjeug, sn. obacz $a=
piermaffe.

^apt'tte, sf. pl. -n, (anat.)

brodawka /.

^aJJtflo'te, (wym.: -pijote),

sf pl. -n, papilot m., kretka

/., wosokrt m., zwitek m.,
zwitka /.; =n tnadjen zakr-
ca, zawija papiloty.

<pa>inia'ittfó), adi. -er £opf
garnek m. Papina.

^ajU'gmug, sm. — , papi-
stostwo w., zwolennictwo n.

papiea.

^ftjjt'ft, sm. =en, pl. -en,

papista m., papienik m.,

zwolennik m. papiea.
$a£tfterei', sf. stronnictwo

n. papistów; papistoitwo n.

>ßa.|Jt'fttfd), adi. papistow-
ski; adv. po papistowsku.

tyatyp, sm. =g, 1) klajster

m., (z)lepka /. ; 2) papka /.
dla dzieci.

^a'ppaxMt, sf. pl. -en,

robota/., wyrób m. z tektury.

Bauarbeiter, sm. =g, pl.

—
,

pracownik wyrabiajcy
przedmioty z tektury.

fa'ppHnb, sm. =(e)§, pl.

-bänöe, okadka tekturowa
;

ksika oprawna w tektur.

$a'M)fiogen, sm. -eg, pl.

—
,
papier klejowy, tekturo-

wy.
^o^bedel, sm. =8, pl. —

,

okadka (ksiki) tekturowa.

^a'M»etnbaiti>, sm. *(e)g,

pl. -btnbe, okadka tektu-

rowa.

$a'ty>e, sf. 1) tektura/.;

in — binDen w tektur opra-

wi; 2) klajster m., lepka/.;

2) papka f. dla dzieci.

^ü'pptl, sf. pl. «tt, topola

/.; fdjroarje — sokora /.,

jabrzob ni., jarzb m. ; roeifee

— jawrze/., suchorzyna /.

;

rÖrntfd)e — kdzierzawiec m.
^a'^datlcC, sf. pl. =n,

aleja topolowa.

^a'M>d&aitm, sm. =(e)§,^.

-bäume, topola /.
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^a'Wdkitntc, sf. pl =n,

laz m.

yßa'WtlQMQ, sm. =(e)3, pl.

?gänge, ulica topolowa, cho-

dnik topolami wysadzony, ale-

ja topolowa.

9Sa'W>eIgel)iif$, sn. «e§, to-

polina /.

^a'jjjjellfolj, sn - =e§ ' &'
sfiöljer, topolina /., topolowe
drzewo.

^Pä'^Cln, va. (baben) dn
$tnb — karmi dziecko
(papk).

^a'Wdfraut, sn. =(e)§, pl.

Kräuter, laz leny, topo-
lówka /. (ziele).

yta'WtÜl, sn. =(e)§, pl. =e,

topolowy olejek.

^a'Welrofc, sf. pl. =n,

lazowa róa.

$a'welfteiir, «». -(e)s, p.
«e, lazowy kamie, mala-
chit m.

^a'Wjeltoalb, sm. -e§, .pZ.

»roalber, topolowy las, topo-

lina f.
Sßä'Weltoetbe, */. #*. =n,

topola biaa, zwyczajna.

^fl')j)JClt, adi. tekturowy,
z tektury zrobiony.

^Ct'WCtt, va. i vn. (baben)

1) papa, je (papk); 2)

papk karmi, karmi dziecko

;

3) lepi, klei; 4) wyrabia
z tektury.

^a'wenbcffcl, sm. *§, pl.

— , tektura/.; okadka tektu-

rowa.

^o'^cnljetmcr, sm. =§, id)

lenne meine— znam ja swoich,
znam was.

^a'Wenmadjer, sm. *§, pl.

— , tekturnik m.
^a'Wenfttel, sm. um einen

— za bezcen; ba§ i[t feinen
— inert to nie warte i torby
sieczki; id) gäbe feinen —
borunt zamanego szelga nie

dabym za to.

^a(}))jjerIcH)a'J}j! inter. ot
gadanie!

^a'Wtg i rzadko : «ßtt'Widjt,
adi. klajstrowaty, lepki.

^a'w'fafteit, sm. -s, pl. —
i dim. Cßa'WIäftdjeit, sn. =g,

pl. —, skrzynka /., skrzy-
neczka tekturowa.

^a'Wfdjadjtel, sf. pl. -n,
pudeko tekturowe, z tektury.

<pa'Wti)arClt, sf. pl. wy-
roby tekturowe, tektury pl.

$!a}}ttfa, sf. papryka /.

$aj)ft, sm. =eS, pl. fßcipfte,

papie m.
95SjjfteIei',s/- papistostwo n.

^Ü'Jjftifd), adi. obacz 5ßa=

piftifd).

^a'tftfrone, <pa'jjftmiik,

sf. korona papieska, tyara f.

^ü'Jjftler, sm. *§, pl. —

,

papista m.

ty'ä'tftUü), adi. papieski;

=e SBücDe godno papieska;

=er ©egen bogosawiestwo
papieskie; =e Ärone tyara f,
korona papieska; =er ©tuf)l

stolica apostolska; =e ©e=
biet kraj papieski, pastwo
kocielne; »et ©olbat o-
nierz papieski; ©eine $äpft=
[id)e £eiügfeit Jego Swito-
bliwo.

<Pa'J)fttltm, sn. <e)§, pa-

piestwo n., godno papieska.

^a^fttDO^I, sf. pl. =en,

wybór papieski.
s£a'Wttt>iirbe, sf. godno

papieska.

^a£t)'nt§, sm. — , ^aW
rU§ftaUÖC, sf. pl. -n, papirus

m„ rolina papierowa.

^arakl, sf. pl -n, 1) pa-

rabola f, rówuorzutnia f.
(geometrya); 2) parabola/.,

przypowie /., przypowia-
stka /.. porównanie n.

^ara'kttröger, sm. =§, pl.

— , belka paraboliczna;

ganjct — belka paraboliczna

zbiena; fialber — belka

paraboliczna niezbiena.

^arafiO'Iifd), adi. 1) take
^>ara'klfijrmtg, paraboliczny

(geometrya) ; 2) paraboliczny,

alegoryczny, przenony; adv.

parabolicznie, przenonie.

^arttkloi'b, sn. =3, para-

boloid m. (geometrya).

95ara'&C, sf. pl. =n, l) pa-

rada f. (wojskowa), rewia /.,

musztra /*., przegld m. woj-

ska; bte — über ein ftegi=

ment abgalten, abnehmen od-

by przegld puku; fid) tn

— aufteilen ustawi si
w szeregach dla przegldu;

2) parada /., przepych m.,

wystawno /., okazao /.

;

mit etro. — mad)en parado-

wa czem, popisywa si
czem.

^fltflkó adi. paradny.

^ara'beonsug, sm. -(e), pl.

sgige, strój paradny, od pa-

rady; suknia witeczna.
^ara'beaitf3ug, ' sm. .(e)§,

pl. »jiige, obacz $arabe 1).

<para'bcktt, sn. *(e)§, pl.

=en, wystawny katafalk.

^ara'bcjjferb, sn. =(e)3, pl.

=e, ko m. od parady.

^ara'bejjlafc, sm. *e§, pl.

'plage, plac m. musztry, prze-

gldu wojska.

^ara'befckitt, sm. =-(e)§,

pl. «e, krok paradny.

Ißara'beftücf, sn. =(e)3, pl.

=e, przedmiot paradny, oka-

zay.
$ara'beimtform, sf. pl. >en,

uniform to., ubiór subowy,
wojskowy od parady.

^arabetoagen, sm. =§, pl.

—
, powóz paradny, od pa-

rady.

0ara'bcjimincr, sn. »§, pl.

—
,
pokój paradny, ozdobny,

wspaniay.
^arabie'rett, vn. (baben)

mit etn?. — popisywa si
czem.

^arabie'?, sn. -biefes, pl.

=biefe, 1) raj m.; tn —
fommen dosta si do raju,

dostpi raju ; 2) paradys to.,

najwysza (ostatnia) galerya

w teatrze.

^arabte'Sajjfet, sm. =§, pi.

=äpfel, rajskie jabko.
^arabte'Sajjfelkiim, *w.

=(e), pl. «bäume, przewierz-

bia /., olejni k m.
^arabtCutrne, sf. pl. =n,

rajska gruszka.

<parabie'3feige, sf. pl. =n,

bogosawka /.

^arabiCÖklj, sn. se§, drze-

wo aloesowe.

^arabtC'ftfd), adi. rajski;

adv. rajsko.

^arabie'öfont, sn. .(e)§, pl.

sfömer, amouek m., rajskie

ziarno.

^arabie'öüogcl, sm. =§, pi.

=t)bgel, rajski ptak, latawiec m.
^arabi'gma, sn. =g, pl.

»men i *mata, paradygma f.,

wzór m. (gramatyka).

^ai'abO'f, adi. dziwaczny,
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osobliwszy, rozumowi prze-

ciwny, sprzeczny.

^oroboyic', sf. pl. =n,

sprzeczno/., dziwaczno/.,
przeciwzdanie n., parado-

ksya /'.

^orobo'yon, sn. =»§, pl. »ja,

paradoks m., zdanie sprzeczne,

dziwaczne, osobliwsze.

Paraffin, sn. =(?)§, para-

fina /'.

s
|>aragro'fll), sm. »en, pl.

=en, paragraf m., rozdzia m.,

ustp m. ; in ;en bringen, ab=

teilen (take paragrapfjte'ren)

rozdzieli na paragrafy, na

ustpy.
s^aragra'Mjetd)en, *». »§,

pl. —, znak m. paragrafu,

paragraf m.
^orolfo'j-e, sf. pl. =n, dwu-

gld m. (ästron.).

^ttraüe'l, adi. równolegy,
adv. równolegle; — mit etro.

równolegy, -gle do czego.

^oroU'elbohn, sf. pl. =en,

kolej równolega.

^aratlelbiiljne, sf. obacz

Ißarallelroetf.

^oroUe'Ie, */. pl. «n, 1)

linia równolega; 2) paralela

/., porównanie n. ; eine —
groifdjen jroei SJlenfdjen sieben

porównywa dwóch ludzi;

3) = «jSaroHelftette.

^oroMepi'peb, sn. -, pl
=peoe, równoleglocian m.
(geom.).

^oralidfitfiriutg, sf. pl.

jfn, rówuoleaica /'. cylindra

parowego (mechanika).

^arotteliSnuiS, sm. —

,

rzadko: ^oroUeltta'r, */.

równolego /. (geometrya)

;

zgodno f., odpowiedno /.

^aroüe'Ifretö, sm. t$,
pl. =}e, równolenik m.

^orofle'ttoitfenb, adi. tó-

wnolegy; adv. równolegle.

^aroüe'lUntc, sf. pl. -n,

linia równolega.

^oroüelogro'mm, sm. <e)§,

pl. =e, równolegobok m.
(geom.).

^araflc'iftefle, */. pl. .-n,

miejsce podobne, ustp m.,
rozdzia podobny.

^oroUe'ltröger, sm. =3, pi.

— , belka równolega.

^orotte'tuierf, sn. =(e);, pi.

«e, tama poduna, tama
skrzydowa równolega, tama
wzduprdowa.

^oroUe'ljirfd, sm. =§, pl.

— , równolenik vi.

^OrO'ltjftS, sf. parali m.,

poraenie n., ubezwadnienie
«., trtwa j'.

^orolijfie'ren, va. (fjaben)

paraliowa, sparaliowa,
ubezwadnie

;
(przenouie :) ni-

weczy, wstrzyma, zapobiedz,

pokrzyowa.
^nra(t)'ttfu), adi. parali-

tyczny.
s^0ra'^C, sf. pl. =n, pa-

rafa /., cyfra /., znak m.
imienia.

^(irapfyewa'!, adi. para-

fernalny, zaposagowy (prawo).

^oroMerno'lien, sf. pl.,

^orapljento'lgüter, sn. pl.

majtek (dochód) parafer-

nalny, majtek (dochód) onie
oprócz posagu jej do dowol-
nego uytku oddany (prawo).

^orojpljra'fc, sf. pl. =n,

parafraza /., opisanie n.
s>oroMrofte'reit, va. (Ejaben)

parafrazowa, opisywa, opi-

sa.
s^arofi't, sm. =en, pl. =en,

pasoyt m.
;
(przenonie:) dar-

mojad m.
%t(in\i'ttfä),adi. pasoytny.

^Oro't, adi. gotowy; fid)

— bcrlten by na pogotowiu.

93ä'rd)eti, sn. =§, pl. —

,

dim. od ^aar, parka f. ;
para

f, zakochanych.
s
}>flrbaH'j ! interi. bums

!

oto ley!
^a'rbel, s}>a'rber, sm. pi.

— , = ^ßantljer.

^arbO'H, (wym.: -da), sm.

=ö, pardon m., przebaczenie n.
;— geben pardonowa, prze-

baczy, uaskawi.
^orentfje'fc, sf. pl. =n, pa-

renteza /., nawias m.

^arentlje'ttfrJj, adi. n&-

wiasowy; adv. nawiasem,
nawiasowo.

s
4>0rf0'rcCl)Un&, (wym. : par-

fors-), sm. =(e)3, pl. 't, pies

goczy do szcznwania, chart m.

^orfo'rcejogb, sf. pl. =en,

polowanie n. z chartami, na-

gonka /.

^ OtfU'm, (wym.: -f), sm.

=§, pl. =3, perfuma /., pachni-
do n.

^orfiimerie', sf. pl. =n,

perfumerya f., perfumy pl.,

pachnida pl.
v*orfitmeur, sm. .§, pi. «3,

fabrykant m. perfum.

^arfit'mflafdicfjen, (wym.

:

parf-), sn. =g, pl. — , fla-

szeczka /. na perfumy, fla-

konik m.
s>orfit'ml)imbIer, (wym.

:

parf-), sm. %, pl. —
,
per-

fumownik m.
s^0rfu'mI)01tbIUltg

f
(wym.

:

parf), sf. pl. »en, sklep m.
z perfumami, perfumerya f.

^orfiimte'reit, va. (baten)
perfumowa, woni, skrapia
wonnociami.

^O'ri, adv. pari; al —

,

über, unter — fte&en sta al

pari, wyej, niej pari (han-

del).

i*o'rta, sm. =§, pl. =3,

paryas m.
^oric'rc», I. va. (fjaben)

zastawi si od cicia; einen

©tofj — odbi cicie (szer-

mierka); II. vn. (baben) 1)

sucha, by posusznym;
2) zaoy si.

s
|*a'rifltr3, sm. =f«g, kurs m.,

cena f. al pari (gieda).
s£ort'fer, i. sm. =§, pl. —,

s^ort'fcrin, sf. pl. »innen, Pa-
ryauiu m., Paryanka /. ; 2)

a) papucze pl., pantofle pl.

(poranne); b) duga i cienka

szpada = Stofjbegen; II. adi.

paryski; btc — 33(utbodjjeit

noc w. Bartomieja; — 33lau

bkit paryski.

Vo'rtSfraiit, sn. *(e)§, x>l-

«ftäuter, jeduojagoda/., wro-

nie oko, chworolist m., wil-

czy pieprz (rolina, take
©inbeere).

^OrttÖ't, »f. równo /.;
równouprawnienie n.

^OrttÖ'tifä), adi. równo-
uprawniony.

93orf, sm. «(e)3, pl. »e i

=§, s^o'rfonloge,
t

sf. pl. =n,

1) park m., ogród m., plan-

tacye pl,\ 2) tabor m. (ko-

lejowy); = Bagenpatf.

"^orfCtt, sn. «(e)*, pl. -e,

1) parkietowa podoga, po-

doga posadzkowa z deszczu-
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ek drewnianych; 2) parkiet

m., (w teatrze).

tyaittttit'vtn, va. (BaBen)

parkietowa, ka posadzk
z deszczuek drewnianych.

^arfe'ttfty, sm. -es, pi. --e,

miejsce (numerowane) w par-

kiecie (w teatrze).

^cu-lame'ttt, sn. =(e)§, pi.

=e, parlament m., rada /.

pastwa; 3ftitglieb be§ =
pose do rady pastwa; boä
— eröffnen, fcfiliefjen, »er=

tagen zagai, zamkn, odro-

czy obrady rady pastwa;
baS — auftöfett rozwiza
parlament.

^artamentä'r, sm. =§, pi
-t, parlamentarz m., porednik
m., posannik m.

^arlameitlä'rftagge, sf. pi.

=n, biaa chorgiew.
^arlamenta'rier, sm. =§,

pi. — , czonek m. rady
pastwa.

^artameilta'rtfrl), adi. par-

lamentarny; adv. parlamen-

tarnie.

^ariamentari'SmuS, sm.—

,

parlameutaryzm m., parla-

mentarno f.

^arlctmentä'rfdjtff, sn. <e)§,

pi. »e, okrt ukadajcy si
o pokój.

$arlamentte'rett, vn. (Ba=

Ben) parlameutowa, ukada
si przez wysaców.
'^arlame'ntSafte, sf. pi. =n,

akt parlamentarny.

$arlame'nt3uauer, sf. sesya

/. parlamentu.

^arlamc'ntSfcttcn, sf. pi.

ferye parlamentarne, czas

wolny od obrad parlamentu.

$ariame'nt3mttgttei>, sn.

«=(e)ä, pi. ser, czonek m.
parlamentu, pose m.

$arIame'nt3orbming, sf.

pi. sen, regulamin m. par-

lamentu.

^artante'ntSftyung, sf. pi.

en, posiedzenie n. parla-

mentu, izby pastwa.
^arlie'reit, vn. (BaBen) mó-

wi pynnie jakim jzykiem;
papla.

jßartuefa'ltifdj, adi. parme-
zaski, z Parmy.

^armefa'nfäfe, sm. =§, par-

mezan m. (ser).

^arna'fjfraut, sn. =(e)§, pi.

»fräuter, bluszczoperz m.,
byszczyk w., dziewiciernik
botny (rolina).

^aiod)ia'lftr4je, sf. pi. =n,

koció parafialny.

$ariod)ta'lfcI)itle, sf. pi. -n,

szkoa parafialna.

y$(ltOd)il', sf. pi. =n, pa-

rochia /., parafia /.

^ai'obie', sf. pi. «n, paro-
dya /.

^aro&te'ren, va. (fjaben)

parodyowa.
Carole, sf. pi. =n, haso

n., odzew m.; bie — au3=
geben, geben da, ogosi
haso.

paroli, sn. =(s), pi- *%,

podwójna stawka (w grze
w karty); (przenonie:) jmnbm
ein — bieten stawi komu
czoo; odpaci komu równ
monet.

^anuttymie', sf. pi. -n, po-

krewno /. wyrazów (gra-

matyka).

$aro£l)'3wu3, sm. —
,
pi.

ünen, paroksyzm m,, napad
m. (medycyna).

^arqite't, sn. obacz jar=
fett.

$a'rfd)fol|l, sm. =(e)§, ka-
pusta woska, kdziorka /.

tyait, sm. i sn. =(e)g, pi.

=e, cz /. ; rola /. ; id) für
mein(en) — co do mnie;
BalBpart! zysk po poowie!

Partei', sf. pi. =en, i)

partya /., strona /., stron-

nictwo n.; für jmnbn —
nebmen, ergreifen stan po
czyjej stronie; fid) JU jmnbg
— fdjlagen, gu jmnbS —
Balten, eä mit jmnbä — Bals

ten, fid) für jmnb§ — er=

Hären przyczy si do czy-

jej partyi, do czyjego stron-

nictwa, nalee do czyjego

stronnictwa, owiadczy si
za czyjem stronnictwem; fie

fdjtoffen fid) ju einer — ju*

fatnmen utworzyli stronni-

ctwo, poczyli si w party;
e§ mit einer — Balten nale-e do jednej partyi, do je-

dnego stronnictwa; er fiält e#

mit allen =en z wszystkiemi

partyami przestaje; — neB=

men für jmnbn by czyim

3 n I e u b c r, S)eutf£)=>oInifdje§ SöörterOuA.

stronnikiem, broni kogo,
obstawa za kim; fid) einer
— anftfjliefjen przyczy si
do jakiego stronnictwa; fid)

ju einer anberen — fcfilagen

zmieni stronnictwo, przej
do innego obozu; ntdjt —
neBmen pozosta neutralnym;

2) oddzia m. (wojskowy);
eine fetnblidje — oddzia nie-

przyjacielski, chorgiew nie-

przyjacielska; auf — au<3=

geben wyruszy na rabunek,

na plondrowanie; 3) strona

/. (prawo); bie flagenbe, bie

angeklagte — strona skarca,
strona oskarona, powód m.,

pozwany m.\ bie Beiben =en
(obie) strony; in einer ©acfie
— fein by stron w jakiej

sprawie, by w sprawie in-

teresowanym; 4) in biefem

§aufe rooBnen nur einige -en

w tym domu mieszka tylko

kilka partyi.

^artet'Matt, sn. =(e)§, pi.

Blätter, gazeta /., dziennik

m. stronnictwa.

^artet'&tSätylin, sf. rygor
w stronnictwie panujcy.

^artet'fiifirer, sm. -a, pi.

—
, favtti'Aanct, sn. .(e)3,

pi. =B/äupter, przywódca m.,
gowa /. stronnictwa, partyi.

^artei'göitger, sm. =, pi.

—, stronnik m., zwolennik

m., partyzant m.\ partyzant

wojenny.

^artei'gäugeret, sf. pi. *en,

stronniczo /., partyza-
stwo n.

sßartei'geift, sm. =(e)3, duch
m. stronnictwa, partyi.

$artet'genofó, sm. =noffen,

pi. =noffen, stronnik m., zwo-
lennik m.; fie finb =noffen

nale do tego samego (do

jednego) stronnictwa.

^artet'giitfiabung, sf. pi.

=en, ^artCi'^IUÖ, sn. —, nad-

pata /*. (przewonictwo).

^aitet'tfdj, ^artet'ltd), adi.

parcyalny, stronny, stron-

niczy; adv. parcyalnie, stron-

nie, stronniczo.

^ariei'famjjf, sm. =(e)f,

pi. =lämpfe, walka /. stron-

nictw, walka partyjna.

^ottci'ktbcnfujoft sf. pi.

=en, namitno partyjna,

10



^arici'lid)feit
14G ^a'fdjcn

stronnicza; namitno poli-

tyczna.

^artei'iidjleit, sf. parcyal-

no /., stronno /., stron-

niczo f.

parteilos, adi. nie nale-

cy do adnego stronnictwa,

bezstronny; adv. bezstronnie.

<partei'lofigfeit, sf. niena-

leenie n. do adnego stron-

nictwa, neutralno /., bez-

stronno f.

Wartei'manu, ^artet'neij'

mer, sm. obacz «patteigenoc.

Parteinahme, sf. branie n
udziau w czem, przyczenie

n. si do jakiego stronnictwa,

owiadczenie n. sie za czem.

Parteiorgan, sn. obacz

<B artet blatt.

sßartei'nolitif, sf. polityka

/. stronnictwa, partyjna.

^Parteiprogramm, sn. -(e)s,

pi. =e, program m. (zamiary

pi. i cele pi.) stronnictwa.

^artei'fadje, sf. pi. -n,

sprawa /. stronnictwa.

*j>artei'ftanböimtt, sm. =(e)§,

pi. 't, sposób m. zapatrywa-

nia sie stronnictwa.

sßartci'ftreit, sm. *ti, $ar=

tei'ftreittgfeit, */. vi- -«,

wa /. w stronnictwie,

midzy stronnictwami.

$artet'fudjt, ^artei'rout,s/.

partyzastwo n., zawzito
f. stronnictwa.

sjüartei'füdjtig, adi. chciwy

stronnictw.

^artet'ung, sf. pi. =en,

frakeya /., odam m. stron-

nictwa.

spartei'unmefen, sn. «s,

niewaciwoci stronnicze.

^arteimefen, sn. =§, natura

/. stronnictw, partyza-

stwo n.

$arte'rre, (wym. :
-ter),

sn. *(§), pi. s§, 1) parter m., I

mieszkanie dolne, dó m.

= ©rbgefd)oi3; — roofinen mie-

szka na dole; 2) parter m.,

miejsce na dole (w te-

atrze); 3) parter m. (w ogro-

dzie), trawnik m., trawniki

pi., grzdy pi. kwiatów.

sßarte'rrcbefudier, sm. «8,

pi — t
widz m. w parterze

(w teatrze).

^arte'rrepuütitum, sn. =§,

publiczno /. w parterze,

parter m. {collect.).

^arte'rretDoImnng, sf. pi.

=en, mieszkanie n. w par-

terze, mieszkanie na dole.

^arte'rrejimmer, sn. %, v l

—
,
pokój m. w parterze, po-

kój na dole.

^artia'1, adi. czciowy.

partie', sf. pi. -n, i) par-

tya /., cz /., czstka f.

(handel); 'in =n czciowo

adv. ; 2) druyna /. ; oddzia

roboczy, druyna robocza ;
=

2I.rbeitergru.ppe, 2trbetterab=

teilung; fliegenbe — oddzia

roboczy ruchomy, przelotny,

druyna robocza przelotna;

— mit ©tanbort oddzia

miejscowy, druyna miejsco-

wa; 3) wycieczka /., prze

chadzka ; = Sanbpartie, 2Iu8

flug; wit »on ber — fein

wzi udzia w wycieczce;

4) partya /. (w grze) ; mit

»on ber — fein zagra z in-

nymi ; 6) partya /., mae-
stwo n., eniaczka /.; eine

gute — macfjen dobr party

zrobi, dobrze si oeni, do-

brze wyj zam ; fte fd)(ägt

ibe — <XU§ odrzuca wszelk

partye, nie chce i za m;
fte ift' eine gute — jest dobra

partya.
|

«ßortit'ßclb, sn. -(«)«, pi
i

=er, bilardowe n.

^artiCtt, adi. pareyalny,

czstkowy, czciowy, udzia-

owy.
sparti'fel, */. j* -n, cz-

stka /.', partykua /. (gra-

matyka).
<parttfulari'§mu3, sm. —,

partykularyzm m., dnoci
pi. do odosobnienia.

^artifitiart'ft, sm. -en, pi.

=en, partykularysta m., d-
cy m. do odosobnienia.

^artifulari'ftifdj, adi. par-

tykularystyczny, dcy do

odosobienia.

^artifula'rtarif, sm. .(e)s,

pi. *n, taryfa/, z uwzgl-

dnieniem; = SBeflünftigungS-

^artifulie'r,(wym.:-kuije),

I

sm. =3, pi. =3, czowiek pry-

watny; partykularz m., ka-

pitalista, utrzymujcy si

z wasnych pienidzy.

^artifa'ne, sf. pi. =n, ber-

dyss m., dzida /. z toporem.

^artiti'P, adi. udziakowy
(gramatyka).

^artitU'r, */. pi. «en, par-

tytura f.
(muzyka).

^artijin, sn. •(«)«# pi.

-pie, ^artiji'öium, sn. =s,

pi. =pien, imiesów m.\ —
be ^rafen, ber Vergangen*

beit imiesów czasu teraz aiej-

szego, czasu przeszego (gra-

matyka).
_

^artiji^ia'l, adi. imieso-

wowy; adv. imiesowowo

(gramatyka).
^arttjioialfonftruftton, sf.

pi. =en, konstrukeya imieso-

wowa, skadnia imiesowowa.

9$artt3U)ie'ren, w». (baben)

bra udzia, mie udzia

w czem.

^a'rtner, sm. =§, pi. —

,

partner m., grajcy m. z kim

razem (n. p. w karty); spól-

nik m., towarzysz m. (handel,

marynarka).

^a'rtnerfdjaft, sf. spóka/.

^artOU't, (wym. : -tu), adv.

na wszelki wypadek, konie-

cznie, absolutnie.

garbem!', (wym.: -w(e)nü),

sm. •(«), Pl> *% parweniusz

I m., dorobkiewicz m.

^JaTje, sf. pi. «n, parka

f.,
bogini f. losu.

»OtjeUe, sf. pi -n, par-

i cela /., kawa m., kawaek

W., cz /., czstka /., dzia

m. (roli).

^orjettie'ren, va. (haben)

parcelowa, rozdziela, roz-

drabnia, rozdrobni.

^ttfd), sm. =e§, pi. --*,

jedDaka liczba ok na kadej

kostce rzuconych (gra w
kostki).

$afd)a, sm. =§, pi. '*,

basza m.Uanba. lit*

<£a'fd)abe$irf, sm. -(e)^ pi.

*e, ^afdjati'f, sn. -(i), pi. 'i,

baszostwo n.

^a'fdjatum, sn. °%, ba-

szostwo n.

<pa'fd)a»irt|aft, sf. go-

spodarka baszowska, rzdy
baszowskie.

^a'fd)Cit, l) ra. (baben)
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przemyca, przemyci ; 2) vn.

(Ijaben) gra w kostki.

^a'fdjer, sm. -§, pi. —,
przemytnik m.

^a'fü^^ajtbCl, sm. =§, prze-

mytnictwo n.

fa'iptl, sm. *§, pl. =n,

^a'fpelfdjnur, sf. pi. =fdjnüre,

tasiemka /., obrbka /.

^agaitt Ü, sn/=(e)3, pl. =e,

paszkwil m., pismo obelywe.
^aSquitta'nt, sm. =en, pl.

»en, paszkwilant m., autor

m. pism obelywych.
^aSqiuttie'ren, va. i vn.

(fjaben) pisa paszkwile.

$afe, sm. Cttffeg, pi. jdffe,

1) przejeie w., przechód tw.,

przecz f., wwóz »?. (w gó-
rach); przesmyk m.\ 2) ko-

czowisko «., lad w. (owie-
ctwo); 3) paszport m., prze-

pustka graniczna; 2) jedno-

chód m., kus m., szap w.
(konia); (ben) — ge§en i
jednochodem, kusem; halber
— pókus.

^afó, adv. ju — fommen
przyj w por.

^ttffa'ÖCl, adi. jaki taki,

do dobry, niezgorszy, ni-

czego.

^ttffO'ßC, (wym.: -sa), sf.

pi. *n, 1) przejsie n., prze-

chód m., droga/., pasa rn.
;

2) pasa m., biegnik m.
(muzyka).

.

^ttffagtC'r, (wym. : -ir),

sm. =»(e)3, pi. et, podróaik
m., podróny m., podróu-
jcy m.

^affagte'rkftirberiing, sf
pl, «en, przewóz n., przewo-
nictwo n. podrónych.

^affagie'rfiiidj, sn. =(e)§,

pl. =budjer, ksiga okrtowa.
^affagk'dmrcatt, (Wym.

:

-irburo), sn. »§, pl. =§, biuro

n. dla podrónych.

^affagte'rgelb, sn. -(e)§,

pl. «er, cena /. jazdy.

^affagtcrgut, sn. «(e)3, pl.

»guter, pakunek m.

^affagte'rftubc, */. pl. =n,

poczekalnia /. (dla podró-
nych).

^affagte'rberleljr, sm. =(e)§,

ruch osobowy.

1>affagie'rjcttcl, sm. •§, pl.

— , kartka /. jazdy.

^affagtc'rjug, sm. =(e), pl.

=3Üge, pocig1 osobowy.

$a'ffalj, sn. =3, <ßa'ffafyfeft,

sn. =eö, pl. =e, Wielkanoc

f u ydów.
^a'ftamt, sn. -(e)§, pl.

sämter, urzd paszportowy.

^affa'nt, s/w. =en, pl. «en,

przechodzcy m., przechodni

m.

^affa'tuiinb, sm. =(e), pl.

=t, wiatr zwyczajny, wiatr
niezmienny.

^aPltreOtt, (wym. : -büro),

sn. =s. pl. =5, obacz Sßafjamt.

^0'ffeit, 1. vn. (Ijaben) 1)

auf jmnbn — czeka na
kogo, wyglda kogo; czato-

wa na kogo ; szpiegowa
kogo; 2) pasowa, nie gra
(w grze w karty); 3; JU jmnbm— stosowa si do kogo, przy-

pada do kogo; gu etro. —
stosowa si do czego, przy-
dawa, przyda si do czego;

fie paffen ju einanber, 3u=

fammea dobrali si, zgadzaj
si; biefe gorben — gut ju»

fantmen te kolory dobrze si
zgadzaj; er pafct in jebe

©effUfdjaft moe wej w
kade towarzystwo; er pafjt

nidjt 3um §anbroerfer nie

nadaje si na rzemielnika,
nie rodzi si na rzemielni-
ka; baä ßlei'b pajjt mir nidjt

suknia nie nadaje mi si,
nie dobra, nie stosowna dla

mnie; ba pajjt nicht Lieber

to tu nie naley, nie przy-

daje si; mie ba6 pafjt! jak
si to dobrze zojo! ba§
pa|t mie bie gauft auf§

2luge to jak pi do nosa
(dosownie: na oko); 4) falls

e bir pafjt skoro ci si po-

doba, skoro ci jest na rk;
ba pafjt mir to mi w raz,

to mi si podoba; ba3 pafjt

ibm gerabe in feinen Hram
tego mu wanie potrzeba,

to woda na jego myn; II.

fid) —, vr. (haben) ba pajjt

fi4 nid)t to si nie godzi, to

nie przystoi, tego nie wy-
pada robi.

^d'ffeitb, I. adi. (i ppr. od

paffen) stosowny, dobrany,

przygodny; ju einanber —
parzysty; =e§ Äleib stosowna,

dobra, dobrze leca suknia
;

=e§ SEBoct wyraz odpowiedni;
»e 33emerfung suszna uwaga;
=e ©elegenheit odpowiednia
sposobno; =e Setragen za-

chowauie si przyzwoite; II.

adv. stosownie, przygodnie;
— antworten da stosown
odpowied, odpowiedzie jak
si naley; er hielt eä für —
uwai za stosowne.

^a'föfretljeit, */. zwolnienie

n. od paszportu, wolny ruch,

przejazd.

^a'ftgattg, sm. =(e)B, pl.

-gange, jednochód m., kus
w. (konia).

^a'fcgänger, sm. «(e)§, pl.

—, stpak m., szapak m.,

jednochodnik m. (ko).
^a'^gtag, sn. «feg, pl.

=glafer, szklanka /. z obrcz-
kami okazujcemi podzia
miary.

^tt'fjfyanf, sm. =e§, konopie
nieobrobione.

$affte'ri)ur, adi. przebytny,

przeprawny; co ujdzie.

^affie'ten, I. »a. (§aben)

1) ein Regiment 3teoue —
laffen odby przegld puku
przechodzcego; 3) przeby-
wa, przeby, przechodzi,
przej, przejecha; eine

©trajje — przej przez ulic
;

einen ghtfj — przepyn,
przej przez rzek; bie rups
pen über ben glufc — laffen

przeprawi wojsko przez rze-

k; jmnbn — laffen pozwoli
komu przej, przepuci kogo

;

jmnbn nidjt — laffen wzbro-

ni komu przejcia; pajfiect!

wolna droga, wolne przej-

cie! II. vn. (fein) 1) ucho-

dzi, uj; e§ mag — to

jeszcze ujdzie; baä rotcb er

ntd)t fo — laffen nie puci
on tego mimo (albo : pa-
zem) ; 2) sta, zdarzy si =
fid) ereignen; ift nidjt 9eue§
pafftert? nie zaszo, nie wy-
darzy > si, nie stao si nic

nowego? roa§ ift ifjm pafftert?

co mu si wydarzyo ? co go
spotkao?

s
£affic'rfdjetn, sm. «(e)§,

pi. »e, ^(iffte'rjettel, sm. §,
pl. — . przepustka f.

^afftO'lt, sf. pl. »en, pasya

10*
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/., namitno /; mka
Paska.

^afftomer'en, fidj — , w.
(fein) für etro. roznamitni
8i do czego.

^afftOUtCrt, adi. namitny,
zapamitay.

^afjiVn§ijetrau)tMtg, sf.

pi. >en, rozmylanie n. mki
Paskiej.

^affio'nsblame, */. pi -n,

mczennica /., kwiat Boej
mki.

tyafftO'ltSlJltd), sn. =(e)g, pi.

•bücber, ksiga /. o mce
Paskiej.

^af|tO'ltSgefd)icIjte, sf. opo-

wiadanie n. o mce Paskiej.

$afjto'n§freu^ sn. =eg, pi.

=e, Boa mka, krzy m.
z wizerunkiem umczonego
Zbawiciela.

Sßaffto'nölteb, sn. =eg, pi.

IX, pie f, o mce Pa-
skiej .

^afjio'ttäbrebtger, sm. --8,

pi — , wygaszajcy m. ka-

zania wielkopostne.

93affio'n§prebigt, sf. pi. «en,

kazanie wielkopostne.

^afiio'nSfotel, sn. »e(S),

pi »e dramat osnuty na mce
Paskiej.

^afftO'!t§U)Ot(jC, sf. Wielki
tydzie.

$OfftO'n§jeit, 8f. czas wiel-

kiego postu.

^ttffi'b, adi. bierny; adv.

biernie; fidj — »erhalten
biernie si mie, biernie si
zacbowywa.

$afft'b, sn., fyafft'bum, sn.

=%, pi =Da, i »cen, 1) bier-

no /. ; 2) strona bierna

(gramatyka); 3) pi Sßaffiüen,

$affit)0 stan bierny, dugi pi
(kupiectwo).

$affttoitä't, sf. bierno f.

$afft'Öl)ait&el, sm. =8, han-
del bierny, handel przywo-
zowy.

tyafft'bfdjalbeu, sf. pi. du-
gi nalene, naleytoci bierne.

Sßa'Parte, sf. pi. sn, karta
legitymacyjna; paszport m.

^a'pid), adi. obacz «ßaffenb.

$a'$Ud)feU, sf. stosowno
/., odpowiednoe /.

^a'ffirä, sm. —, pi. —
t

ustp (pimiennictwo).

^a'jjtoCfClt, sn. =8, urz-
dzenia paszportowe.

^a'fjJÖJanfl, 8tn. -(e)8, przy-

mus paszportowy.

$a'{e, ^a'fta, sf. pi. =ten,

pasta /.

^afte'U, sn. =(e)8, pi. =e, pa-

stel m.; in — malen malo-

wa pastele.

^afte'flbüb, sn. «es, pi. »er,

obraz pastelowy, pastel w.

Mte'öfarben, */• jpk farby
pastelowe.

^afte'flmaterei, */. pZ. =»en,

^aftCttjjcmSlbc, sn. «e, pZ.

-e, obacz ^ßafteßbitb.

^afte'Kfttft,«».-(e)8 /
j»'e

#

krejon pastelowy.

^afte'ttäetujnung, sf. pi
=en, rysunek pastelowy.

^afte'tdjen, sn. =g, p. —

,

dim. od haftete, pasztecik w.

$a'ftete, sf. pi. =n, pasztet

m.; ba baben mit bie —

!

oto pikna sprawa!

Cßafte'tenMiIer, sm. =g, pi.

—
,
pasztetnik m.

<ßafte'tenbä(ferei, sf. pi. -en,

piekarnia /., pieczenie n.

pasztetów.

^afte'tenform, sf. pi. -en,

forma f. na pasztety.

$afe'tentetg, sm. -(e)3,

ciasto pasztetowe.

^Jaftina'fC, sf. pi. »n, pa-

sternak m., jelenie oko, ania
bro (rolina).

$a'ftor, sm.:,pl 5ßafto'ren,

pastor m., duchowny ewan-
gelicki.

^ßaftOra'I, adi. pastoralny,

kapaski, kocielny.

^aftora'tfottfereitä, sf. pi.

=en, konferencya /., obrada

f. pastorów, proboszczów.

^aftoralfbmbljome, sf. pi
stt, symfonia pastoralna.

^aftora'Itljeologie, */. teo-

logia pastoralna.

^a'ftoromt, sn. *(e)8, pa-

storstwo n.

^aftbra't, sn. <e)8, pi. «e,

pastorat tn., pastorstwo n.,

urzd m., godno/, pastora;

dom m., mieszkanie n. pa-

stora.

^afto'rm, sf. pi. «innen,

ona f. pastora, pastorowa /.

^a'tc, sm. =n, pi sn, 1) ojciec

chrzestny, kum m.; bet jjmnbm

— fteljen (albo fein) trzyma
kogo do chrztu; 2) == ^Saten»

finb. [mszalna.

^(tte'lte, sf. pi >n, patyna

^atenbrief, sm. =(e)g, pi.

»e, list chrzestny, kumowski.
^a'tengdb, sn. =(e)s, pi.

=er, chrzestny podarunek,
wizarek w., chrzestne n.

w pienidzach.

^a'tengefdjenf, sn. =(e)g,

pi *t, wizarek m., chrzestne

n., podarek chrzestny.

$a'ten!inb, sn. <e)8, pi -.ex,

chrzestny m. (syn), chrzestna

/. (córka), dziecko chrzestne.

^a'tenföjaft, sf. ojcostwo

chrzestne; powinowactwo n.

przez chrzest, kumostwo n.

$a'tc»ftefle, */. — bei

einem Ätnbe vertreten trzy-

ma dziecko do chrztu, by
ojcem chrzestnym (matk
chrzestn) dziecka.

$ate'nt, sm. s(e)g, pi =e,

pozwolenie n. na wykony-
wanie przemysu; patent »z.,

przywilej m. (na wynalazek);
wiadectwo zatwierdzajce;
certyfikat m. suby (wojsko-

wo); ein— auf etro. nehmen,
löfen wzi, uzyska na co

patent; jmnbm ein — et=

teilen udzieli, przyzna ko-

mu patent.

^•ttte'ltt, adi. elegancki,

strojny; ein »er $erl strojni

m., wytworni m.\ zuch m.
$ate'ntamt, sn. =(e)g, pi

=ämter, urzd patentowy.

$ate'ittbr'tef, sm. -(e)8, pi.

=e, pismo udzielajce patent,

patent w., przywilej m.

^ate'ntgeoityr, sf. pi =en,

patentowe n.

^otc'ntgcfc^, sn. =e8, pi.

=e, ustawa patentowa, doty-

czca patentów.

Sßate'ntgefe^gebang, sf. pi
sen, ustawodawstwo patento-

we, dotyczce patentów.

^Otcnttc'rcn, va. (Ijaben)

patentowa; eine ©tfinbung
— taffen wzi patent, poda
o patent na wynalazek.

^ate'nttuljaber, sm. =s, pi.

—
,

posiadacz m. patentu,

uprzywilejowany tn.

^ate'ntlampe, sf. pi =n,

lampa patentowa.
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^ate'ittlifte, sf. pl. *n,

spis in. patentów, przywile-

jów (nadanych).

^ate'ntya)ier, sn. =(e)3, pl.

=C, papier patentowy.

^ate'ntredjt, sn. .(e)8
(
pl.

-e, patent m., przywilej m.,

prawo n. wyrabiania, wyzy-
skiwania jakiego wynalazku;
prawo patentowe, ustawo-

dawstwo n. o patentach.

^JatC'ntfdjU^, sm. =e§, ochro-

na /. wynalazków.

^ate'ittträger, sm. obacz

Patentinhaber.

$ate'ittükrtreter, sm. *§,

pl. — , przestpca m. patentu.

$a'ter, sm. =§, pi. patres,
ojciec duchowny.

$atento'fter, sn. -(s), pi.

— , ojczenasz m. ; róaniec
m. ;

— mit ©djeUen róane-
cznik krkowy, pienikowy.

$atei'Vftembfe, sf. pi. m,
paciorkowiec m., modligro-
szek m. (rolina).

^atcrno'fterujctf, sn. =(e)§,

pl. =>e, róaniec m. (mecha-
nika).

^dtljettfd), adi. patetyczny,

uroczysty, bardzo powany;
ba§ ^at|ettfd)e, baä =e SBefen
patetyczno /. ; adv. pate-

tycznie, uroczycie.

^at^olo'ß(c), sm. =en, pl.

=en, patolog m., znawca m.
chorób.

^atljologie', sf. pl. =en,

patologia /., znawstwo n.

chorób.

^at^OlogiC'^ adi. patolo-

gii tyczcy si.

$atl)Olo'ötftt), adi. patolo-

giczny; chorobliwy; adv. pa-
tologicznie ; chorobliwie.

Sßtt'tljoS, sn. —
,
patos m.,

wyraz m. wzniosego uczucia.

^PatiC'llCC, (wym. : pasys),-

sf. pl. =n, pasyans m.
^(itie'nt, (wym.: -cyent),

sm. »en, pl. =en, pacyent m.,
chory m.

^ättC'nttn, (wym.: -cyentin),

sf. pl. »innen, pacyentka f.,

chora /.

$atie'ittettftu&e, sf. pl. =n,

izba /. dla pacyentów, dla
chorych.

$atie'itteti}atyl, sf. liczba/.
pacyentów, chorych.

*ßa'tin, sf. pl. »innen,
chrzestna f. (matka); chrze-

stna córka.

93a'ttllCt, sf. patyna/., po-

woka /. staroci (na przed-

miotach metalowycb, kamien-
nych i t. p.).

^atime'ren, va. (fjaben) po-

krywa patyn, nada(wa)
kolor starego bronzu.

^UlOtS, (wym. : patoa'),

sn. —
,
pl. — , narzecze n.,

gwara /.

^atria'rdj, sm. =en, pl =en,

patryarcha m.

^atriardja'l, 9>atriar4a'=

Itfd), adi. patryarchalny ; adv .

patryarchalnie.

*patnardja't, sn. =(e)3, pl.

=t, patryarchia /. (dyecezya

/. patryarchy)
; patryarchat

m. (godno f. patryarchy).

^atna'rdjcnlrcuä, sn. -e,
pl. =e, krzy patryarchalny.

*ßatria'ra)enftfc, sm. =tó, pl.

=e, siedziba /., stolica /. pa-

tryarchy.

^atna'rdjentoürbe, sf. go-

dno /. patryarchy, godno
patryarchalna.

^atri'cter. (i ^atrt'jier), sm.

=§, pl. —,
patrycyusz m.,

obywatel m., mieszczanin m.
wyszego rodu i stanowiska.

^atri'cterftanii, sm. =(e)g,

patrycyat m., patrycyuszostwo

«.; patrycyuszowie m. pl.

collect., uprzywilejowane rody
miejskie.

^atn'ctertmtroe, sf $atri'=

Ctcrtum, sn. =§, patrycyu-
szostwo n.

^>atri'Ctfd), adi. patrycyu-

szowski; adv. po patrycyu-

szowsku.

$atnmoma'lgcrid)t, sn.

=(e), pl. =e, sd patrymo-
nialny.

^atrimonia'lgeridjtS&ar=

feit, sf. sdownictwo patrymo-

nialne.

sßatrimoma'Igüter, sn. pl.

dobra patrymonialue.

<Patrimo'mum, sn. «§, pl.

=nten, patrymonium n. ; ojco-

wizna /.; — ©ancti ^etri

pastwo kocielne.

^atrio't, sm. =en, pl. «tm,

patryota m., mionik m.
ojczyzny.

üßatrto'ttu, sf. pl. =tnnen,

patryotka /., mioniczka f.

ojczyzny.
s-ßatri0'tifd), adi. patryo-

tyczny; adv. patryotycznie.

Patriotismus, *m. —
,
pa-

tryotyzm w., mio /. oj-

czyzny.

^atri'ftif, */. patry styka/.,

nauka /. o ojcach kocioa.

^(ttri'ae, sf. pl. =n, pa-

tryca /., stempel m. (dru-

karstwo), [tticter.

$atri'jter, sm. obacz $a=
^atroaj'nium, sn. =(s), pl.

*ma i «nien, patrocinium n.,

ochrona /. (klienta przez par

trona, dyecezyi lub kocioa
przez jakiego witego).

^attO'ttC, sf. obacz «ßa»

troutHe.

^atroHie'rett, vn. obacz

^Patrouillieren.

^atro'n, sm. .(e)g, pl. =e,

1) patron m.
;

protektor m.,

opiekun /«., ordownik m.\

2) kollator m., przedstawca

m., nadawca /., prawomo-
cnik m. do nadawania lub
przedstawiania na probostwo,
na prebend, na urzd ko-
cielny; 3) kapitan m. (ma-
rynarka); 4) luftiger — we-
soy towarzysz; lieberlidjer

— birbant m.\ langroeiliger

— nudziarz m.

tyattona't, sn. =(e)g, pl.

•t, patronat m., prawo n. pa-

tronatu.

^ntronatSJfrtrrc, sf pi.

=tt, probostwo nadawane za

przedstawieniem patrona,

probostwo n. kollacyi pry-

watnej.

$atrona'tSred)t, sn. <e)s,

prawo n. patronatu, patronat

m.
f
prawo n. prezentowania

na probostwo.

^atrmWtSredjtc, sn. pi.

prawa wypywajce z patro-

natu.

^atrOtte, */. pl. »n, 1) a-
dunek m., nabój m. ; 2) pa-

tron m. (pi zez który maluje

si ciany); 3) wzór m.,

moda /. (krawiectwo, tka-

ctwo); 4) uchwyt m., futro

n. tokarki.

^atro'nenpajjier, sn. =(e),

pl. =e, obacz Patrone 2).
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^atco'n(cn)tofd)c f sf. pl.

=n, adownica /.

^atrone'ffe, af. pl =n, pa-

tronesa/., gospodyni/, balu.

"Vatrö'niu, sf. pl =innen,

patronka /., opiekunka /.,

ordowniczka/'.; kollatorka/".

Vtitronifie'reu, ta, (haben)

broni, opiekowa si kim,

czem, patronizowa.

^aironty'miton, sn. «(§), pi.

=fa, imi n. syna lub córki,

utworzone z imienia ojca.

^ntront)'mifdj, adi. po ojcu

nazwany.
^tltnm'iffe, (wym.: -truj),

sf. pl. =n, patrol ot., ob-

jadka wojskowa, stra ob-

jazdowa, pochodowa ; reitenbe

— rozjazd m. (wojskow.).

patrouillieren, (wym.:
-trujiren), vn. (haben) patro-

lowa, objeda, obchodzi
wojskowo ; wyszuka, wyba-
da stanowisko nieprzyja-

ciela.

^(ttfdj! interi. chlust!

klaps!

$atfd), sm. =e§, pl. -e, 1)

klaps ot., uderzenie gone
(rka); 2) brudna wilgo.

'^d'ifdje, sf. pl °n, i)

czciej dim. ^ä'tfdjdjeit,

^ü'tfdjerl, sn. *§, pi. —

,

rczka /., apka /'., apeczka

f. ; 2) bocko «., szaruga /.,

kaua /. ;
(obraz.) in ba* —

fein, fi$en by, siedzie w
bocie, by w kopocie, w
anobarasie; in bie — fommen
wle w boto, nabawi si
kopotu.

^a'tfdjen, I. vn. (haben) l)

wydawa dwik jak: chlast!

klaps! pac! frölltd) in bie

£>anbe — klaska wesoo
w rce; e§ regnet, bajj e
patfdjt taki deszcz leje, e a
chlaszcze; et tft gefallen, bafe

e§ gepatfdjt bat upad, e a
ziemia zadudniaa ; 2) take
patfehetn (fein) brn, chla-
sta (si po bocie); II. va.

(haben) klapsn, pacn,
chlasta, chlusn, da klapsa

;

jmnbn — da komu policzek.

^o'tfdjljanö, sf. pi. =hmbe,
i dim. ^rt'tfdjhänödjen, sn.

>§, pl. — , rczka /., a-
peczka f.

^a'tfdllini), adi. mokry,
zmoky do nitki.

X^a'itt, sf. pl. '-n, wyogi
pl, klapa /., klapka /. (kra-

wiectwo).

^(Ttjtg, adi. zuchway,
zarozumiay; adv. zuchwale,
zarozumiale; ftd) — madom
nadyma si pych.

^fl'tHgfdf, sf. zuchwao
/'., zarozumiao /'.

"}>aufa'nt, sm. «en, pl »en,

pojedynkujcy si (w mowie
studenckiej).

^au'farit, sm. =e§, pl.

=ärjte, ^(JU'füOfror, sm. =,
pl =en, lekarz asystujcy przy
pojedynku.

$0lt'fe, sf. pl. *n, 1) ko-
cio tn. (do bbnienia); bie

-xx fd)(agen bi w koiy;
jmnbn mit -n unb trompeten
empfangen przyj kogo
z trbami i kotami, z wszel-

kimi honorami, z wielkiemi
oznakami radoci; (przeno-

nie:) bid! rote eine — nadty
jak bben, gruby jak beczka;

ber — ein Sod) machen uko-
czy, zrobi nagle koniec
sprawie; 2) bona bbenkowa
w uchu = SErotnmelfeU; 3)

mowa nudna; jmnbm eine

— hatten wyrn komu ka-
zanie, prawi komu nudne
moray.

^fliTfen, I. vn
%
(haben) 1)

bi, wali, bbni w koty;
auf bem klamer — brzdka
na fortepianie; 2) take fich

—, vr. pojedynkowa si, bi
si na szpady, na paasze;

3) mie nudn mow; II.

va. (haben) jmnbn gehörig —
ubi, okada, wali kogo po-

rzdnie; bie Äanjel — wali
w ambon (majc kazanie)

;

2RoraI — prawi nudne mo-
ray.

s
i>au'fenfett, sn. =(e), pl.

=e, 1) skóra /. na kotle, na
bbnie; 2) bona bbenkowa
w uchu.

^nu'fengeuröl)n(e), sn. *(e)§,

huk ot. kotów, bbnów.
^au'fcnfiong, sm. =(e)§, pi

=Uänge, dwik w. kotów
(do bbnienia).

^aü'fenMöafel, Raulen*
fdjlegel, ^au'fenftotf, sm.

=(e)3, pl. — , =ftöcte, palka /.
(do kotów).

Ipau'fenfdjflÜ', sm. obacz

^aufenftang.

^an'fcnfdjtagen, sn. =§,

bbnienie »., walenie n.

w koty.

^au'fenfd)lager, sm. -.§, pl
—

, pakierz m.

^OU'fCUttlirJcI, sm. =g, huk
ot. kotów.

laufer, sm. =§, pl —,
pakierz ot.; pojedynkujcy
si.

^aitfCrei', sf. pl --en, poje-

dynek ot. (mowa studencka\

^au'ffudjS, sm. »fe§, pl.

=füdjfe, ten, który musi nie
szpady na miejsce pojedynku
(mowa studencka).

$au'l§firdje, sf. koció m.
w. Pawa.

^auli'nifdj, adi. =e »riefe

listy pl. w. Pawa.
^tnH)ert'3ntu8, sm. —,

ndza f, ubóstwo n.

^au'SbflCf, sm. =3 i dim.

^au'äMddjen, sn. .§, pl —

,

pyzaty; fletner — dzieciak

pyzaty, pucoowaty.
^ait'ÖUatfC, sf. pl «n, na-

dty, pyzaty policzek ; czo-
wiek pucoowaty.

<ßnu'3l)ätfig, adi. pucoo-
waty, pyzaty.

^flUfdj, sC«U'fd)eit, obacz

Saufcfj, baufchen.

"}>aufdja'l=, adi. ryczatowy,
hurtowny.

^ctufdja'te, sn. »§, pl --lien,

ryczat m.
^aitfdja'Ienifdjäöigung, sf.

pl »en, odszkodowanie ry-

czatowe.

^ttU'fdje, sf. pl. =n, wo-
reczek ot. z wglem na proch
utartym.

^au'fdjCtfClt, sn. -5, Btare

elazo, elaziwo ??.

^ou'fdjef, ^äu'fdjel, sm.

=§, pl — , wielki mot gór-

niczy.

^au'fdjguantum, sn, *$,

ryczat w.

$au'fC, sf. pl =n, 1) pauza

/. (muzyka); przestanek w.,

przerwa/'., odpoczynek w.;
2) kalk ot., rysunek przery-

sowany na papierze przebi-

jajcym.
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^>OU'fcn, I. va. (fjaben)

przerysowywa na przebija-

jcym papierze, kalkowa;
II. vn. (Ijaben) obacz *pau=

fteren.

^ait'fenöJCtfe, adv. pauza-

mi, przestankami.

^au'fesetdjen, sn. >§, pl.

— , znak m. pauzy, pauza /.

^aufie'ren, vn. (fjaben) pau-

zowa, przestawa, odpoczy-

wa.
^ait'$>ajHer, sn. »(e)§, pi.

=e, kalka /., papier przero-

czysty (do przerysowywania).

"pailj l interi. klaps ! bums

!

Sßa'bian, sm. «3, pi. =e,

pawian m. (mapa).

^a'btUOlt, (wym.: -wij),

sm. *$, pi. =§, pawilon m.,

przybudynek m., domek ogro-

dowy, namiot m.

^ett'geftretfe, (wym. : pea-),

sf. pi. »n, szlak odnajty,

szlak pospólny, wspólny, wy-
dzierawiony (kolejn.).

^ea'oebertrag, sm. =(e)8,

pi. =träge, umowa /. o wspól-

ne uywanie kolei.

^ea'gepg, sm. *(e)§, pi.

-jüge, pocig n. na szlaku

wspólnym.

^etf), sm. -(e)3, pi. =e, 1)

smoa /. ;
pak m., pakówka

/., smoa szewska; roeifjeä —
bielnja /. ; ftüffigeö, ftebenbeä

— smoa gorca; mit — be»

ftteidjen, überjieljen smo wy-
smarowa, osmala, osmoli;

mit — befc&miert, befd)muCt
osmolony; mer — angreift,

bejubelt fid) kto si dotyka
smoy, zmae si od niej ; kto

si smoy tyka, ten smo
trci ; 2) (przenonie :) nieszcz-

cie «., niepowodzenie n.;

id) Jjabe immer — nigdy mi
si nic nie powiedzie, nie uda;
e§ ift nrflid) — to zaprawd
niepowodzenie.

9J$e'd)artig, adi. smoowaty,
Bmolasty, smolisty.

^Ccpaitm, sm.=(e)§, pi.

=bäume, drzewo dajce smo.
WdJulenbe, */•

' pi- =%
czarny urat 'mineralogia).

^C'u)MltmC, sf. obacz *ßea>

nelfe.

$e'd)brenner, sm - =%> Pl-

— , smolarz m.

^ßC'd)uÜd)(C, sf. pl. =»n, smol-

ni ca /.

^e'dj&amlJf, sm. =(e)g, pl.

=bämpfe, obacz ^kdjraud).

^e'djbra^t, sm. =(e)3, pl.

«braute, dratwa /.

sße'djeln, i. vn. (fjaben)

trci smo; artobliwie za-

miast ^ßed) Ija&en mie niepo-

wodzenie; II. va. (fjaben)

1) zbiera z drzew ywic;
2) obacz $ßed)en.

$e'd)en, I. vn. (Ijaben) smo
pali; II. va. (fjaben) obacz

^ßidjen.

^e'd)eri)e, sf. pl. =n, ziemia

smolna, smolista.

^e'djerj, sn. =eg, pl. *z,

czarnokrusz m.

^e'djfttlfcl, Sf. pl. =tt, po-

chodnia smoowa.
^e'djfa&e«, sm. =§, pi.

=fäben, nitka smo wysma-
rowana, dratwa f.

jße'djftdjte, sf. pl. =n, sosna

norweska.

^C'djftnftCr, adi. ciemniu-

sienki, ciemny cho oko wykol.

^e'djljctuue, sf. obacz ^ed)=

foppe.

^e'djljolj, sn. *e8, pl. »pijer,

drzewo smolne.

"sße'djljiUte, sf. pl. =n, smo-

larnia /.; (obraz.) bi§ in bie

— (fjinein), biä in bie afdjgraue

— a do ostatecznych granic

moliwoci.

W&M, rzadko $e'd)itf)t,

adi. smolny, smolasty.

$e'djf(JMje, */. pl. »n, cza-

peczka smo oblana.

*ße'd)feffel/ sm. »§, pi. —,
kocio m. do rozpuszczania

smoy.
^e'd)Htitttyen, sm. =§, pl.

— , brya /., gruze m. smoy.

tyt'ä)M)\t, sf. pl. =n, w-
giel smolny.

<ße'djfran$, sm. *tä, pl.

=tränäe, wieniec smol(a)ny.

$e'djfitdje, sf. pl. =n, smo-

larnia /.

^e'djler, sm. =3, pl. —

,

smolarz m. [fappe.

$e'djmiifce, sf. obacz «ßedj*

yt'djntilt, sf. pl. »n, smó-
ka /., lepnica ogrodowa, kup-

kowa (rolina).

^e'djofe«, «m. pg, pl. -öfen,

piec smoowy.

^e'djjjfanne, sf. pi. =n, pa-

new /. na smo ; kaganiec m.
^CdjJflaftCl*, 'sn. =3, pl. —,

plaster smoowy; jembm. ein

— auf ben 2Jcunb legen za-

tka komu gb.
tye'djratld),

' sm. =(e)3, dym
m. ze smoy.

^C'd)ttntlC, sf. pl. =n, wci-
cie w drzewie dla spywania
ywicy.

^>C'd)fd)Uiarj, adi. czamiu-
teki.

^t%\\tUt, sm. =3, pl. —

,

smolarz m.

$e'd)ftetn, sm. =(e)3, pl. =e,

kamie smolny, smoowie m.

^C'd)tOttnC, sf. pl. =n, jo-

da /., sosna /.

^C'djtOnnC, sf. pl -n, be-

czka f. ze smo.
$e'd)t<tyf, sm. =(e)3, pl.

=töpfe, garnek do rozpuszcza-

nia smoy.
^e'djtorf, sm. =(03, pl. =e,

torf m., zgnilec smolny.

$e'djtrog, sm. *(e)3, pl.

=-tröge, spust m. pieca smo-
owego.

^e'djuogel, sm. =§, pl.

=DÖgeI, czowiek, któremu si
nic nie udaje.

^ecimiä'r, adi. obacz ^
funiär.

^ßelia'I, sn. =(e)§, pl. =e, 1)

peda m. (muzyka); ba§ —
treten, anroenben, gebrauchen

przyciska (nog) peda; 2)

(artobliwie;) peday p/.=nogi.

^CÖa'nt, sm. =en, pl. =en,

pedant m., drobiazgowiec m.,

szkolarz m.
^ebaittcrci', ^e&anterie', sf.

pl. =en, pedanterya /., szko-

larstwo n., drobiazgowo /.

^CbO'nttfd), adi. pedanty-

czny, szkolarski, drobiazgo-

wy, cile wykonywujcy; adv.

pedantycznie, po szkolarsku.

*ßeliantt'gmu§, sm. —, pe-

dantyzm m., pedanterya f.,

szkolarstwo n.

tyibt'U, sm. =§ i =en, pl.

=e(n), bedeljw. (uniwersytecki);

wony sdowy.
fttt, ^cetfaat, sf.pl. =»en,

konkoprzyea /. (rolina).

Sße'jjd, sm. =%,pl. —, wodo-
skaz m.\ Wa&maU unb Wl>
nimal— wodomierz róni-
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czkowy ;
— mit ©cbroimmer

wodomierz pywakowy
; fel&ft=

regiftrierenber — wodomierz,
wodoskaz samokrelny;Ul)r —
wodomierz zegarowy, wodo-
mierz ze wskazówk.

$e'getyö(e, *f-, ^cßdftaitb,
sm. =e3, wysoko f. wody,
stan m. wody.

<J?Ctl, sn. -§, 1) przypyw
m. morza; wysoko/, przy-

pywu; 2) woda /., zgbnik
m„ oowianka /.

$et'leit i ^e'geln, I. va.

(Ijaben) sondowa, zgbia,
mierzy (marynarka); II. vn.

(fiaben) pi, zapija si.

tßd'tyitye, sf. pi. =, wy-
soko /. przypywu.

$ei'Hot, sn. =(e)S, pi. *z,

sonda /., oowianka f., pion

m. do badania gbokoci.
Sßetn, sf. katusza /.,

mka /., mczarnia /., udr-
czenie n., utrapienie n.

^Ct'niflCtt, va. (Gaben) dr-
czy, mczy, trapi; *ßeint=

ßCltb, adi. i ppr. drczcy,
trapicy, mczcy, przykry.

Sßet'nißec/ sm. =§, pi. —

,

drczyciel m., trapiciel m.\

kat m.
^ei'ltiflltng, sf. drczenie n.,

mczenie n., trapienie n.

Ißet'nltd), J. adi. 1) mcz-
cy, bardzo dolegliwy, nader
bolesny, trudzcy ; 2) skru-

pulatny, akuratny, nader do-

kadny, dokadny a do dzi-

wactwa, do znudzenia, trwo-

liwy, niespokojny (w swoich
czynnociach, sprawach) ; 3)

kryminalny; =e gtage krymi-
nalna inkwizycya; =er 9iid)ter

sdzia kryminalny ; »cä ©etid)t

sd kryminalny; =e ©efe^e
ustawy kryminalne ; 4) nie-

przyjemny, przykry; =e Sage
przykre pooenie; I. adv.

mczco, bardzo dolegliwie

;

nieprzyjemnie, przykro ; skru-
pulatnie; — genau nadzwy-
czaj dokadnie; kryminalnie;
— gegen jmnbn oerfnbren
wytoczy postpowanie kry-
minalne przeciw komu, sdzi
kosro kryminalnie.

^ei'ltltdjfett, sf. dolegli-

wo /., bolesno /. ; skru-
pulatno f., trwoliwo /.

;

(w dziaaniu) nudna akura-

tno; nieprzyjemno/., przy-

kro /.

^Ci'HbOtt, adi. peny udr-
cze, bardzo drczcy.

$et'ftfei-, sm.' 4, pi. —

,

piskorz m. (ryba).

$ct'tf(i)d)en, sn. *$,pl. —

,

dim. od Sßeitfcbe, biczyk m.,

batoek m.
^et'tfdjC, sf. pi. =n, bat m.,

batog w., bicz m. ; szpicruta/.,

prcik m., róczka/., wi /.,

witka f. = 3eitpettfd)e ; mit
ber — fd)lagen biczem oka-
da, smaga; mit ber —
fnaUen, flat[d)en z bicza trza-

ska, trzasn.
y$ti't\ó)t\\,' va. (fiaben) bi-

czem bi, okada, chosta,
biczowa; ber Siegen pettfcht

(an) bie ©d)eiben deszcz ude-

rza, bije o szyby.

^ei'tffl)engc!nattf
sn. =(e)s,

trzaskanie n. z bicza.

^et'tfujenfiieb, sm. =(e)§, pi.

=t, uderzenie n., smagnicie
m. batem, biczem; =e befom=
men dosta baty; ju =en ner=

urteilen skaza na baty.

^et'tfdjenfnatt, sm. =(e)§,

pi. =e, trzask m. bicza.

^ei'tfdjenriemeu, sm. =§,

pi. — , rzemie m. bicza.

^CilfcnfdjJag, sm. obacz
Sßeitfcfienhteb.

^et'tfdjenfdjmtr, sf. pi.

=fcbnüre, trzaskawka /.

*ßet'ifujenfticl, ?ct'tftfjcnftotf,

sm. =(e), pi. =e, »ftödfe, bi-

czysko n., trzonek m. od bicza.

$et'tfu)er, sm. -§, pi. —

,

biczownik m.

Sßefe'ftfjC, sf. pi. =n, be-

kiesza /.

^Cfumä'r, adi. pieniny;
bie =en SBerhältniffe stosunki

pienine, finanse pi. ; adv.

pieninie.

$eiert'lte, 6/. pi. =n, pele-

ryna/., konierz pielgrzymski,

konierz wiszcy u paszcza,
zarzutka /.

Sße'Hfait, sm. =(e)§, pi. -=e,

pelikan m. (ptak); fä)nmr$er
— komoran m.

tyt'Ut, sf. pi. =tt, 1) skórka

/., upina /".; — ber Kartoffeln

mundur w. ; 2) ruchome czci
dekoracyi teatralnych.

tyYHett, va. i vn. (Gaben)

obiera z upiny.

$e'HfartoffCllt, sf. pi. zie-

mniaki pi. w mundurze,
w upinach.

^ClOtü'lt, (wym.: -t), sn.

=3, pi. », pluton m., rzd
m., oddzia m, onierzy.

^eloto'nfeuer, sn. -8, pi.

— , ogie plutonowy, ogie
dany przez oddzia o-
nierzy.

Sßclj, sm. =eS, pi. =e, 1)

skóra zwierzcia pokryta
wosem, sier /., sier /.

;

futro «., kouch m. ; mit —
füttern, befefcen podszy,
podbi, wyoy futrem; mit
— gefüttert futrzany; 2)

(obraz.) jmnbm (ein§) auf ben
— brennen, fdjiefjen prosto na
kogo strzela; jmnbm auf ben
— rücfen przyprze kogo do
ciany, napa na kogo

;

jmnbm ben — augflopfen,

jmnbm bie üDlotten au bem
=e ftopfen skór komu wy-
trzepa, wybi kogo ; auf ben
— friegen dosta w skór;
jmnbm ben — raafdjen wy-
trze komu kapitu; jmnbm
ben — roafcben unb tfin nid)t

naf} macben upra komu ko-

uch a weny nie macza;
karci kogo delikatnie, tak,

by tego nie czu; jmnbm eine

Saug albo Saufe in ben —
fehlen zaniepokoi kogo, naro-

bi komu kopotu; 3) kou-
szek m. (na mietanie lub

mietance); 4) gos guchy,
grobowy.

sße'lsbefnfc, sm. *es, pi.

»fäie, obszycie n. futrem.

Cße'ljeit, va. (Ijaben) l) ein

Sier — upi zwierz, odzie-

ra zwierz ze skóry; 2) ki-

jem kogo okada; 3) szcze-

pi, kouszkowa (ogro-

dnictwo).

^C'Ijfittter, sn. «§, pod-

szewka futrzana.

^ClS^attbel, sm. =r>, handel

fK. futrami.

^e'Ijhänblci-, sm. -§, pi.

— , handlujcy w. futrami.

^cljlionbiung, sf. pi. =en,

skad m. kouchów, futer,

wyrobów futrzanych.

*pe'l3ljaitbfdji4 sm. .(ejS,
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pi. =e, rkawiczka futrzana,

rkawiczka futrem podszyta.

'^e'ljtg, rzadko ^e'ljttfjt,

adi. futrem pokryty, wosem
porosy.

^e'IjjatfC, sf. pi. sl, kurtka

f., katanka /". futrem pod-

szyta.

^Cljfrogcn, sm. <§, .p.

— , konierz futrzany.
s£e'Ijlaben, sm. **>, pi. —

,

sklep TM. z futrami.

$e'lpteffer, sn. =§, ^.
—, nó jm. do kouchowania,
do szczepienia (ogrodn.).

*ße'ljrnabe, ^c'Ijmottc, sf.

pi. "Xl, kouchowiec jm., mól
futro psujcy.

^c'ljmajitei, sm. =§, pi.

=mäntel, paszcz futrem pod-
szyty.

Sße'ljmiifce, sf. pi. =n,

czapka futrzana.

$e'ljrei$, sn. sfe§, pi. =fer,

szczep m. do kouchowania.
^e'ljroif, sw. »(e)§, ^Z.

=röd;e, szuba /., kiereja /.,

futerko w.

<ßC'Ijfu)U^, sm. <e)S, p/. =e,

trzewik futrem wybity.

^CljfttCfel, «w. ?S, pi. —

,

hut futrem wybity.

^ße'IälMg, sf. kouchowanie
»., szczepienie m. (ogrodn.).

9$e'lsüerurämimg, «/. obacz

gSel&befafe.

^e'ljttiarcn, «/. i>z., ^c'Ij=

trJCCl, äw. =(e)§, futra jpZ.,

futro w., towary futrzane.

^eita'tCn, s. pi. penaty pZ.,

bogi domowe (mitologia)

;

meine — dom mój.

$eitfia'nt, (wym.: pada),

sm. t§, pi. <=§, pendant jm.,

pandant jm., pobocznik jm.,

podobnik m., podobne dru-

gie co.
^e'nbel, sn. i sm. *%, pi.

—, wahado n.

<ße'nbelbetnegwtg, sf.pl. «en,

oscylacya /., ruch m. wa-
hada.

$e'nbelfu)etfie, */. pi. -n,

tarcza f. wahada.
^e'ltbellt, vn. (Ijaben) oscy-

lowa, porusza si tam
i sam.

*ße'nbelfu)lag, sm., $e'nbel=
fujifingimg, sf. obacz $en=
belberoegung.

^e'nbelftange, sf. pi. =n,

prt jm. wahada.
tßc'nbcluljr, sf. pi. --en,

zegar m. z wahadem.
^e'nbeljitg, sm, =(e)3, pi.

-Jlige, pocig jedcy tam
i napowrót midzy dwoma
stacyami.

^Seilt'&Cl, adi. mczcy,
trudzcy; dokadny, pedan-
tyczny.

$e'm3, sm. —
, pi. =ntffe,

czonek mski.
^cnna'l/l. sn. =(e)§, pi. =e,

piórnik jm. ; II. sjm. =(e)3, pi.

=e, fryc jm., ak jm , wieo
w szkole zapisany ucze.

$ennali'gmu3, sm. —, su-

rowe obchodzenie si z ucznia-

mi nowo przybyymi.
$e'nu&niber, sm. *§, pi.

=briiber, towarzysz karczemny.

$e'nnc, sf. pi. =n, kar-

czma f. ; óko n.

^C'mtCtt, vn. (Ijaben) spa
pod goem niebem.

^ettftO'U, (wym. : pnsion
ale i pension), sf. pi. =en, 1)

pensya/., emerytura f. ; mit
— Berabfcbtebet zpensyono-
wany, przeniesiony w stan

spoczynku, w emerytur; eine
— geben zpensyonowa, da
emerytur; 2) pienidze pi.

na jado, stoowe, alimenty
.pZ. = ßoftgelb ; 3) take $en-
fto'itSartftali, sf. pi. =en, i

^enfioita't, sn. <e)g, pi. =e,

pensya /., pensyonat jm.,

zakad naukowy, wychowaw-
czy, konwikt jm.; pensya/. ; in

(eine) — un (bringen, geben)

odda na pensy; er i[t bet

meinem greunb in — jest

u mego przyjaciela na pensyi,

mieszka i stouje si u mego
przyjaciela.

9ßenfionä'r, sm. =(e)§, pi. =e,

take $enftoiu'ft, sm. =en,

pi. =en, 1) pensyonarz jm.,

emeryt jm.; 2) pensyonarz jm.,

stoownik jm. ; ucze bdcy
na pensyi, w konwikcie.

^enftonä'rin, sf. pi. =mnen,
pensyonarka /., uczenica f.,

wychowanka f. ze zakadu
naukowego.

^etlftMta't, sn. «<e)3, pi. t,

obacz pod $enfion 4).

^enfiome'ren, va. (Caben)

pensyonowac, zpensyonowa,
da emerytur.

$cnftome'rie(r), sm. =n, pi.

=11, pensyonarz jm., emeryt m.

^cnfionie'rung, sf. pi. =en,

zpensyonowanie m., przenie-

sienie n. w stan spoczynku.

^enfto'rräanftalt, sf. obacz
pod Sßenfton 4).

^enfio'nSficitrag, sm. =(e),

pi. =träge, wpata /. do fun-

duszu pensyjnego, do kasy
emerytalnej.

^eufio'tt3&ereu)ttgmtg, sf.

prawo n. do emerytury.

$enfirj'n§fonbg, sm. —, pi.

— , fundusz emerytalny.

^ertfto'itSfaffe, sf. pi. =n,

kasa emerytalna.

^CnftO'lt^tCt§, sm. =fe§,

pi. ^fe, cena /. pensyi (mie-

szkania ze stoem).

$enfto'n8fu)ule, sf. pi. =n,

pensya /., pensyonat jm., za-

kad wychowawczy (w któ-

rym uczniowie lub uczenice

mieszkaj i stouj si).

$enfib'u3ftartb, 'sjm.' ,<e)3,

in ben — treten pój na
pensy, na emerytur, prze-

nie si w stan spo-

czynku.

^cnfirj'nöDorfteljer, sm. =§,

pi. —
,
przeoony jm., dy-

rektor m. pensyonatu; =irt,

sf. pi. =tnnen, przeoona /.,

dyrektorka /. pensyonatu.

^e'nfmn, sm. «(s), pi. =fen

i »ja, zadanie n. (szkolne).

^entac'bcr, sn. =§, pi. —

,

piciocian jm.

$entago'n, sn. =(e)§, pi.

=C, piciokt m.

Pentagramm, sn. -(e)g, pi.

=e, pentagram jm. magiczny.

Pentameter, sm. =§, pi.

—
,
pentametr jm., wiersz pi-

ciomiarowy.

^enta'rd), sm. *en, pi. *en,

pentarcha jm. (historya).

^entard)a't,sM. <e)§, ^cnt=
aVu)iC', sf. pentarchia /.,

rzd m. piciu (historya).

^eiltatCU'u), sm. =§, picio-

ksig starego zakonu (biblia).

$ßer, praep. — SRonat na

miesic, miesicznie; —

3

a^r

na rok, rocznie; — 5|3oft

poczt; imnbn — bu anreben

tyka kogo, mówi komu ty ;
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— uoU bejahen zapaci co

do centa.

tymtptio'u, ^tr^üo'ih af.

pi. =en, percepcya/., pojcie

n.. pojmowanie n.

%k'rtat, (pl. pe'reant), interi.

pereat ! niecli zginie! na po-

hybel !

'

^cremjJtO'rtfdj, adi. stanow-

czy; =er ütcrmin, »e fytift

termin, czasokres zawity; adi.

stanowczo, zawicie.

"£ercnnie'renö, adi. trway,
cigy, nieprzerwany; adv.

trwale, cigle, nieprzerwanie.

tyttjttt, adi. 1) dokonany,
speniony, dobity (n. p. targ);

2) doskonay.

^erfe'ftnm, sn. =g, pi. =a,
czas przeszy dokonany (gra-

matyka).

"J>erfe'ft&Ubmtg, sf pl. «en,

tworzenie n. czasu przeszego
(gramatyka).

^erfc
r

ftftamm, sm. .(e)s,

pi. -ftamtne, ródosów m.
czasu przeszego.

^Crft'b(c), adi. niewierny,

faszywy, podstpny, niecny.

^crfibie', sf. 'pi. =n, fasz
m., podstpno/., niecno/.

^ergante'nr, sn. =(e)§, pi.

=e, pergamin m.
;

(stary) do-

kument m.

^ergame'ntartig, adi. per-

gaminowaty; adv. pergami-
nowato.

<Pergamc'nt&anb, sm. -(e)§,

pi. =bänbe, oprawa pergami-
nowa; ksika w pergamin
oprawna.

^ergame'nt&eretter, sm.

=3, pi. — ,
pergaminnik m.

^ergame'ntett, adi. perga-

minowy,

^erpmcntfjnnbfdjrift, sf.

pi. sen, rkopis m. na perga-
minie.

^ergame'utpapier, sn. =(e)§,

papier pergaminowy.
v£erl)one$ie'ren, ta. (tjaben)

odrzuci (wiadka, sdziego);
obrzydzi (sobie).

^erifye'ltunt, sn - "%, v™y-
soneczny punkt (astronomia).

^eriffe'tftfj, adi. perykle-
sowski.

^CriO'tJC, sf.pl. :\\,\) okres
m. (gramatyka); uerroicferte

— okres zawiy; elegante —

krasomówny okres; in =n

l'd)rei6en, ftd) auäbtücfen pisa,

wyraa si w okresach; 2)

peryod m. ; okres m. (czasu),

czasokres m.
"^erio'benbait, sm. =(e)§,

budowa /. okresów (grama-
tyka;.

^eriobicitä'i, ^ertobijitä't,

sf. peryodyczno /., czaso-

wo /., powrotno /.

^eriö'bifdj, adi. peryody-
czny, czasowy, powracajcy

;

=e )rud|'d)rift peryodyczne
pismo, czasopismo n. ; adv.

peryodycznie, czasowo.

i'ertyate'tifer, sm. «§, pi.

—
,
perypatetyk m. (filozofia).

^erUmte'ttfd), adi. >t ^bilo=

fopfjie filozofia perypatetyków.

^ettyCtte', sf. pi. »u, kres

rozstrzygajcy ; chwila roz-

strzygajca.

^eripljerie', sf. pi. *n, ob-

wód w., okó m., otok m.

^ertpljra'fe, sf. pi. «n,

opis ?«., wyjanienie n. czego
innemi sowami.

^erfal, sm. =(e)3, pi. =e,

perkal m.

^erfufftort, sf pi. »en,

wstrznienie n. ; opukiwanie
n. (medycyna).

^erfuifto'ittffüttte, sf. pi.

*x\, ^erfuffio'itsgeiDefir, sn.

=(e), pi. =e, fuzya /.

^crfufiio'nSljammer, sm.

=§, pi. =b,ätnmer, moteczek
m. do opukiwania (medycyna).

^erfutie'ren, va. (Ijaben)

opukiwa (medycyna).

^U\, sf. obacz 5ßerlfd)rift.

^C'rlarttg, adi. perowaty;
adv. perowato.

^e'tlafdie, sf. pota naj-

czystszy.

^e'rluolme, sf. pi. =n,

drobna fasolka.

^e'dceber, take ^erljcber,

sf. pi. -Xl, fiiika wrzosoJicia.

"}?e'rlrfjen, sn. =§, pi. —

,

sn. dim. od -Serie, pereka/,
^e'rle, sf. pi. =n, pera /.

;

Sdjnur =n sznurka/, pere;

falfdje — dtka /. ; «n auf»

reiben, anreihen nawleka
pery; eingefäbelte «n bisiorki

pi. ; mit -x\ befefeen obszywa
perami; =n Dor bie «Säue

roerfen ciska pery przed

winie; fie ift bie — unter

ben grauen jest per kobiet,

jest najpikniejsz, najcno-
tliwsz kobiet; bie fdjönfte

— in bet Aroe be§ 3ftonar=

d)en najpikniejsza pera w
koronie monarchy (o kraju
przynoszcym najwiksze do-

chody lub dostarczajcym naj-

bitniejszych onierzy i t. p.).

$e'rlen=, perlen, adi. per-

owy.
^ße'rlen, vn. (()aben) 1) opa-

da kroplami; perli si, szu-

mie, burzy si, musowa
(o winie, piwie i t. d.); bet

SBein perlt im ©lafe perli

si wino w szklance; 2) by-
szcze jak pera, jak pery

;

tränen perlten i§m in ben
2lua.cn zy w oczach mu by-
szczay, [^erlarttg.

^Pc'rlcn artig, adi. obacz

$e'rlenaiifter, sf. obacz
jerlmufctet.

^Cclenuanb, sn. «(e)§, pi.

=bäuber, wstka perami wy-
szywana.

^e'rlenfianr, sf. pi. »Mnie,
oysko n. perowych muszel.

0e'rlenbefa^, sm. =e§, pi.

=fäjje, obszycie n. z pere.

*pe'rtenfiorte, sf pi. »n,

perJanka /.

^e'rlenfang, sm. =(e)5,

^e'rlenfifcfierei, sf. poów m.
pere.

^e'rkufänger, ^ßer'len»

ftfdjer, sm. =$, pi. —, perel-

nik m.

^e'rlenglaitj, sm. =e§, po-
ysk m. pere, perowy.

^e'rlenfjalgfeanb, sn. =(e)§,

pi. »bänber, naszyjnik pero-
wy, z pere.

^e'rler.lj anbei, sm. *§, han-
del m. perami.

^e'rlenljänbler, sm. >§, irt.

— , perelnik m.
^e'rlcn^Clt, adi. jasny jak

pera.

^e'rleufraiij, sm. »e§, pi.

jfränje, wieniec m. z pere.

^e'rlenfrone, sf. pi. *n,

korona /. z pere, perami
wysadzana.

^e'rlenmnidjel, sf obacz
^erlmufdjel.

^e'rlcufdjmuo!, sm. -(e)S,

strój m. z pere.
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^e'rlenfdjmtivs/.pZ. 'fdjntt-

Xt, sznurka f. pere.

*ße'rfenfti<feret, sf. pl. =en,

wyszywanie n. perami.

tße'vlenfitdier, ^e'i1eutnu=

ifytt, sm. :g, pl. —
,
perelnik m.

Verteilte, sf. pi. -n, sowa
pomykowata. [lor.

^Pe'tlfark, sf. perowy ko-

^e'rlfftrfieit, adi. perowego
koloru, perowy.

<ße'rlgerfte, sf., ^e'rlgrau-

pen, sf. pl. perowa kaszka,

perowe krupki.

tyYrfgra§, sn. sfes, pl.

^gräfer, trawa perowa, ko-

nopka /.

^ßC'ri^ttfe, Sf. wróble proso.

$e'rllmbn, sn. -(e)§, pl.

»Ijüljner, perliuka /. (kura

afrykaska).

Sße'rltg i rzadko ^e'r*

lidlt, adi. perlasty, perlisty.

tyt'vltivfät, */• pl- '% wi-

nia perowa, nakrapiana.

tyttlltant, sn. .-(e)s, pz.

Kräuter, nawrot pospolity

(gatunek prosa).

<ße'rUaud), «w. =(e)3, pory

pospolite (rolina).

$e'rlmuf$el, */. p -n,

peropaw m., koncha per-

owa, muszla perowa.
^C'rlmuttCl', sf. macica

perowa, masa perowa.
sße'rlntiUterarttg, adi. per-

owaty.
perlmuttern, adi. z per-

owej macicy.

Sße'rimittterfalter, sm. =§,

pl. —
,
perowiec ot.

^C'rlfalj, sn. stä, jarka /.

$t't\\)mu,sf. pl. =fd)niire,

jagódki pl., róaniec ot., pa-
ciorki pl. (architektura).

$e'rlf$rtft, */. p. «en,

pismo najdrobniejsze (dru-

karstwo).

^e'rlftein, sm. .(e)s, pl. =e,

perowiec ot.

$e'tlfltd)t, s/. perlica /.
(choroba bydlca).

tyttlttt, sot. '£>, zielona

herbata.

jße'rlöogel, sm. »3, 2)1.

=rjöa.el, perowiec ot.

Wrlätoteüet, */• P*- s«r
perowa cebula, perówka /.

Sßc'rljtijint,
/

sm. =(e)§, pl.

=•£, nici najciesze.

^ermane'nt, adi. cigy,
nieustajcy.

^ermane'ttä, sf. ciga
trwao, cigo /'.

$ermutatiVit, sf- pi- =en,

permutacya /. (matematyka).

Sßenme'ren, »«. i »». (&«=

r3en) perorowa, przemawia,
przemówi, mówi uczenie,

nudnie, rozwlekle.

^erpenin'fd, sm. i s». *§,

pZ. —
,

(linia) prostopada /.

;

perpendyku w., wahado n.,

pion w.
^erpenbtiniä'r, ^erpenbt»

flllO'r, a^«. perpendykularny,

prostopady, pionowy.

^erpetnie'rlid), adi. cigle
trway.

^erpe'huun moütle, sn. —

,

ruch cigy.
^Ct^le'i-', adi. zmieszany,

zakopotany.

^ßerrO'lt, (wym.: per), sm.

=g, pl. =g, peron m., przy-

torze n., deptak ot.; gebeclter

— przytorze kryte; !ynfet

—

chodnik midzytorowy (ko-

lejn.).

^crro'ngccäöööagcit, sm.

=-%, pl. — , wózek tumokowy,
trój kole n., trójkóek ot.

(kolejn,).

^ßt'fftfO, sm. =3, pestkowa
wódka, pestkówka /.

$erfo'n, sf. pl.
f

=en, i)

osoba/.; osobisto/.; r>t)"=

fifd)C — osoba fizyczna; jutt=

ftifdje, juribifdje — osoba

prawna (prawo); =en, pl.

osoby pl., podróni pl. (prze-

wonictwo); in (eigener) —
we wasnej osobie, osobicie;

id) für meine — ja dla mojej

osoby, co mojej osoby doty-

czy, ja z mojej strony, co do

mnie; pro —, auf bte —
na osob, na gow; eine ge»

meine — czowiek prosty,

prostacki; bte ©tferfudjt in

— uosobiona, wcielona za-

zdro; 2) posta/., postawa

/., wzrost ot.; er ift fteirt non
— jest maego wzrostu

;

büöfd) rjon — piknej posta-

wy, powierzchownoci; id)

fenne Urn rjon — znam go
osobicie.

Certonal, sn. =(e)§, pl. =e,

personal m., ludzie pl., osoby

nalece do skadu, do urz-
du; beta — einer ©tfenbafjn

personal, ludzie, urzdnicy
i sudzy kolei.

^erjona'laft, sm. -e§, p

.

"t, dokument dotyczcy pe-

wnej osoby, pewnych osób.

^erfonalarreft, sm. «(e)§,

areszt osobisty.

^erftmalkfdjrei&mtg, sf.

pl. »en, opis ot. osoby.

^JctfOlta'tiCIt, pl. personalia

pl., rzeczy pl., okolicznoci

dotyczce osoby; zapiski

osobiste.

sßerfonaütä't, */. pl. =en,

osobisto /.

^erfoita'tyrononten, sn. »§,

pl. =nomina, zaimek oso-

bisty.

^erfoua'lfteuer, sf. pi. =n,

podatek osobisty, pogówne n.

^erfonalunion, sf. pl. cen,

unia personalna, zwizek oso-

bisty.

^eifottctltierjetdjntS, sn.

»niffeö, pl. »niffe, spis ot.

personalu, osób do skadu
wchodzcych.

^erfo'uenfefllMfißf, sm.=(e)S,

pl. =foöfe, dworzec osobowy
(kolejn.).

^crfo'ncnkförbcnmg, sf.

pl. =en, przewóz ot. osób

;

(Siiterjug mit — pocig mie-

szany (kolejn.).

^erfo'nenfiefd)rei&iing, "£er=

fo'itg&efrijmbimg, ^ecfo'nen-

fd)tlbenutg, */. pi. =en, opis

ot. osoby.

^erfo'ueiibampfer, sm. »s,

pl. — ,
parowiec osobowy.

^erfo'nenfuljruierf, sn. =§,

pl. s t, powóz ot., podwoda/.,
fura /.

"^erfo'nenfjattc, sf
:

pl. =n,

wiata osobowa (kolejn.).

^CrfO'neitfontrOÜC, sf. kon-

trola f. podrónych, kontrola

biletów (kolejn.).

^crfo'uemtame, sm. =ng,

pl. «n, nazwa /., imi n.

osoby, osób.

^crfo'ncnpoft, sf. pi. «en,

poczta osobowa.

^crfp'neuftanti, sm. «(e)§,

ludno /.

^etfo'nftcuer, sf. obacz

^ßerfonalfteuer.

^erfo'ncitucrfeljr, sm. -(e)?,
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ruch osobowy (przewoni-
ctwo).

^erfo'itcitücrwcrfji'ütug, sf.

pi. «en, zamiana /. osób, po-

myka /. co do osób.

^erio'itcituevjcidjiHS, sn.

•niffe, pi. =niffe#
spis m.

osób.

^erfo'imtuiagen, am. =§,

pi. — i,=roägen, wóz osobo-

wy, powóz m.\ fombinierter
— wóz osobowy dwuklasowy,
dwuklasówka /. (kolejn.).

^crfo'nenöjcrfjfcl, sm. =3,

zmiana /. osób.

*ßerfo'ncii}itg, am. *{*)%,

pi. =3Üge, pocig osobowy
(kolejn.).

^crfo'nenjugSlofomoitbe,

sf. pi. »n, parowóz osobowy.

^erfomficie'reit, ^etfontft-

aie'reit, va. (baben) uosabia,
uosobi; bie perfoniftjierte

@brltd)feit uosobiona uczci-

wo; ftd) mit inmbm —
identyfikowa si z kim.

^erfomftfatio'it, ^Scrfont=

fijie'rung, sf. pi. =en, perso-

nifikacya f., uosobienie w,,

przeobraenie n. rzeczy w
osob.

^erfö'nltu), adi. osobisty;

adv. osobicie ; =e3 ©rfcbemen
osobiste stawienie si; =e§

fCÜrroort zaimek osobisty ; «e

©icberfjeit bezpieczestwo oso-

biste, osoby; -.t 2lnfptelung
przymówka osobista, przytyk
osobisty; =e§ (Sinlommen do-

chód osobisty; <=e Cteibett
wolno osobista; ba§ ift

meine ganj =e 2Mnung to

moje najosobistsze zdanie,

zapatrywanie; — roerbett

domawia si; jmrtbtt —
leimen zna kogo osobicie;
—

! do rk wasnych ! (na
listach).

^erfö'nlidifeit, sf. pi. =en,

1) osobowo /., osobisto/.,
osoba/.; Ijocbjteljenbe — do-
stojna osobisto, dostojnik;

jurtfttfdje — osobowo pra-
wna; 2) posta /., powierz-
chowo /.; angenehme —
przyjemna powierzchowo;
3) przytyk m.; przymówka/.,
alluzya /. ; = ^erfonltcfie 21n=
jpielung, 2ln5ugIicJEeit.

^erHjefti'ö, sn. =(e)3, pi.

=e, dalekowidz m., szko
zbliajce, perspektywa f.,

teleskop m.
^Crf^Cltt'ÜC, sf.pl. =n, per-

spektywa /., widok m.\ sce-

nografia /. (teatr); (obraz.)

widok na przyszo, na-

dzieja /.

^erftjeftt'lnfd), adi. w per-

spektywie przedstawiony, sce-

nograficzny ; =e Zeichnung po-

gld m., widok m. ; adv.

w perspektywie, scenogra-

ficznie.

^ertyefti'imtakr, sm. =§,

pi. —, malarz scenograficzny.

Sßerfpeiti'Dmaleret, sf. pi.

=en, malarstwo n. wedug
regu perspektywy ; malarstwo
scenograficzne.

^ertiltCnaien, sf. pi. przy-

naleytoei pi., przylego-
ci pi.

tytlttMljam, sm. «3, bal-

sam peruaski.

$erit'tfe, sf. pi. *n, peruka

/., nagówek wosiany, wo-
sogowek vi., wosogówka,
(artobliwie :) ysoskrytka f.

sßerü'tferräaitm, sm. =(e)g,

pi. »bäume, drzewo farbierskie.

jßerü'cfenfovf, am. =e§, pi.

=!bpfe, gowa /'. do peruk
(fryzyerstwo).

^crii'(Icniuo(J)cr, sm. =g,

pi. — , perukarz m.

$ei'denftoif, sm. =(e)3, pi.

»ftöcfe, obacz Sßerücfenfopf.

^C'ntrinbe, sf. kora peru-

wiaska.
^erse'itt, sn. obacz ^ro^ent.

$Cffimt'ÖmU§, sm. —
,
pe-

symizm m., uprzedzenie «.,

mniemanie «., e cay wiat
zy, zapatrywanie n. si na
wszystko ze zej strony.

^effimi'ft, am. =en, pi. =en,

pesymista m.

^efftnti'fttfdj, adi. pesy-

mistyczny; adv. pesymi-

stycznie.

^ßeft, sf. mór m., pomór m.,

zaraza /., morowe powietrze,

duma f. ;
(obraz.) bicz «.,

plsa /.

^e'ftitynitu), ^e'ftartig, adi.

morowy, zaraliwy (jak po-

wietrze).

^e'ftartigleit, sf. moro-
wo /., zaraliwo /.

^eftatpci, */'. pi. =en,

lekarstwo n. na dum.
s}>e'|tarjt, am. «e§, pl'-.ärö te,

lekarz m. (dla) zadumionycb.
^eftbeiile, ^CftWafc, */.

pi. =n, guz dumowy, dymie-
nica pomorowa, dymienica
powietrzna, wrzód pomorowy,
wrzedzienica morowa, mo-
rówka /.

spe'ftbmtft, sm. =(e)§, pL
=bünfte, wyziew zaraliwy.

^Cftefftg, sm. -(f)3, ocet m,
(korzenny) na zaraz, na po-

mór.

^e'ftflctfCH, sm. '§, pi. —

,

plama pomorowa.

^e'ftgentdj, am. =(e)s, 2^
=tüd)e, cuch m., zaduch po-

morowy, zaraliwy.

^e'ftgeftaitf, um. »(e)s,

smród pomorowy.

$e'ftf»aft, adi. obacz «ßeft-

ähnlich.

^Cft^and), sm. =(e)§, dech
zaraliwy.

SPCftljbuS, an. *fe§, pi.

Käufer, szpital m. dla zapo-

wietrzonych, zadumionych.
$efttlC'ttj, sf. pi. =en, moro-

we powietrze, duma /.

^eftilensia'lifä), «<**' za-

raliwy, zapowietrzony, mo-
rowy.

9?e'ftfraitf, adi. chory na
morow zaraz, zaraony mo-
rowem powietrzem, zadu-
miony; speftfranfe(r), sm. =en,

pi. =en, zadumiony m.

SJk'ftfraut, sn. -(e)8, pi.

«Iräutet, morowy korze,
czarne ziele, lepiesznik m.,

lepinik pospolity, kobuk
m., kohucznik m., podbia
szeroki.

^e'ftiuft, sf. pi. -lüfte,

morowe powietrze.

$e'ftmal, sn. =(e)§, pi. =e,

obacz ^eftfletfen.

sße'ftmittel, sn. *%, pi. —

,

rodek m., lekarstwo n. ua
morow zaraz.

9$e'ftft0ff, a. -(c)3# pi. *t,

jad 7ii., zarazek morowy,
dumowy.

^C'ftUJUrjCl, sf pi. =n, mi-
osna zielona.

^e'ftjeit, sf. pi. =en, czas

m. pomoru, powietrza.

^eta'rfce, sf. pi. «n, pe-
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tarda /"., rozwalacz m., pro-

chopa to. ; mit =n
t

fprengen

petardami rozwala, wysa-
dzi w powietrze.

Sßetar&ie'rer, sm. =8, pi.

—
,
petardnik to.

sßete'nt, sm. =en, pi «en,

petent to., proszcy to.

^e'termänndjen, sn. «=8, pi.

— , smocznik to. (zwierz).

^c'tergfifd), sm. «e8, pi. -t,

leszezak to. (ryba).

$eterfi'tie, sf. pietruszka/;

(obraz.) — pfliitfen = pietru-

szkowa (o pannach na balu)

;

Ujm ift bie — »erljagelt zda-

rzyo mu si co nieprzyjem-

nego.

$eterfi'tteit=, adi. pietru-

szkowy.

$eterji'lienarttg, adi. pie-

truszczany.

^ßC'tCr§ftr^C, sf. koció to.

w. Piotra.

9?e'terStyfeitmg,s>». »8,wi-
topietrze n.

$e'ter3f<$tflffel, sm. =8, pi.

— , 1) klucz to. w. Piotra;

2) pierwiosnek to. (rolina).

$>eti't, (wym.: pti), sm. =8,

$etttfdjtift, sf. pi. =en, drobny
druk.

$etttio'n, sf.pl. =en, pety-

cya /., podanie n., proba /•)

danie n., wniosek to.; eine

— einreiben wnie petycy,
podanie.

petitionieren, vn. (Baben)

petycyonowa, podawa, pro-

si.

$etitto'n3reu)r, sn. =e(8),

prawo n. wnoszenia petycyi.

93etitio'ngberIjanMimg, sf.

pi. «en, narada /. nad pety-

cyami.

^etitO'rifd), adi. petyto-

ryjny, zawierajcy danie.
^eti'tfdirift, */. obacz «ßetit.

^eti'tuin, sn. =8, pi. »ta,

danie n.

'%ttit[a'tt,sn. =-(e)S, pi. »e,

skamieniao /.

Sßetrefa'ftenfunbe, sf. nauka

f. o skamieniaociach.

Petroleum, sn. *§, olej

skalny, ziemny.

^etrn'Icumfodjer, sm. =§,

p?. — ,
piecyk naftowy.

$etro'leuntlanH)e, s/. p =n,
lampa naftowa.

^etrulctimmotor, sto. «§,

pZ. =en, motor pdzony olejem

skalnym.

^e'tfdjaft, an. -(e)8, ^. =e,

piecz/., piecztka / ; bci§

— aufbrücfeu wycisn pie-

cz, opiecztowa.
Sßc'tfdjaftftedjer, sm. •%, pi.

—
,
pieczatkarz to.

9$e'tfdje, sf. pi- ;n, 1) su-

szarnia f. w salinach ; 2)

wioso n. u tratwy.

^etfdjie'r, sn. =(e)8, *e,

obacz ^etfaft.
^etfdjte'ren, va. (Baben)

piecztowa; spali przy egza-

minie.

^e'ttO, etro. in — Baben
mie co napitego, stara si
o co, zamyla o czem.

Sßetj, sm. =e8, pi. *e, nied-
wied to., mysio TO.

^S'etje, s/. i)?, »n, 1) nied-
wiedzica /. ; 2) suka /.; 3)

= 5Pe£er; 4) nierzdnica/.;

5) = sßetfc&e 2).

^e'tjen, vn. ((jaben) gegen

jmnDn — denuneyowa kogo,

donosi przeciw komu.
$e't$er, sm. =8, pi — , de-

nuneyant to., donosiciel to.

*)Sfab, sm. =(e)8, -e, droga /.,

cieka /; — ber Sugenb dro-

ga, tor cnoty.

^fa'öftnber, sm. -%,pl. —

,

torujcy to. drog (take prze-

nonie).

$f(t'blO$, adi. bezdrony,
nieprzebyty.

$fii'ffd)en, sn. -8, pi. —

,

dim. od ^Pfdff(e), ksiulek to.

^Sfaff(e)^ sm. =en/ pi. =en,

ksidz to.; zazwyczaj lekce-

waco : pop to.

$fa'ffenbtener, sm. *§, pi
—

, ^faffenfreunb, sm. °(e)8,

2)?. =e, sualec to., przyjaciel

m. ksiy.
^fa'ffenljerrfdjaft, sf. ksi-

e panowanie.

^fa'ffeuW3,=pljd)ett,=I)ü>
lein, =fä^d)en, sn. montwa/.,
trzmielina (rolina).

$fa'ffenmä§ig, adi. obacz

$Pf»J>.
^fa'ffenregtment, sn. <e)8,

obacz jifaffenBerrfdjaft.

^fa'ffenröfirlein, sn. %, pi.

— , kaczyniec to. (rolina).

Sßfa'ffenfaif, sw. =(e)8, pi.

=facfe, ksiy wór (na jamu-
n); — bat feinen SBoben
ksiego worka nie natkasz.

$fa'ffentum, sn. »(e)§, ksi-
a^, coli.

;
(lekcewaco :) po-

postwo ».; panowanie n. ksie-

y.
$fa'ffentoefeu, sn. >%, ^faf-

fenU)trtfu)aft, s/. ksie sto-

sunki, urzdzenia, ksie go-

spodarstwo.

$fä'fftfd), adi. ksiy, po-

powski.

^fä'ffletn, sn. =§, pi —

,

obacz ^[äffdjen.

^fa'hl.sTO. .(e)8,i>*. 5ßfä$re,

pal to., kó to., drek to.
;

sup to., prgierz to.= <2d)anb»

pfaßl; einen — einfcblagen pal

wbi; mit ^ßfäfilen befeftigen

palami, koami utwierdzi,
wzmocni; mit SßfäBIen befefct

otoczony palami ; auf SßfäBJen

bauen budowa na palach;

bie 3teben an SßfäB^en binben,

burd) ufacie ftii^en latorole

przywizywa do drków,
podpiera drkami

;
jmnbn.

an einen
—

' fteclen na pal

kogo wbi
;
jmnbn. an ien —

$fafj[ ftetten postawi kogo
pöd supem, wystawi kogo
pod prgierz; jwifdjen feinen

»ier 5ßfäE)(en fi^en siedzie
midzy swojemi czteremi cia-
nami, by u siebie, w swoim
domu.

$fa'ljH>au, sto. =(e)8, pale

powbijane, palowanie n.

^fa^IfiOltten, sf. pi osady
nawodne, najeziorne, nawo-
dzisko n.

^fa'lilbrüife, sf.pl. =n,most
to. na palach.

Pfahlbürger, sm. =8, pi.

—
,
przedmieszczanin to., pod-

grodzianin to.

^fä'filrfjen, sw. =8, pi —,
dim. od Spfaf)!, palik to., dr=
ek to.

^fa'hletittretbmafd)tne, sf.

pi -n, obacz ^ßfablramme.

^fäl)Ien, va. (Baben) palo-

wa, opalowa, palami ota-

cza; na pal, na kó wbi.
^ßfa'BIgraben, sto. =8, pi

»graben, rów palami zagro-

dzony.

$fa'$lgrilltó, sm. -(e)8,

=griinbe, fundament to., pod-
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stawa /. z palów powbija-
nych.

^fo'^ckmafdjiitc, sf. pi
=n, machina /. do wydoby-
wania palów z ziemi, z wody.

^fa'JJIöreUbocf, sm. i(e)§
#

pi. -böde, odbój paowy.
^fa'Ijlrammc, sf. pi =n,

^faljlrommlcr, sm. »S,pl. —

,

izbica /. do wbijania palów.

^fa'ljlreiljc, sf. pi. »n, cze-

Btokót m.
^ftiljlroft, sm., sfafcltocrt,

an, =(e)S, pl' "er
ruszt palowy,

krata /. na palach.

^föJjlttmnb, sf. pi. =roänbe,

palisada /., ostrokó m.,

czstokó m.

Wa'l)\m\)t, sf. pi. «en,

zapora f., zastawa koowa.

9$fa'IjluKtf, sn. obacz $fab>
roft.

$fa'$ltoitrseI, sf. pi. =n,

macica /., korze gówny,
pionowy, poddrzewny (bota-

nika).

^fa'dljaun, sm. .(e)§, pi.

=jäune, pot m. z palów, pot
palisadowy, ostrokó m.

*fala, */. -, pi. -en, l)

paac cesarski; 2) palatj^-

nat ?«.

$fct'ljgraf, sm. -en, ,pZ, -en,

palatyn m.

^fa'ljgröftn, sf. pi. =innen,

palatynowa /.

^fa'lsgrafenttiürbe, sf. go-

dno palatynacka, palaty-

nat m. [nacki.

^fa'Ijgräfltfl), adi. palaty-

^fa'lagraffdjaft, */ Pi- -«•,

palatynat m.

^fanb, sn. .(e)§, pZ. 5ßfän=

ber, zastaw m.
;
porka /.,

porczenie «., ubezpieczenie

?i.; hipoteka f. ; fant ?». (w
grze); er leiljt ©elb auf

^Sfänber wypoycza pienidze
na—«astawy; gum =e fefcen

da w zastaw; al§ — tn

§änben haben mie w zasta-

wie, jako zastaw (w rku)

;

jmnbm. etro. al — iibertaffen

zostawi komu co na zastaw;
ein — einlösen wykupi zi-

staw ; nad) oerftrtdjener gtift

»etfäöt ba — po upynionym
terminie (do wykupu) zastaw
przepada; jmnbm. fein §au§
al§ — oerfdjretben ustanowi

dla kogo hipotek na swoim
domie; ein — ber 3freunb=

fd)aft zakad »(.przyjani
; feine

@f|re junt =e fefcen da w za-

kad honor; fein äßort als —
geben sowo da w zakad,
sowem rczy; ^ßfänbec fpte=

len gra w fanty.

^fa'nbanftalt,' sf. pi. =en,

obacz ^pfanbhau.
s^fa'Hbl)ar, adi. mogcy by

danym w zastaw, suy jako
zastaw.

^ffi'Hblmr, adi. mogcy
by wzity w zastaw, nada-
jcy si do ustanowienia hi-

poteki.

^fa'nbbnef, sm. «(e)3, pi.

=lt list zastawny.

^fa'nbfeudj, sn. »(c)§, pi
=biid)er, ksiga /. zastawów.

^fa'nbMttge, *sw. =n, pi.

=n, zakadnik m.
^fa'nbbarleljeu, sn. -3, pi.

—
,
poyczka/, na zastaw, hi-

poteka /.

Sßfä'jibeit, va. (Ijaben) wzi
w zastaw, zajmowa, zaj,
zagrabia, zagrabi.

^fä'nbeit, sn, =3, obacz

Sßfänbung.

^fü'nber, *»«. --§, pi. —,
ciacz m., grabiciel m., fan-

townik m., zajmiciel m.

^fä'nberfotel, sn. «(e)§, pi.

=e, gra /. w fanty.

^fä'nberDerIctI)cr,*m. obacz

5ßfanbDer[eib>r.

$fa'nbgekr, sm. =§, pi. —,
zastawca m.

^fa'nbgeuiibi:, sf. pi. =en,

fantowe «., zajmowe n., za-

kadne n.

^fa'nbgclb, sn. =(e)§, pi.

=jr, 1) = $fanbgebü&r; 2)

pienidze otrzymane za zasta-

wem.
^fa'nbgläubiger, sm. =-§,

pi — , wierzyciel hipoteczny.

93fa'ubgitt, sn. -(e)3, pi.

sgiiter, hipoteka /.

^fa'nbljouö, sn. =feS, pi.

=f)ätifer, dom m. zastawy, dom
zastawowy, zastawnia/*., urzd
zastawniczy, lombard m.

^fa'nbtn^aticr, sm. =>§, pi.

—
, dzieryciel tn. zastawu,

zastawnik m.

^fa'nbflngc, sf. pi =n,

skarga hipoteczna.

^fn'itblehen, sn. =3, pi —

,

lenno hipotek obcione.

*-Pfa'nbletye,V. pi -n, obacz
^fanbfjauä.

^fa'nbleiljer, s?n. =n, pi
— , wypoyczajcy m. na zh-

staw, zastawnik m.
^fa'nbneljmcr, sm. =§, pi

— , biorcy m. zastawy, za-

stawca m.

Sßfa'nboiieft, sn. >{«)§, pi.

=e, przedmiot m. zastawu,
rzecz zastawiona, zastaw m.

*}!fa'iibred)t, sn. <*)§, i)

prawo n. grabienia, zajmo-
wauia, wzicia zastawu ; 2)

prawo n. zastawu, prawo za-

stawowe, przepisy prawne o

zastawie.

^fa'nbfdjä^er, sm. »s, pi
— , taksator m., oceniacz m.
(wartoci przedmiotów zasta-

wionych).

$fa'nbfdjetit, sm. =(e)§, pi
=e, rewers m. na zastaw, po-

wiadczenie n. zastawu.

^fa'nbfdjitting, sm. =(e)s, i)

kwota zastawowa, kwota
otrzymana na zastaw ; 2) za-

datek m. ; = §anbgetb; 3)

wykupne zastawowe; = £ofe=

gelb; 4)pocine «., karopa-
tna f ; = ©trafgelb.

^fa'ubfd)ulb, sf. pi -en,

dug zastawowy, hipoteczny.

^fa'nbfdjnlbner, sm. *§, pi.

—, dunik hipoteczny, za-

stawca m.

^fft'nbftdjerfyeit, sf. zabez-

pieczenie n. przez zastaw.

$ia'ubftitó, sn. -(e)§#
pi.

=e, rzecz zastawowa, zastaw m.

^fft'nbuttg, sf. pi. =en, za-

jcie «., zagrabienie n.
'
9?fä'ubmtg3bcfel)i, sn. »(e)S,

pi ?, nakaz m. zajcia.

^fä'itbitngstyrotofoü, sn.

=(e)S, pi =e, protokó m., spis

urzdowy aktu zajcia, zagra-

bienia.

^Sfa'ubÜCCtCiljCr, sm. obacz

SßfanMeiljer.

^fa'nbbcrfdjmbimg, sf. pi
=en, hipoteka /., list zasta-

wny.
^fa'nbDertrag; sm. =(e)S,

pi »träge, kontrakt zastawny,

umowa /. o zastaw.

^ftt'ltbtüetfe, adv. tytuem
zastawu, jako zastaw.
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^fO'nbjCttd, sm. obacz

$fanDfd)ein.

$,a'nne, sf. pl. =n, l) pa-

new /. ; naczynie n. do wa-
rzenia piwa, soli i t. d.; 2j

patelnia /.; flache — patelka

/.; in bie — hauen w pie
wyci, wyrn, wysiec, bi-

gosu narobi; 3) panewka/.;
sßuloer auf bie — fchütten

prochu dosypa na panewk;
4) puszka /., panewka /.

(anatomia); au& ber — treten,

roeidjeit wyskoczy z puszki,

zwichn si; 5) dachówka
wklsa; = SDacfjpfanne.

Sßfa'nnenbetfel, sm. =§, pi.

— , nakrywka /. panwi, pa-

telni, panewki,

^fa'nnenfHrJer, sm. obacz

ßeffelfUcfer.

$fa'nnengebadene(3), sn.

sit, 8maenina /.
s$fa'nneitgelt>, m. «(e)§, pi.

=er, panewne n.

^fa'nnenfHdjen, sm. obacz

^[annfucben.

?fa'nnentager, sn. -§, pl.

— , walnica /.

^fa'mtenmetfter, sm. =§,

pl. —, dozorca m. huty

solnej.

^fa'nnenfdjmteb, sm. .(e)§,

pl. 'i, panwiarz m., patel-

niarz m.

^fa'nnenftein, sm. *(e)8, pl.

«=e, panwiowe przywary, wy-
kowiny panwiowe.

^fo'nnenfttcl, sm, =(()§, pl.

=e, trzonek m. u patelni.

^fa'nncnjicgel, sm. =§, pl.

— , dachówka wkls \.

^fö'nner, sm. =i, pl. —

,

waciciel m. huty solnej.

^fa'nnfud)eit, sm. *g, pl.

— , nalenik m., pampuch m.

%\^XX' t
adi. farny, para-

fialny, pleban ski,proboszczow-

ski.

Sßfa'rratfcr, sm. =§, pl.

sädec, rola pleban ka, pro-

boszczowska.

^fa'rramt, sn. <e)§, pl.

«ämter, urzd parafialay, ple-

bania f., probostwo n.

^fa'rrbcfetyungäredjt, sn.

=(e)3, prawo n. patronatu.

iMfl'rrtejirf, sm. =(e)5, pl.

=e, parafia f.

^fA'Wblldj, sn. =(e)3, pl.

=büd)er, ksiga parafialna,

rejestr parafialny.

'^fa'rrbieilft, sm. «=e§, suba
parafialna, duszpasterstwo n.

Sßfa'rrborf, sn. =(e), pl.

•=börfer, wie parafialna, wie
proboszczowska.

^Sfa'rre, sf pl. «n, urzd
m. proboszcza, duszpasterstwo

n.
;
probostwo n., plebania/.,

prarafia /.

Pfarrei', sf. pl. =en, obacz

«Pfarre.

^fortCi'ltd), adi. parafialny,

proboszczowski.

^fa'rrcinfünftc, s. pl. do-

chody z parafii, z probostwa.

Pfarrer, sm. =§, pl. —

,

proboszcz m.
f
pleban m. (na

wsi); pastor m. (ewangelicki).

^fa'rrenn, sf. pl. »innen,

pastorowa /. [rertn.

^fa'rrfrau, sf. obacz 5for=

^fo'rrgcbäube, sn. «=«, pl.

— , budynek proboszczowski.

^fa'rrgebüljren, sf. pl.

opaty stuowe, akcydensa pl.

^fa'rrgcmeinbe, sf. pi. *n,

gmina parafialna, parafia /.

^ßfa'rrßcnof?, sm. =noffen,

pl. »noffen, parafianin m.

^fa'rrgüter, sn. pl. dobra

proboszczowskie.

^fa'rrfiau§, sn. «fe§, pl.

»Ijäufec, dom proboszczowski,

probostwo n., plebania /.

$fa'rrherr, sm. ->n,pl. -en,

obacz Pfarrer.

^fa'rrhrjf, sm. =(e)§, pl.

shöfe, dwór m., dom pro-

boszczowski, probostwo n.,

plebania /.

^fa'rrhufe, sf. pl. m, rola

proboszczowska.

^fa'rrfinb, sn. K*)3, pl-

on, parafianin m., parafianka/.

^Sfa'rrltrd;c, «/. pl. -n,

koció! parafialny.

$fa'rilonb, sn. =(e)3, ziemia

parafialna.

$fa'rrleittC, s. pl. para-

fianie pl.

<?fa'nf(ijute, sf. pl. =n,

szkoa parafialna.

9Jfa'rrftegel, m. --%, pl. —,
piecz proboszczowska.

^fd'rrfpmigel, sm. =§, pl.

— ,
parafia /.

^fa'rrftefle, sf. pl. =n,

drobostwo «., plebania /.

^fa'rrbcrtrjcfcr, sm. =§,

pl. —, ^fa'rruiiar, sm. =,
pl. «=e, wikary m., wikaryusz

m., zawiadowca m. parafii,

zastpca m. parocha.

^fa'mrjoljminn, sf. obacz

Pfarrhaus.

^fa'rrjeOcnt, sm. =(e), pl.

-i, ^fa'rrjinS, sm. =fe3, pl.

=fe, dziesicina /. (opacana
plebanowi).

^ffllt, sm. »(e)§ i --en, pl. =e,

i =en, paw m.; junger — pa-

wik m.; ftolj rote ein —
pyszny jak paw; ftdr) roie ein

— brüften, fpreijen nad si
jak paw, jak indyk.

"?fnU'anltd), adi. podobDy
do pawia, pawi.

^fau'enartig, $fait'englcta%

adi. obacz ^fauäfjnltch.

^fcut'ettaitgc, sn. =e, pl.

«en, 1) oko pawie; 2) pawik
m., lniak m. (rodzaj motyla).

^fau'enulmnc, sf pl. «n,

pawiówka f., tiylistnik m.

$fau'CUCt, sn. '(()§, pl.

=er, pawie jaje.

^fau'enfeber, sf. pl =n,

pawie pióro.
s^fau'enfraut, sn. s(e)§, pi.

Kräuter, rdest czarny, pawi-

niec m. (ziele).

?fau
r

cnfcf)trjon5, Pfauen-
fd)UJCtf, sm. -i,pl. =jrrjanje,

=t, pawi ogon.

^fau'entatibc, sf. pl. *n,

pawiówka f. (rodzaj gobia).

^fau'cnuicbct, sin. =3, pl.

— , wachlarz m. z pawich

piór.

^fau'eiuuet&rfjeu, sn. -§,

pl. — ,
pawica /.

^fou'fafan, sm. =(e)3, pl.

=i i »en, pawioczab m.. pa-

wiobaant m.

^flUtljaljH, sm. =(e)§, pl.

s^ähne, paw m. (samiec).

spfau'fiennc, */ Pl *n > Pa*

wica /.

^fau'!jul)n, sn. =^'e, pl.

=[jiihner i dim. ^fau'-
hUhtlc«, sn. =§, pl- —, Pa-

witko n.

\aitrab, sn. «(e)3, pl. -räoer,

roztoczony ogon pawia.

^jmt'taube, sf. obacz $iau-

entau6e.

^fC'bt, sf. pl. 'W, bania/.,

dynia /.
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^fC'fftr, s»i. «e, pieprz m.
;

geftotsener — tuczony pieprz

;

fpaniftf)er — pieprznik m.
;

mit — roürjen pieprzem przy-

prawi; mit — beftreuen po-

sypa pieprzem, (po)pieprzy

;

(obraz.) ba roar ein ©djfaa,

au3 bem — natar mu pie-

przu w nos, to byo uderze-

nie, jak gdyby kto ukropem
obla ; ba liegt ber §afe im
— w tem sk, w tem gówna
rzecz, w tem caa wina, to

ródo nieszczcia ; ba liegt

er im — oto jest w kopocie

;

jmnbn ljinroünfd)ett, rao ber
— tnädjft przepdzi kogo,

gdzie pieprz ronie.

Pfeffers, adi. pieprzowy.

i*fC'ffcrarttg, adi. pieprzo-

waty.

^fc'jfcrfiaum, sm. »(e)§, pl:

=baume, pieprzowe drzewo.

^fe'fferlmilje, sf. pl. «=n,

zupa pieprzona.

$fe'fferöäd)fe, ^fe'jferöofe,

sf. pi. =n, $fe'fjecfä|d)en, sn.

=&, pl. —
,

pieprzniczka /.,

posypywacz m. do pieprzu.

9?fe'fferfarbeit,atf*. pieprzy-

kowy.

^fe'ffccfrofj, sm. =e, pl.

=e, ^fe'fferfreffer, sm. =§, pi.

— ,
pieprzojad m. (ptak).

^fe'fferprfe, sf. pi. =n,

korniszon m.

^fC'ffCrtn, adi. obacz

^fefferartig.

^fe'fferioi'n, sn. =(e)§, pl.

eförner, ziarnko n. pieprzu.

$fe'ifer!raut, sn. -(e)8, pl.

Kräuter, pieprzyca /., cbr
m., czbrz m., cbrzyca /'.,

dzicielina /'., kanianka f.

(ziele).

$ie'ffertu$eit, sm. =§, pi.

—
, piernik m.

^fCfferfnujeitlmtfer, $fe'f«
ferfitdjler, sm. =§, pl. —

,

piernikarz m.
^fe'ffetfüdjletn, sn. =§, pl.

— , cukierek mitowy.
^fe'fferfiidjleret, */. pi. *en,

piernikarstwo «.; piernikar-

nia f.

^felferlüdjterin, sf. pl.

=imtert, piernikarka f.

^fc'ffccratnjc, sf. pl. «n,
mita pieprzowa.

$fe'ffermin3fu$en, sm. *§,

pl. — , ^fe'ffenttinjfiidjcldjcu,

^fc'fjcrmiitjlJUtydjen, sn. -g,

pl. —, cukierek mitowy.

^fe'ffermingftytaltö, sm.

«pfe, pl. »fdmäpfe, wódka
mitowa, mitowka /.

^fe'fferminjtee, sm. =3,

odwar mitowy, herbata /.

z mity pieprzowej.

$fe'ffermin$toaffer, sn. -s,

woda mitowa.
^fe'ffcrmiil)le, sf. pl. «n,

mynek m. do mielenia pie-

przu.

^fCffertt, I. va. (fjaben)

pieprzy; tüdjtig — napie-

przy, opieprzy; (obraz.)

gepfefferte 3Borte pieprzone,

przykre sowa; gepfefferte

2lntroort pieprzona, cita od-

powied; gepfefferte greife

opieprzone, wysokie ceny

;

jmnbm ben ^tty — wytrze-

pa komu skór, obi kogo;
II. vn. (fjaben) zapali si
w gniewie, rozgniewa si;
auf imnbn lo— aja kogo.

^fe'ffernufj, sf. pl. -nttffe

i dim. $fe'ffewit§djen, sn.

«Ö, pl. —
,
gaka /. z pierni-

kowego ciasta, piernikowy
orzech

;
pierniczek okrgy.

^fe'fferöl, sn. -(e)i, pl.

=e, olejek m. z mity pieprzo-

wej.

^fc'ffcr^Uä, sm. =e§, pl. »e,

$fe'fferfdjtt>amm, sm. =e§, pi.

=fd)roämme, krowiak biay,
rzeszotnik m.

^fe'ffcrfacE, sm. =(e)g, pl.

»föcfe, wór m. z pieprzem;
(przenonie:) kramarz m.

Sßfe'fferfteö, sn. =(e)g, pl.

=e, sito n. do przesiewania

pieprzu.

$fe'fferftaui>e, sf. pl. =n,

^fe'fferftraud;, sm. =(e)§, pl.

«fträudjer, pieprzowy krzak.

$fe'ffer|toff, sm. .(e)S, pie-

prze m.

f\t'\\tlU%t\, sm. =3, pl.

=DÖgel, pieprzojad m.
$fet'fdjett, sn. --§, pl. —

,

dim. od pfeife, 1) piszcza-

eczka/., dudka /., dudeczka

/. ; 2) fajeczka /., luleczka/.

^fCt'fC, sf. fi. =n, 1) pi-

szczaka /., fujarka f., gwi-
zdawka /., wistaczka /.

;

2>ampf—, ©ignat— gwizdek

parowy; bie — , auf ber —
blafen gra na piszczace, na
fujarce ; nad) jmnbS — tanjen
jak kto zagra, tak taczy,
skaka; sucha kogo lepo;
imnbn nad) feiner — tarnen

laffen kaza komu taczy,
jak si zagra; bie — ein=

ftecfen, einjteben, im ©ad
jjalten zagra z innego tonu,

zmieni ton, zmale; man
mufj fid) =n fdjneiben, roett

(folange albo mafirenb) man
im 3o6re fifct drze yka,
kiedy si dra, póki si dadz,
korzysta z okolicznoci; 2)

rura /., rurka /. (u jakiego

narzdzia); 3) piszczel /.,

ko wydrona (anatomia)

;

4) obrczka /. (z kory do
szczepienia; ogrodnictwo); 5)

fajka /., lulka/.; eine tö»

neme — glinianka /., stam-

buka/.; bie — ftopfen fajk
naoy; bie — anraurijen,

anjunben, anbrennen zapali
fajk ; — raud)en pali
fajk.

pfeifen, va. i vn. pfeife,

pfeifft, pfeift, pfiff, babe ge=

pfiffen, 1) wista, gwizda,
wisn, (za)gwizdn, pi-

szcze; auf einer pfeife —
gra na piszczace; jmnbm
— gwizdn na kogo; 3U —
anfangen zagwizda ; beim
2ltmen — mie oddech gwi-
dcy; e§ pfeift ibm auf ber

33ruft gra mu na piersiach;

2) (przenonie:) pfeift ber

SBinb baber ? std wiatr wieje ?

tak to rzeczy stoj? do tego

zmierza? au§ bem legten

Sodje — goni ostatkami:

au§ bemfel6en Sod)e — grac
z tego samego tonu, by
w porozumieniu ; auf ettt)., auf
jmnbn — mia si z czego,

z kogo, nie troszczy si o co,

o kogo; id) miß ifjm roa —
niechaj tylko czeka, dam mu
to (ironicznie); roer gern tanjt,

bem ift leidjt gepfiffen atwo
temu gwizda, co lubi ta-
czy; kto co lubi, tera mu
atwo dogodzi; 3) einen —
wypi kieliszek; er pfeift gem
einen lubi napi si.

$fet'fettal)fluf? , sm. -guffeä,
pl. =güffe, odlewek m.
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>;pfet'fetrt>efcl)laa., «. -(08,

pl. »fdjläge, okucie n. u fajki,

do fajki.

^fei'fenbläfer, am. =8, —

,

piszczek m.

$fei'fenl>oi>en, am. -8, pZ.

=bööen, spód ot. organów
(w którym osadzone s pi-

szczaki).

^fei'feubrenner, sm. «8, pl.

—, wypalacz m. fajek glinia-

nych, fabrykant m. glinianek.

^fet'fettÖ, adi. piskliwy.

<jfet'fenbe(fel, sm. =8, pi.

— , nakrywka /. u fajki.

^fei'fenerbe, sf. obacz

Sßfeifenton.

$fet'fenfabrifant, sm. obacz

^fetfenmadjer.

^fei'fenforra, */. pi. =en,

forma f. na fajki.

^fei'fenftirratg, adi. pi-

szczakowaty, rurkowaty.

Wfengeftefl, sn. .(e)g,

pi. =e, ^fet'fenljatter, sm. »8,

pi. — , fajczarnia /.

^fet'fenfO&f, am. -eS, pi.

»föpfe, gówka /. (do fajki)

;

fajka f. (bez cybucha); tiir=

fifdjer — stambuka /.

$fet'fenntad)er, sm. =8, pi.

— , fajkarz m. ;
fabrykant m.

piszczaek.

*Pfei'fcnmunöftütff
an. =(e)8,

pi. =e, munsztuk m., ustDik

m. u fajki, u cybueba.

$fet'fenqnafte, sf. pi. =n,

kutas m. u fajki.

$fei'fen»trcer, pfeifen«
räumet, am. =8, pi. —,

prze-

tyczka /. (do czyszczenia

fajki).

^fei'fenro&r, an. .(e)8, pi.

*t, rura /. do gwizdawki
(kolej d.); cybuch m."

^fei'fettf}J$e, af. obacz

Sßfeifenmunbftüd
1

.

^fet'fenfttel, am. =(e)ä, pi.

=e, 1) trzonek m. od fajki,

cybuch m. ; ba8 ift feinen —
wert to nie nie warte; 2)

(poufale:) cienkie nogi; 3)
krgle bilardowe.

^fei'fenftoafer, am. =8, pi.

— , upychaczka /.

fljfei'fenftraud), sm. =(e)8,

pl. =fträud)er, cybusznik m.,

dzielamin dziki, jaminek
bukietowy, lilak w. (botanika).

$fei'fente, sf.pl. =n, kacz-

ka piszczaka /., kaczka
wistna.

^fei'fentOlt, am. «(e)8, glina

/. na fajki.

^fCt'feittiJerf, an. =(e)8, pi-

szczaki pl. (w organach).

*ßfet'fenjünber, am. =8, pl.

—
,
papierek ni. do zapalania

fajki, zapalnik m.

Pfeffer, am. •%, pl. —
,
gwi-

zdacz ot. (ustami); piszczek

m. (grajcy na piszczace).

Pfeiferei', af. pl. =en, gra-

nie n. na piszczace; cige
gwizdanie, gwizdanina /.

*Pfci'f^afC, am. *n, pl. =n,

szczekuszka f. (gryzo).

$fetl, am. .(e)8, pl. =e,

strzaa /., strzaka /*. ; mit

-en fdue&en, =e fchtefeen,

fdjteubew, roerfen rzuca, pu-

szcza, ciska strzay, strza-

ami ; mit bem =e treffen,

burdjbobren trafi, przeszy
strza; ben — in bie Äerbe

fegen, ben — auflegen zaoy
strza na ciciw; et fdjojj

rote ein — fort pogoni (szyb-

ko) jak strzaa; feine *e ftnb

abgefdroffen ju si wyczerpa,
ju uy wszystkich sposobów,

rodków.
Wlbonnerftetn, am. *(e)s,

pl. »e, belemnit ot., dyable

pazury.

Pfeiler, sm. =8, pl. —

,

filar m., sup ot., pilaster ot.
;

podpora /. (= ©ttifee); pod-

stawa /.; SBogen— filar skle-

pienia, filar podsklepienny

;

33rtitfen— filar mostowy

;

Sanb— przyczóek ot.; SUtit«

tet— filar rodkowy ; ©trebe—
przypora /. ; filar odporny.

$fei'lerau§bau, am. =(e)8,

pl. it, wybieranie n. wgla
z filarów (górn.).

^fet'lericut, am. =(e)8, pl.

«e, supowa odbudowa, cali-

zna /.

^fei'lerbogen, am. =8, pi.

=bbgen, yy pl. podwoi.

^fei'Icrkütfc, */. pl. *n,

most ot. na supach.

^fei'IerlitttterijaiMrt, an. =e8,

pl. »Bäupter, ty ot., zatyek
ot. filaru,

^feilerfojif, am. =(e)8, pl.

=fb»fe, gowica /. filaru, na-

gówek ot. filaru.

Snlenber, SDeutf^oInife« 2Bötter6uc&.

^fet'lerftjiegel, am. =§, pl.

— , zwierciado n. na filarach.

WferborfjHtye, af. pi. =n,

dziób m. filaru, przód m.
filaru, przedebie m. filaru.

sßfet'lerttieüe, af. przestrze

f. miedzy dwoma oknami.

^feVififdj, Wlbedjt, am.

-e8, pl. =e, swirena /.

^fet'lförmtg, adi. strzako-
waty; adv. strzakowato.

^feilgerabe, adi. prosty

{adv. prosto) jak strzaa.

^feflgefdjtoiitb, $fei'I=

f djItCli, adi. szybki jak strza-

a; adv. szybko jak strzaa,

z szybkoci strzay.

^fet'lgift, an. «(e)S, pl. »e,

trucizna /". do strza.

Wlfödjer, am. •%, pl. —

,

koczan m., sajdak ot.

Cfet'Hwnt, an. »(e)8, pl.

=!räuter, strzaka /., uszyca

\f. (ziele).

^fet'ftOljt, */. pl. =näbte,

I szew strzalisty, strzaowe spo-

j jenie (anatomia).

$fet'Inatter, af. pi. =n,

I pstroka /.

^fCtlrCgCn, am. -8, grad

m. strza.

*Pfet'ifdjlange, */. pi. *n,

pstroka /.

^fCtlfajnClt, adi. nadzwy-
czaj szybki • obacz $ßfeilge=

fd)roinb.

Wlfdjrtft, af. obacz Äeil-

fd)rift.

^feilfdjufjtoette, */• <>dle-

go f. rzutu strzay.

$fet'ifd)ity(e), am. -en, pl.

«en, ucznik m.

*PfCi'If)^e, af. pl. =n, ko-

niuszek m. strzay.

Cßfe'tlftCtn, am. {£)%, pl. -e,

belemnit ot. (mineralogia).

^feWtomnbe, af. pi. =n,

rana strza zadana.

^feWttmrf, am. =(e)8, pl.

«roiirfe, rzut ot. strzay.

Pfennig, am. =(e)8, pl. -e,

fenig ot., grosz ot.; feinen —
(Selb haben nie mie grosza

przy duszy, by goy jak bicz;

er bat bei £eKer unb — be=

jafilt zapaci do feniga; ba8

ift feinen — (albo §eHer) roert

to nie warte i grosza; roer

ben — ntdjt efirt, ift beS £a=
Ier8 nid)t roert kto nie sza-

li
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nuje grosza, nie wart zo-
tego; kto nie dba na gro-

sze, nie godzien talara; er

fiat einen fcbönen — babei

geroonnen zarobi na tem a-
dny grosz.

^fc'mngfudjfcr, sm. *,pl.
— , sknera ot., kutwa w.

^fcnntgfudjferet, sf. skner-

stwo n., kutwiarstwo n.

*Pfc'nni.qfra«tr
sn. «(e)3,jrf.

=fräuter, stowrzói ot., upi-
wrzód ot., baanowiec pieni-

ek ot., polej gsi, wownik
ot., zotnik mniejszy (ziele).

*ßfe'nniglid)t, sn. =(e)§, pi.

=er, wieczka /. za centa,

ojówka /.

^fe'nmgmagajtn, sn. =(e)§,

pi. "Z, dziennik groszowy,

centowy.

SPfCltmgttCtfe, adv. grosza-

mi; — erfparen oszczdzi
grosz za groszem, grosz do

grosza.

^fe'mttgtijert, ^fe'nniucrt,

sm. =(e)S, pi. =e, towar bardzo

tani (handel).

fljferä), sm. =(e)s, pi. =e,

i *ßfC'r^C, sf.pl. =n, 1) ogro-

dzenie «., miejsce parkanem,
chrustem ogrodzone, zagroda

f; koszar ot., burta /. ; 2)

gnój ot., mierzwa f., bobki

owcze.

^fCrdjeit, I. va. (baben)

burtowa owce, zamyka by-

do na polu w koszarach

;

©adjen — wciska do czego
rozmaite rzeczy; 2) mierzwi,
gnoi = biingen; II. vn.

(haben) bobczy (o owcach).

$fe'rd)eit, sn. •>&, (na)mierz-

wienie n. roli ogrodzonej.

*ßfe'rd)ljiitte, */ pi- =«,

chata /. pastucha przy bur-

tach, jurta /.

$fe'rd)Iagcr, sn. =§, pi. -,
lee n. owiec w burtach.

$fe'tdjred)t, sn. »(e)8, pra-

wo n. hurtowania, prawo n.

zakadania koszar.

^fcrb, 5«. <e)3, pi. =e,

ko ot.; fleine — konik
ot. ;

— mit geftufctem ©cbroeife

ko anglizowany ; elenbeS
— szkapa /. ;

3ugerittene§,

eingefahrenes — ko uje-
dony, wprawny do po-

cigu; 311 =e ftetgen, si

na ko, dosi konia; nom
-e fteigen zsi z konia; nom
=e fallen spa z konia ; auf

nacltem =e bez sioda; ©ol=
baten JU =e konnica /.

;

JU *e bienen duy konno,

u konnicy; mit uier =en (albo

mit nieren) fahren jecha
czwórk; nom =e auf ben ©fel

fommen zsi z konia na
osa; ftd) auf fjobe (albo

grofje) — feiert wynosi si,

pyszni si; bie «=c fointer ben

23agen fpannen, ba§ — beim
©cbroanje aufbäumen zaprzdz
konie za wozem; er arbeitet

tnie ein — pracuje jak ko;
eigenfinnig roie ein — uparty

jak kozie, jak cap, jak dya-

be, jak yd w tacu; aEe =e

reiten zna si na wszystkiem

;

autf) ba§ befte — ftotpert (unb

bat cier Seine) ko ma cztery

nogi a potknie si; ba —

,

metcoe ben §afer oerbient,

befommt it)n nicbt (dosownie);
ko, który na owies zasu-
guje, nie dostaje go ; nam
prace, innym koacze.

^fC'rbcadtg, adi. koski.

$fe'rbdjen, sn. «n, pi. —

,

dim. od ^Pferb, konik ot.,

konie n.

*PfcrbC=, adi. koski.

$fe'rbeapfel, sm. obacz

«Pferbemift.

<Pfe'rbear&ett, */. pi. =en,

koska praca, robota cika,
mudna.

^fc'rbeorä(c)nct, sf.pi.-ta,

koskie lekarstwo.

*ßfe'rbean(e)neifiinbe,

^fe'rbear^ejneifimft, sf. ko-

nowalstwo «., nauka/., sztuka

/. leczenia koni.

$fe'rbear$(e)neifct)ule, sf.

pi. »n, szkoa weteryna-

ryjna.

^fe'rbearjt, sm. =e§, pi.

=ärjte, konowa m., lekarz ot.

do koni.

^fe'rbeausfuljrbecöot, sn.

=(e), pi. =e, zakaz m. wy-
wozu koni.

^fc'rbeauSftefliinö, sf. pi.

=en, wystawa /. koni.

^fe'rbcbalin, sf. pi. =en,

kolej konna.

^ferbcbobnHjagcn, sm. «§,

pi. — , wóz ot. kolei konnej.

^fe'rbebäitbtger, sm. =§, pi.

—
,
poskromiciel ot. koni.

$fe'rbetiefd)lag, sm. «(e)§,

pi. =fd)läae, okucie koskie.

^fe'rbcbliime, sf. obacz
Söroenjahn.

tyfe'rbeuofwe, sf. pi. =n,

bób ot., bon ot.

^fe'rbebrcmfc, sf. pi. =n,

bk ot., lep ot., lepak ot.

(mucha).

^fe'rbebede, sf. p. =n, na-

cielnik ot., dera/., czódar ot.

sßfe'rbebicü, sm. =(e), pi.

=e, zodziej ot. na konie, ko-

niokrad OT.

*Pfe'rbcbiebftaljl, sm. .(e)§,

pi. =ftäble, kradzie koska.
^PfCrbcctfenba^n, sf. obacz

5ßferbebabn.

^fe'rbCflCtfA, sn. »«8, ko-
skie miso, konina /'., ezka-

pina f.

^fe'rbefliege, */. obacz

Sßferbebremfe.

^fc'rbcfreffcr, sm. »§, pi.

— , tukan ot.

Sßfe'rbefufj, sm. =e^«=füfee,

koska noga, kopytonóg ot.;

ber Teufel fann ben — nicbt

nerbergen nie skryje dyabe
koskiego kopyta.

<ßfe'rbefutter, sm. =§, ko-
ska pasza, strawa/, dla koni,

obrok ot.

*ßfe'rbegerät, sn. =(e)s, pi.

se, sprzt koski.

*ßfe'rbegcfd)irr, sn. -(e)3,

pi. =e, szory pi., uprz /.,

rzd ot. na konia, na konie.

'$fe'rbegitycl, sm. *$, pi.

— , koowrót konny, goniar-

nia f.

$fe'rbegra§, sn. =fe§, tom-

kownica /., zubrówka f.
^fe'rbegiirt, sm. =(e)§, pi.

=e, popro- ot.

$fe'rbeb,aar, sn. =(e)§, pi.

=e, wosie koskie.

^fe'rbe^aarett, adi. z wo-
sia koskiego.

^fe'rbehanbel, sm. =§, han-

del ot. komi.
^fe'rbefjänbler, sm. =§, pi.

— , koniarz ot., handlarz ot.

koni.

jpfe'rbeljaiit, sf. pi. -baute,

skóra koska.
Sßfc'r&eDctlfmtbe, sf. wete-

rynarya /.
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^fe'rbe&trt, sm. =en, pl.

=en, pastuch m. do koni.

$fe'J&etytf, sm. s(e)S, pl. =e,

kopyto koskie.

9$fe'rbejub, sm. =ert, ^Z. »en,

po prostacku zamiast s,ßferbe=

fjänbier.

^fe'rbcjuuflc, sm. =n, pZ.

=tl, chopak m. do koni.

^fe'rbefamm, sm. =(e)s, j>z.

-fämtne, grzebie »w. do cze-

sania koni.

$fe'rbefarren,s>w.-g,_pZ. —

,

koniarka /. (kolejn.).

^fc'rbc'foftantc, sf. obacz

Stoftfaftanie.

^fe'rbefauf, sm. =(e)g, pl.

=?äufe, kupno n. koni.

Sjßfe'rbeleuner, sm. =g, pl.

— , znawca m. koni, znajcy
si na koniach.

'^fc'rbetncujt, sm. =(e)g, pl.

=e, parobek m. do koni, for-

nal m., koniucha m.

Sßfe'rbeloM sm. -=(e)g, .pZ.

=?bpfe, koska gowa.
Sßfe'rbefot, s?w. obacz $fev=

bemift.

f ferbefraft, sf. pl. -iräfie,

ko mechaniczny, ko pa=

rowy, sia /. konia; eine

Sampfmafcbine non jefyn, brei=

flig =!cäften machina parowa
siy dziesicin, trzydziestu

koni.

^fe'rbefrä^e, */. pi. =n,

krzczyca /.

^fe'rbcfum(me)t, sn. =g, pl.

=e, chomt m., chomto n.

$fe'rbefunbe, sf. hippika/.,

konioznawstwo n.

^fe'rbehtnft, sf. pl. »fünfte,

koowrót konny.

^fC'rbcfur, sf. pl. =en, ko-
ska kuracya, kuracya/. rod-
kami gwatownymi.

^fe'rbekine, sf. pi. =n,

obsztak m., linka /. do koni.

$fe'rbelertfer, sm. •§, pl.

—
,
powodziciel m. koni, wo-

nica m.

^fe'rbeltebfyaber, sm. *§,

pl. — , mionik m. koni,

koniarz m.

^fe'rbeltebbaberet, sf. pi.

=en, upodobanie n. w koniach,

koniarstwo n.

^fc'rbemä^nc, */. pl. =;t,

grzywa konika.

^fCrbemätler, ^ferbcmaf=

lit, sm. =ä,pl. — , strczyciel m.
w haudlu koskim, koniarz m.

$fc'rbemarlt, sm. =(e)S,pi.

=märfte, targ koski.

^fe'rbemüftig, adi. ; adv.

po kosku, jak ko; =eg

jJicBct koska gorczka.

^fc'rbcmcnfd), sm. =en, pl.

=en, centaur m., pó konia

a pó czowieka.

^fe'rbcmtetc, sf. pi. = i,

najem m. koma.

^fe'rbcntild), sf. koskie
mleko.

^fCtbcminjC, sf. koska,
dzika mita, mitkiew abia.

^ferbCntift, sm. =eg, ko-
ski gnój.

^fe'rbenarr, sm. >in,pl. =en,

lepy mionik koni, zapalony

koniarz.

^fe'rbejjffotf, sm. =;e)g, pi.

=pfiöcfe, drek m. do wiza-
nia koni.

iJSfe'rbejjInüfter, sm. «§, pl.

— , najemca m. koni (w mo-
wie studenckiej).

$fe'rbe#U0, sm. obacz

5p[erbefd)tnucf.

$fe'rberaffc, */. pl. =n,

rasa koska, ród koski.

^fe'rberenntiuiiit, sf.pl. =en,

hipodrom m., miejsce n. wy-
cigów, tor wycigowy.

^fe'rbcremtcn, sn. =g, pl.

— , wycigi pl., gonitwy
konne.

^fe'rbefamett, sm. =g, kopr
koski.

^Sfe'rbefujau, */. przegld
m. koni.

$fe'rbefdjliid)terei, sf. pl.

=ttl, rzenia koska.
93fe'rbefd)imttf, sm. -(e)§,

pl. =z, strój koski.

$fe'rbefd)ritt, sm. =(e)g, pi.

=e, stp m. (koski), stpa/.;
grofser — szap n.

$fe'rbefrJjtnamm, sm. =(eK
pl. =fd)rcämme, gbka /. do

zmywania koni; bedka f.,

bedki pl. (weterynarya).

^fe'rbefrJiäjaitä, sm. =(e)g,

pl. -ffJjroänje, ^fe'rbefujuieif,

sm. "(()}, pl. -z, koski ogon.

^fe'rbcfdjwemmt, sf. pl.

=n, pawisko n., pawnia f.,

paw m.

^fe'rbeftafl, sm. =(e)g, pi.

sftäUe, stajnia /. dla koni.

^fe'rbeftriegel, sm. .§, pi.

—, zgrzebo koskie.

$fe'rbdag, sm. ^(e)g, pl.

=e, dzie konny, dzie, w któ-

rym odrabia si paszczyzna
konna.

^fc'rbctrünfc, sf. pl. =n,

miejsce n. (do) pojenia koni.

^fe'rbetoerleüjer, $fe'rbe=

bermieter, sm. =g, pl. —

,

wynajemca m. koni, wynajmu-
jcy m. konie.

^fCrbetoagen, sm. -.§, pl.

— , koniarka /. (kolejn.).

^fe'rbetnetfjfel, sm -
m%,

zmiana f. koni.

^fe'rbejafin, sm. =(e)g, pi.

sjät^ne, kie m., koski zb;
kukurudza amerykaska.

^fc'rbcjcug, sn. =(e)g, pl.

=e, sprzt koski.

Sßfe'rbeptjjt, sf chów m.
koni, stadnina f.

^fc'rbcjüc^tcr, sm. =g, pl.

— , hodowca m. koni.

^fe'rbner, sm. --%, pl. —

,

odbywajcy m. zacig konny.

Sßfe'tte, */. pl. =, patew
/., lenia f.\ girft— patew
grzbietowa.

^fc'ttenbori), sn. =(e)g, pl.

=bäd)er, dach leniowy, pa-
fwowy.

$fe'$ftartge, */. pi. =.t,

dutki pl.

?fiff, sm. <e)g
f

pl. =e, 1)

winicie «., gwizdnicie n.,

gwizdanie n., wist m., gwizd
m.\ jjmnbm einen — tun
gwizdn na kogo; jmnbtn

auf ben — gefiordjen sucha
kogo na kade skinienie;

8uchajak pies trby; einen
— tun gwizdn, wisn

;

2) przebiego /. ; sztuczny

obrót, sztuka /., fortel m.,

figiel m.\ er »erftef)t ben —
zna t sztuk; to szczwany
lis; bóg ftnb' =e unb Sftänfe

to same wykrty i podejcia;

3) drobnostka /. ; = ein ©e=
tingeg; chwilka /. ; 4) yk m.,

ósemka f. wina (w Austryi);

einen — tun ykn.
$fi'fferltttg, sm. =(e)§, pl.

=e, 1) pieprznik m., rydz m.,

lisica /. (grzyb); 2) fraszka

/., nic n„ wistak m.; bag

ift leinen — roert to zama-
nego szelga nie warte.

11*
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^fi'fftg, adi. szczwany,

chytry, podstpny; filuterny;

sprytny, obrotny; ein =er

Äerl, UDenfd) szczwany lis,

szpak m. ; adv. chytro, pod-

stpnie ; sprytnie, obrotnie.

^fi'ffiflfett, sf. cbytro /.,

podstpno /. ; obrotno /.
s

4?ft'fftfWÖ, sm. — ,
pi. =fuffe,

szpak m., frant m., filut ».

^fi'ngftaberiu, sm. =(0^
^jZ. =e, wigilia /. Zielonych

witek.
^fi'ngßbliimc, sf. obacz

iPftngftrofe.

^fi'rtgften, sm. — i pi.

Zielone witki.
^ft'Hflft(fcicr)tag, sm.,

^ft'ngftfCft, sn. obacz $fing=

ften.

^ft'ngftfrCUÖC, sf. ,uciecha

f.
w czasie Zielonych witek.
^fj'ltgftgriin, sn. =g, maj m.

$ft'ngftltdj, adi. zielono-

witeczny ; adv. po zielono-

witeczueuou.

^ft'ngftmontag, sm. =(e)g,

pi. =e, poniedziaek (drugi

dzi> ) Zielonych witek.
Wngftodjfe, WngftodjS,

sm. =[en, pi. =fen, wó (zie-

lono)witeczny
;

gefcbmüdit,

gepufct rote ein — ustrojony

jak koczkodau.

$ft'ngftrofe, sf. pi. =n, pi-

wo uia /'.

$fi'rtgftfomitag, sm. =(e)S,

pi. =e, niedziela Zielonych

witek.
^ft'ngftüogel, sm. --{t)%,pi.

»DÖgel, wywioga f.

^ft'ngfüoodje, sf. pi. =n,

tydzie zielonowiteczny.

$ft'ngftäe,tt, sf. czas m.
Zielonych witek.

Sßfi'rftd), sm. =g, pi. =e,

^fi'rftuje sf. pi. »n, ^ft'rfdje,

sf. pi. =n, brzoskwinia /.

(owoc).

^fi'rftdjtiaiim, sm. ={t),pl.

-bäume, drzewo brzoskwi-

niowe, brzoskwa /.

ffi'rfidjütatt, sn. =(e)g, pi.

»blattet, li brzoskwiniowy.

^ft'rfiujMüte, sf. pi. =n,
kwiat brzoskwiniowy.

$fi'rft(J)uliit(cn)farfien, adi.
koloru brzoskwiniowego.

^ft'rfidjfern, ^fi'rftujftetn,

sm. =(e)g, pi. =e, jdro brzo-

skwiniowe, pestka brzoskwi-
niowa.

^Bfla'njfear, adi. dajcy si
zasadzi, rozsdny.

^p'njdien, sn. =§, pi. —

,

dim. od ^flanje, rolinka /.

?f(0'U3C, sf. pi. =n, ro-

lina/., rozsada/., wysadka/.
$f(a'ttjetfert, sn. =g, pi. —

,

znacznik m.

^fIa'nSCn=, adi. rolinny.

Sßfla'rtäen, ya. (fyaben) sa-

dzi, zasadza, szczepi; rel
— nasadza; bte §af)ne auf

ben Surm — zatkn cho-

rgiew na wiey; bte $ano=
nen auf bte 2MIle — zatoczy
dziaa na waach

; jmnbm bte

Sugenb tn§ §er§ — zaszcze-

pi w czyjem sercu cnot;
eine gamtlte an einen Drt —

•

osadzi rodzin na jakiem
miejscu (na stae mieszkanie)

;

ftd) in SBieu feft— osi
w Wiedniu.

^fta'ttjeitabtmitf, sm. -(e)s,

pi. «brütfe, odcisk m. roliny.

USfla'njenonatomte, .«/. ana-
tomia /. rolin.

^fta'njcnä^nltd), ^fla'rtjen-

ttltig, adi. wegetabiliczny,

podobny do roliny
; pflan-$en=

artig le&ert wegetowa,
^fta'njcnart, s/. pi. -en,

rodzaj m. roliny.

^jTa'naenafuje, sf. popió
rolinny.

^ffa'njenoeet, sn. =(e)§, pi.

=e, grzda f na roliny.

^fta'njen&efdjmkr, sm.
=3, pi. —, opisywacz m.
rolin.

^Sflanacn^efrcibung, sf.

pi. =en, opisywanie n., opis

m. rolin.

5ßfla'nscntitlbung, sf. pi.

=en, formacya /., uksztato-
wanie n. rolin, wegetacya /.

^ffa'ttäen&udi, sn. =(e)g, pi.

=büa)er, herbaryum n.
t
herba-

ryusz m., zielnik m.
^fla'njcnctuiei^ sn. =(e)§,

pi. =e, albumina /'.

^fCa'nscnctttJCt^ftoff, sm.

=(e)§, pi. «=e, szlejnik m.

^fttt'njenerbc, sf pi. «n,

ziemia rolinna.

^fta'itjcncffcr, sm. *s,pi.

—, wegetaryanin m., rolino-

jeca m.

^fla'njenfafer, sf. pi. =n,

komorcze m.

93fta'nsenforfdjer, sm. =g,

pi. — , badacz m. rolin, bo-

tanik JM.

$fto'njenfreffenb, adi. ro-

linoerczy.

^fta'njcnfrcffcc, sm. =§,

pi. — , rolinoerca m.
^fla'njcngottcrtc, sf.pl. =n,

skrzepka rolinna.

$fla'njettgift, sn. =(e)g, pi.

=e, trucizna rolinna.

^fla'nsenbaug, sn. .feg, pi.

=ljäufer, cieplarnia /.

$fta'nenfetm, sm. .(e)g,

pi. =e, kie m., zawizek m.
(roliny).

^fla'njcnfenncr, sm. =g,

pi. — , botanik m.

$fla'njenfenntui£, Wa'n=
3CnfunbC, sf. botauika /.

$fta'rtjenfnoten, sm. =g, pi.

— , kolanko n.

$ffa'rtäeitft>t)le, sf. pi. =n,

i

wgiel rolinny.

^ffft'njCnfOft, sf. poywie-
nie rolinne, strawa rolinna.

$fta'njettIaiige!tfal3,sM. =eg,

pota m.
$fto'njenlefcen, sn. =g, y-

cie rolinne, ycie wegeta-
biliczne; ein — führen we-
getowa, y jak rolina.

^fttt'njCnle^rC, sf. botanika

/., nauka /. o rolinach.

Sßfla'itäenleim, sm. =(e)s,

klej rolinny.

^ßfXa'nsCnlefC, sf. zbieranie

n. rolin.

^ffa'nsenmarfftoff, sm. <e)g,

rdzennik m.
^ffa'nsemtaljruitg, sf. ob.

^Pflangenfoft.

^fla'itäciiMiifioIogte, sf.

fizyologia /. rolin.

^fla'njcnöl, sn. =(e)g, pi.

=e, olej rolinny.

^f(a'n3cn)jrcffc, sf. pi. =n,

tocznia /. do rolin.

jßffa'itäenretdj, i. sn. .-(e)g,

królestwo rolinne; II. adi.

obfity, bogaty w roliny,
rolinisty.

^Sfla'njcnfaft, sm. =eg, pi.

=fäfte, sok rolinny.

^ffa'nscnfalj, sw. -eg, pi.

=e, sól rolinna, sól ugowa.
^fla'näcnfammlcr, sm. =g,

pi. — , zbieracz m. rolin.
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»Pfla'naenfammiimg, */. pl
=en, zbiór m. rolin, zielnik

m., herbaryum n.

^fto'naenfäiirc, sf. pl. =n,

kwas rolinny.

^fla'naenfdjletnt, sm. =(e)§,

obacz Sßflanftenleim.

^fla'njenfdjule, sf. pl. >n,

szkóka /., rozsdni k m.,

ponnik m.

Sßfla'itjenUjeffe, sf. pl -n,

potrawa rolinna.

$fla'n$enfted)er, sm. .§, pl.

—, nó m. do wycinania
szparagów.

^fta'naenftein, sm. =(e)g,

pl. =i, kamieniorole pl.

^fla'njenftoff, sm. «<e)8,

materya rolinna.

Sßfla'naenttei:, sn. -(e)8, pl.

«e, zwierzokrzew m., zielo-

zwierz m.
^fto'naenberftetnerung, sf.

pl. «en, obacz Sßflanjenftetn.

flffa'nsentDelt, */• rolin-

no /.

$fla'naentomlj§, sm. =fe§,

wzrost m. rolin, wegetacya/.

^ffo'naer, sm. «s, pl. —

,

1) szczepiciel m., sadziciel m,,

uprawca m. ; osadnik m.\ 2)

znacznik m.\ = ^flanjholj.

Sßfla'nagarten, sm. «§, pl.

»gärten, szczepnica /., sadnik

m., ponnik m.

^fla'nagärtner, sm. «=§, pl.

— , szczepnik m., szczep-

karz m.
Sßfla'naljola, sn. =e§, pl.

=fiöl||er, znacznik m.

^fla'njfäm^c, */. pl. -n,

szkóka drzewna.

Sßp'naling, sm. =(e)a, pl.

=e, szczep m., sadzonka /.,

ponka f. ;
(przenonie :) la-

torol w., wychowanek m.

'Sßffa'naort, sm. °{t),pl. »e,

plantacya /., planta m.\
osada /.

$fta'njret§ ;
sn. =fe§, pl. =fe,

obacz ^ßflänjling.

$fto'nafcf)ule, sf. pl. =n,

1) szkóka /., szczepnik m.,

szczepnica f, ponnik m.;
(przenonie:) seminaryum «.,

szkoa f. ksztacenia si do
czego.

$fla'naftabt, sf. pl. =ftäbte,

miasto osadne, osadnicze,
osada f, kolonia /.

9ßfla'H3ftäi)ter, sm. «§, pl.

— , osadnik m.

asffa'naftatt, *ßffa'itaftätte,

sf. pl. =ftatten, 1) = Sßflanjort;

2) = ^ftanjfcbule.

^fla'njmtg, sf. pl. «en, l)

szczepienie »., sadzenie «.,

zasadzenie n.\ 2) plantacya

/., porosi f., krzeworost m.,

zakrzewie n.\ 3) osada/.; =
ftieberfaffung.

Sßfto'fter, s«. =§, pl. —

,

1) plaster m., plastr m.,

okadka /., maciokadka f. ;

ettgltfdjeS — angielski plastr;

ein — ftreidjen plastr (na-)

smarowa; ein — auflegen,

mit — oeftretdjen plastr przy-

oy, plaätrem nasmarowa;
(przenonie:) ba§ roirb ein —
auf feine Sßunbe fein to b-
dzie plastrem na jego ran,
to go pocieszy, to mu w cier-

pieniu ulg przyniesie; 2)

bruk m. = ©trafjenpflafter

;

ba§ — einer ©trafie aufreifjen

zerwa bruk ulicy; ba§ —
legen bruk dawa, brukowa;
(przenonie :) ba3 tft Bier ein

teuere» — tutaj bruk drogi,

wielka tu droyzna ; ba§— ift

Ujm tjier ju {jeifj geroorben bruk
go tu w nogi pali, musia
std wyjecha; ba§ — treten

bruk zbija, chodzi bezczyn-

nie po ulicach.

$fla'fter=, adi. brukowy.

$flä'ftcrd)en, sn. =8, pl. —,
dim. od ^Sflafter, plasterek m.

$fla'ft(e)rer, sm. =8, pl. —

,

brukarz m.
Sßfla'ftergclu, sn. .(e)s, pi.

«er, 1) zapata /. za bruko-

wanie ; 2) brukowe »., opata

f. od bruku.

^fla'fterljammer, sm. =§,

pl. «Jammer, motek bru-

karski, kilof m.
$fla'fterf)aue, sf. pi. =n,

motyka brukarska.

^ffa'fterjungfer, sf. obacz

^flafterrammc.

^3fla'fterfaftcn, sm. =8, pi.

—, skrzynka /. na plastry
;

(artobliwie :) mizerny cyrulik,

szarlatan m.
$f(a'fterfod)er, sm. =§, pl.

— , doktor m. do plastrów,

plastrowicz m., mizerny

lekarz.

^fla'fterloljn, sm. «(e)3, pl.

=Iöbne, zapata /. za bruko-

wanie.

ißfta'ftermeffer, sn. «8, pi.

—, noyk m. do krajania

plastrów.

^ffa'ftern, va. (öaben) 1)

(©trafen —) brukowa (ulice);

2) plastrem oboy, nasma-
rowa, [wanie n.

Ma'ftCW, sn. =s, bruko-

$fla'fterramme, sf. pl. =n,

$fla'ftcrf(!)lcgcl f ^fla'ftcr=

fttiftel, sm. =8, pl. —, kloc

m. do ubijania bruku, baba/.

^fla'fterfdjmierer, sm. =§,

pl. —
,

plastrowicz m.
;

(po-

gardliwie:) aptekarz m., mi-

zerny cyrulik, szarlatan m.

^fla'ftcrfe^er, sm. =*§, pl.

— , brukarz m.

^fla'fterftate!, sm. =§, pl.

— , szpatel m., kopystka /.,

opatka /. do smarowania
plastrów.

^fta'fterftein, sm. =(e)g, pl.

=e, kamie brukowy.

^fta'ftcrftrctu^er, sm. obacz

^flafterfdjmierer.

^fCa'ftertrcter, sm. ==§, pl.

— , brukowiec m., próniak m.

^fla'ftccung, sf. pl. .en,

brukowanie n.

^ffalt'jne, sf. pl. sn, liwka

/. ;
getrorlnete, gebörrte —

liwka suszona; gefd)tnorte >n,

liwki gotowane; gel6e —
lubaszka.

^flau'menöaum, sm. =(e)g,

pl. =bäume, liwa/, liwowe
drzewo.

^flau'mcnironnttticin, sm.

=(e), pl. -e, liwowica /.

^ftait'menfarutg, adi. ko-

loru liwkowego.
Sßftau'mengarten, sm. =s,

pl. gärten, liwnik m.
^ftau'mcnl)0lj f

sn. =e,
liwina f.

^ftau'ntcnfcm, sm. «(e)3,

pl. =e, jdro n., pestka /.

liwki.

^ftau'mcnfcrniii, sn. =(e)§,

pl. *tf olejek m. z jder liw-
kowych.

Sßflau'mettfitdien, sm. »s,

pl. —
,
placek m. ze liwka-

mi, bliny pl.

^flau'menmitS, sn. =fes,

pl -fe, powida liwkowe
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^flnu'mcnfu^c, sf. pl. =n,

liwczanka /.

*JSfte'gC, sf. 1) nadzór m.,

zarzd m.; üormunbfdjaftUdje
— opieka /. ; 2) wychowy-
wanie n., hodowanie n., piel-

gnowanie n., pielgnacya /.,

zajmowanie n. si, opieko-

wanie n. si czem, staranie n.

o co, piecza/. ; — ber ßranfen
pielgnowanie, obsuga/, cho-

rych ; ein Äinb in — nefjmen

wzi do siebie dziecko na
wychowanie; ein Äinb in —
Ijaben wychowywa dziecko,

mie piecz nad dzieckiem;

jmnb — ein $tnb anner=
trauen poruczy dziecko czy-

jej opiece, pieczy, powierzy
komu wychowanie dziecka;

einen SSoget, ^ßflanjen in —
neljmen podj si hodowa-
nia ptaka, pielgnowania
rolin, chodzenia okoo rolin;

ber Äranfe Ejat eine gute —
chory ma dobr pielgnacy,
chory starannie jest pielgno-
wany ;

— ber SBienen chów
m. pszczó, pszczelnictwo «.;
— ber 2ßiffenfd)aften upra-
wianie n. nauk, zajmowanie
n. si naukami.

JßflVgetie&iirftig, adi. po-

trzebujcy opieki, pielgna-
cyi.

^fle'gckfo^lene(r), sm.*tn,
pl. «en, opiece, pieczy poru-
czony m.

^fte'gekfohlene, */. pi.

=n, opiece, pieczy poruczona/.

Pflegeeltern, s. pl. (ro-

dzice) wychowujcy pl., wy-
chowawcy pl., ywiciele pl.

Sßfle'geftitu, sn. -(e)8, pl.

«er, dzieci na wychowanie
wzite.

Pflegemutter, */. pl =müt=
ter, opiekunka matk zast-
pujca, ywicielka /., wycho-
wawczyni j., druga matka.

Pflegen, pflegff, pflegt, I.

va. 1) pflog, b,abe gepflogen,
Umgang mit jmnbrn — ob-
cowa, przystawa z kim;
mit jmnbrn greunbfdjaft —
przyjani si z kim; mit
jmnbrn ^ 33riefroed)fel — wy-
mienia z kim listy, by z

kim w korespoudencyi; mit
jmnbrn Unterfjanbfungen —

traktowa z kim, rokowa
z kim, umawia si, ukada
si z kim; 2) pflegte, Ijabe

gepflegt, mie o czem sta-

ranie, piecz, troskliwo,
troszczy si o co, opiekowa
si czem; jmnbn — piel-
gnowa, opatrywa, doglda,
pilnowa kogo, mie o kim
staranie; jmnbn tjegen unb
— strzedz kogo, broni kogo,
mie kogo w opiece, otacza
kogo opiek troskliw; jmnb§
33efanntfd)aft — utrzymywa
z kim stosunki przyjazne

;

fid) — dogadza sobie, wy-
god sobie robi, wygodnie
y, wczasowa; fünfte unb
SBiffenfchaften — uprawia
sztuki i nauki, zajmowa si
sztukami i naukami; SBein

gut JU — oerfteljen umie ob-

chodzi si z winem; II. vn.

1) pflog, rjabe gepflogen, einer

©ache — zwaa na co =
auf etro. adjten; uywa, za-

ywa czego = geniefjen;

9tat — narady odbywa;
9iat mit jmnbrn — naradza
si z kim; nad) lange ge=

pflogenem 3?ate po dugich
naradach; ber 9tul)e — spo-

kojnoci uywa, wczasowa
(si), wczasu uywa, wypo-
czywa; feiner ©efunbfjeit,

feine Seibe» — pilnowa
zdrowia, pamita o swojem
zdrowiu, dogadza ciau,
robi sobie wygódki; feiner

Seuemlidjfeit — patrze na
swoj wygod, dba o swoj
wygod; ber Siebe — mi-
ostkom si oddawa, mio-
stek pilnowa ; 2) pflegte, Ijabe

gepflegt mie zwyczaj, zwy-
kn, lubi (czsto tómaczy
si przez czstotliw form
zalenego czasownika); er

pflegt uormittags auszugehen
zwyk przed poudniem z domu
wychodzi; er pflegt nicht

tuet ju fprechen nie mówi,
nie lubi wiele mówi; ber

2Kai pflegt fdjön ju fein maj
zazwyczaj jest pikny; er

pflegt ju un§ ju fommen by-

wa u na3; er pflegt botthin

JU geljen chodzi, chadza tam;
mein Sruber pflegte 311 fagen
brat mój mawia; fo pflegt

e ju geljen tak to zazwyczaj
bywa; mie eS ju gefjen pflegt
jak (to) zazwyczaj bywa ; er

pflegt nicht ju lügen nie ma
zwyczaju kama.

$flc'ger, sm. -§, pi. —,
wychowawca ?«., ywiciel m.,
piastun m.) opiekun m.\ do-
zorca m., zawiadowca m.

Sßfle'gerin, sf. pl. »innen,

wychowawczyni/., ywicielka

/., piastunka /. ; opiekunka

/. ; dozorczyni /., zawiadow-
czyni /.

^flc'gcfdltile, sf pl. =n,

zakad wychowawczy, alu-

mnat m.

Jßfle'gefolju, sm. =(e)§, pi.

sfohne, wychowaniec m., wy-
chowanek m.

$f!e'getod)ter, sf. pi. =töo>

ter, wychowanka /., wycho-
wanka /.

^fle'geüater, sm. =3, pi.

=üäter, wychowawca m., wy-
chowujcy m., drugi ojciec.

$f(e'gliug, sm. =(e)8, pi.

=e, obacz PflegeHub.

^fte'gfdjaft,' sf. pl. »en,

pielgnowanie n., staranie n.

si, opiekowanie n. si.

9?fte'gung, sf. obacz Pflege.

JPfltdjt, sf. pl. =en, 1) po-

winno /., obowizek m.
;

zobowizanie «.; = 3Serpflid)=

tung; bürgerliche, eljelidje =en

powinnoci obywatelskie, ma-
eskie; eine Ijeilige — wity
obowizek ; amtliche =en obo-

wizki urzdu; bie =en gegen

bie (Sitem powinnoci wzgl-
dem rodziców; feine — tun,

erfüllen, ausüben dopeni po-

winnoci, wypenipowinno;
feine — beobachten pilnowa
powinnoci; feine =en erfüllen

peni swoje obowizki
; feine

=en nernadjläfftgen nie pilno-

wa swoich obowizków; =en

übernehmen przyj na si
obowizki; eine — über*

nehmen zobowiza si

;

jmnbn ju feiner — anhalten
przymusi kogo do wype-
nienia obowizku, dopilno-

wa kogo, aby wypeni obo-
wizek ; er machte e§ fid) jur

—
,

jlt . . . poczyta sobie

za obowizek, . . . ; e§ ift eine
-- (zamiast e ift nötig, cor«
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gefdjrieben) przepisano, naka-

zano ; au§ — z powinnoci

;

id) balte e§ für meine — , e§

tfcttt ?U |agen mam sobie, po-

czytuj sobie za obowizek,
powiedzie mu to; auf —
unb ©erotffen wedug po-

winnoci i przekonania; jmnbn
in @ib unb — nehmen ode-

bra od kogo przysig wier-

noci; jmnbm bie ltt —
(= @6re) erroeifen odda ko-

mu ostatni cze; 2) danina

/. ; 3) krótki pokad u otwar-

tych odzi.

^fü'djtanfer, sm. •§, pi.

—, kotwica f. na ostatni

potrzeb.

*Pfti'djtanteiI, sm. =(e)s, pi.

=e, zachowek m. (prawo
spadkowe).

*Pfli'djt6ar, adi. obowi-
zany do pewnych powinnoci,
posugr, poddany.

$ftt'd)tkttrag, sm. -(e)3,

pi. =träge, skadka obowiz-
kowa, kontyngent m. (woj-

skowo).
SßfÜ'djtßntd), sm. <e)§, pi.

=briid)e, naruszenie n. po-

winnoci, wykroczenie n.

przeciwko obowizkowi; fe-

lonia f., wiaroomstwo n.

^fü'djt&riicfijg, adi. naru-

szajcy powinno, wykra-
czajcy przeciwko obowiz-
kowi; wiaroomny.

$fU'djtetfCr, sm. =3, gor-

liwo f. w wypenianiu obo-

wizków, powinnoci.

fßfft'djtetfrtg, adi. gorliwy

w penieniu obowizków,
powinnoci.

${!i'$tenlel)re, sf. pi. =n,

nauka /. o powinnociach,
etyka /.

^fli'djtcnftrctt, sm. =(e)3,

sprzeczno f. obowizków.
^fli'djtcrfüttung, */• do-

penianie n., dopenienie n.

powiunoci.

^ftfdjtejemJlar, sn. =(e)§,

pi. =e, egzemplarz obowiz-
kowy.

^fti'djtfret, adi. wolny od
powinnoci, od obowizków.

$fÜ'd)tge&ot, sn. =(e)§, pi.

=e, nakaz m. powinnoci.

9$fü'd)tgefüljl, sm. =(e)S, po-
czucie «. powinnoci.

^ftt'djtgcmüt, adi. obacz

^flttmafeig.

$flt'd)tleifiung, sf.pl. =en,

1) wiadczenie obowizkowe;
2) dopenienie n. powinnoci;

3) zoenie n. przysigi wier-

noci.

$flt'd)tmäftig, adi. zgodny
z powinnoci, z obowizkiem,
stosowny do powinnoci, do
obowizku, powinnoci, obo-
wizkowi odpowiadajcy;
obowizkowy, powinny, su-
szny ; adv. wedug powinnoci,
zgodnie z powinnoci; obo-
wizkowo.

$JR'4)tmSßigfett, «/. zgo-

dno f. z powinnoci.
^jtt'djtfdjIllMg, adi.' odpo-

wiadajcy powinnoci, z po-

winnoci obowizany do cze-

go; naleny, prawny; adv.

odpowiednio do powinnoci.

Wi'tfjtfdjMibtgft, adi, jak
z powinnoci, z obowizku
naley.

Wt'djtiett, sm - -(e)3/ pi-

=e, zachowek m. (prawo spad-
kowe).

^fd'djttrett, adi. wierny
obowizkowi, powinnoci
swojej wiernie dochowujcy.

9$fU'd)ttreite, sf. wierno
f. w penieniu powinnoci.

^fü'djtbergeffe«, adi. prze-

niewierczy, niepamitny po-

winnoci, bez wiary i wstydu.

^t'djtÖCrgCffenljeU, sf. za-

pomnienie n. o powinnoci,
przeniewierstwo «., wiaro-

omstwo n.

$jft'djtt>erlefciiitg, sf. pi.

=en, uchybienie n., na-

ruszenie n. powinnoci.

$fu'djtt>ei-fhmtnt§, */. pi.

»ntffe, zaniedbanie n. powin-
noci, obowizku.

^fii'djtuli&ng, adi. prze-

ciwny powinnoci, niezgodny

z obowizkiem; adv. prze-

ciwko powinnoci, niezgodnie

z obowizkiem.
$jtt'd/ttt>tlmgfeit, sf. pi.

=en, sprzeczno /. z powin-

noci.
^ftbrf, sm. *(e)§, pi. 5ßP«!e,

1) ko m., koek m., palik

m. ; drewniany gwód; mii

sßflötfen befeftigen obacz pod

SßflöcEen; mit ^Pflöcfen befteden

zatyczy ; 2) chocha /., tycz-

ka/, u niewodu rybackiego.

$p'den, va. (baben) ko-
kiem, kokami przytwierdza,
przybija, przymocowywa;
wiekami drewnianymi podbi.

95fiÜ'tfeit,
t

va. (baben) zer-

wa, zrywa, urywa, urwa;
wyrywa (pierze), skuba
(wen); Saat — skuba,
czyci, przebiera saat
(oskubujc zepsute licie);

mit ber ' gett pflüdt man
3ftofen nie od razu Kraków
zbudowano; ein §übndjen mit

jmnbm ju — baben mie
z kim na pieku, mie
z kim co jeszcze do zaa-
twienia.

$fing, sm. .(e)3, pi. Sßflüge,

pug m., puyce pi.', Sanb
unter bem =e rola pod pu-
giem, ziemia orna; bie §anb
an ben — legenj si pracy

;

ba§ ift mein 2lder unb —
(albo Igaten unb —) to moja
rola i mój pug; to jedyny
mój sposób zarobku, to je-

dyne rzemioso, które znam;
bie Dd)fen btnter ben —
fpannett zaprzdz woy poza
pug, przewrotnie co robi;

mit jmnbm an einem =e gießen

by z kim zaprzgnitym do
tej samej roboty.

$fiu'gart, sf. pi. =en, spo-

sób m. orania, uprawiania
ziemi.

^ffa'gfialfen, sm. >§, pi.

— ,
grzdziel m.

^ftü'gßar, adi. orny; =er

Stdfer rola pod pug.

^fiu'gbaum, sm. =(e)§, pi.

=i)äume, grzdziel m.

^Plt'getfCJt, sn. =3, pi. —

,

krój m.

9ßffa'ggel&, sn. =(e)3, pi.

=er, ^ffa'gloljn, sm. =(e)3, pi.

=Iöfine, zapata f. za ork.

^ftö'gen, va. (baben) ora;
beim — etro. ftttben wyora
co; beim — ba3 ©igentum
bes 3iad)bar§ fid) jueignen

podora si
;
(obraz.) basi SJleer

— (take furcben) morze kra-

ja, przerzyna, pru (okr-
tem)

; ben ©anb — w piasku
ora, niewdziczn rol upra-

wia, daremn podejmowa
prac ; mit frembem Balii —
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stroi si w cudze piórka;

beimlid) mit jmnbm — poro-

zamie si z kim pokryjomu

;

bie ©tub auf unb ab —
chodzi po izbie tam i sam,
wzdu i wszerz.

^flü'ßeit, sn. =3, orka/.,
oraniua /*.

$flit'ger, sm. »§, pi. —

,

oracz m.

*Pftit'flCrt«, sf pi =innen,

oraczka /.

^ffü'gerlolm, sm. =(e)3, pi
«löijne, zapata za ork.

$ffu'gfnme, sf. pi. =n,

paszczyzna f. z pugiem.

«ßflu'ggabel, sf. pi. «n,

socha /.

^fWggcftett, sn. =§, pi. -e,

puysko n.

*ßftu'gbafen, sm. =§, pi.

— , socha /.

$flu'ghaiH)t, sn. =(e), pi.

=t)äupter, nasad m.

^fta'flWj» sn. «eg, pi.

=f)ölaer, odkadnica /.

^ffa'gfarrc, sf. pi. =n,

puysko n.

«ßftu'gfebre, sf. pi. *n,

uwró /., uwrót m., uwrocie

n. ; staiska pi., gony pi.

^flu'grötbtr, sm. «g, pi.

— , nasad m.

^ffo'gfrumme, sf. pi. =n,

socha /.

$ffa'glanb, sn. *(e)§, pi.

=Iänber, orny grunt.

jPffo'gmeffer, sn. =g, pi. —

,

krój m.

$ffa'gnafe, sf. pi. =n, nos
m. u puga.

$ffo'god)fe, sm. «n, pZ. »n,

wó m. u puga.
^ffa'grab, sn. =(e)g, pZ.

»rober, koo «. u puga.
^fta'greute, sf. pi. =n,

^flu'grobel, «m. =§, pZ. —

,

styk »?., kozica /., klk m.

^ffo'gfäge, sf. pi. =n,

krój m.

*ßffo'gf$ar, sf. pi. =en,
lemiesz ni., opata /.,
rado n.

$fto'flfd)?ri»etit, sn. *(e)g,

pi. "(, ko lemieszowa, ko
radowa, ko midzynozdrzo-
wa (anatomia).

<PfTugftbarre, sf. pi. =n,

styk w., kozica /., klk m.
<ßfto'gfdjurren, sm. *s, pi.

—
,
puek m., niegowczyk m.

(kolejn.).

$flu'gfd)letfe, sf. woki pi.

)Pfiu'gfed), sn. -§, pi. =e,

krój m.

^fiiTgfohle, sf. pi. =n,

nasad m.

«ßflu'gfterse, */. pi. =n,

czepija /.

$fUt'gftter, sm. *(e)g, pi.

t, obacz s
:ufiugocbfe.

^fiu'gftöffdjcn, sm. »§, pi.

—
,
puysko n.

^flu'gtreiber, sm. =g, pi.

— , oracz m.

$f(Ü'gilttg, sf. oranie n.

$Pu'gbtC^ sn. =(e)g, bydlta
pugowe. [czyk m.

sßfiu'gtoage, sf. pi. =n, or-

^fta'gttienbe, */. obacz

^flugfefire.

SßfO'rta&er, sf. wrotnica /.,

ya bramna (anatomia).

^fö'rtdjen, sn. =3, pi. —

,

dim. od Pforte, furtka /.

*PfO'rte, sf. pi. =n, 1) bra-

ma /., furta /. ; 2) supy sta-

widowe w luzie ; 3) bte horje

albo Dttomanifcbe — Wysoka
(Otomaska) Porta.

^fii'rtoer, sm. =8, pi. —

,

1) furtyan m., odwierny m.,

portyer m. ; 2) dozorca m.
wizienia; 3) odwiernik m.
(anatomia).

^fö'rtttertlt, sf. pi. »innen,

furtyanka f., odwierna /. ;

ona /. dozorcy wizienia.

^fö'rtiternjflhnmtg', sf. pi.

=en, mieszkanie n. odwier-
nego.

*jßfOfdj, sm. »eg, wabik m.
(szczególnie na dzików).

^fO'ftCIt, sm. «-g, rzadko

^pfO'ftC, sf. pi. =n, 1) sup
m., supiec m., wegar m. (u

drzwi), futryna /. (u okna);

podwoje pi, podwój m., przy-

wój m., wierzeja/.; 2) — beg

9tuberg trzonek m. u wiosa.

$fO'ftig, adi. may i krpy.
^fÖ'tdjeit, irt. '%,pl. —, dim.

od «jjfote, apka /.; gib bo
(gib 'g)—(ber)! daj apk!

«ßfO'te, sf. pi. -n, 1) apa
/. ; kopyto n., pazur m.; 2)

(artobliwie:) rka/. — §ailb;

noga /. = ^ufj; fid) bie —
»erbrennen uparzy sobie pal-

ce, sparzy si, le wyj na

czem; jmnbm auf bie —
Hopfen po apach kogo ude-
rzy; jmnbm ouf bie —
treten na nogi komu stpi

;

3) «=n, pi. bazgranina /., ze
pismo.

Pfriem, sm. »(e)5, pi =e,

^frie'nteit, sm. -3, pi. —,
*ßfrte'me, sf. pi =n, 1) szy-

do n., szwajca/.; 2) = Sßfrie«

menlraut.

^frie'metfen, sn. *§, pi.

—, elazko «. u szyda.

Sßfrte'menarttg, ^fric'mcn=

förmig, adi. szydowaty.

^frie'meitginfter, sm. obacz

5)3frie'menfraut.

^frte'mcngroö, sn. =fe§, pi.

»gräfer, trawa piórowa, nar-

duszek m., barw m., kr-
czynka /.

^friCmcnfraut, sn. <e)g, pi
«Iräuter, oczydo n., szydo
n., arnowiec n. (ziele).

pfropf, sm. =(e)§, pi $fröp=

fe, $fro'>fen, sm. =g, pi —

,

1) zatyczka f., korek m. (do

butelki) ; czopek m. = Sapfen;
przybitka /. (do strzelby)

;

zatykado n. (armaty); 2)

(obraz.) ba§ ift für ben =en

to jak na lekarstwo; ouf bem
*en, fifeen by w zem pooe-
niu; 3) (tylko «Pfropf) =
SßropfreiS.

^frO'^fßar, adi. dajcy si
szczepi.

$fro'))fen, va.
f

(Baben) i)

wtyka, pakowa, wsadza

;

ficb doII (mit ©peifen) napcha
si jadem; gepfropft t)0H na-

pchany; Cfofdjen — zatyka,
korkowa butelki; 2) szcze-

pi, wszczepia, wszczepi,
zaszczepia, zaszczepi; 33äu=

me — szczepi drzewa ; auf

ben ©ttimm — szczepi na
pniu; ba3 3ei§ in bie SUnbe
— zraz wszczepi za kor;
in ben gangen ©palt — w
szpar szczepi; gepfropfte

iöäume szczepie.

^fro'Jjfengeii), sn. -(e)§, pi.

»er, korkowe n.

^fnrpfenmafdjme, */. pi
=n, korkownica /.

^fro'Bfenjicbcr, sm. =g, pi
—

,
grajcarek m.

t
wyrwicz m.,

wyrwiczopek m., korkocig
m., trybuszon m.
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<ßfro',pfer, sm. =8, pl. —

,

1) odkorkiwacz m. ; 2) szcze-

piciel m.

»Pfrö'JpfXtng, sm. =(e)§, pZ.

»e, rolina (za)szczepiona.

*ßfro'J)fmeifieI, «w. •=§, p*.

— , dótko n. do szczepienia

(ogrodnictwo).

^fro'^fmcffcr, sn. =§, pZ. —

,

noyk m. do szczepienia

(ogrodn.).

$fro'jifrei3, sn. =fe§, pZ.

»jer, zraz m., szczep m., pr-
cik m., odziomek m., przy-

szczepek »w., latorol jf. do

szczepienia.

<Pfro'Jjffd)ute, s/. i?/, -n,

szkóka /'. (szczepionych drze-

wek).

SßfrOfung, */. pl =en,

szczepienie n. (ogrodnictwo).

$fro'})fHjadj3, sn. =cbfe§,

pl. c d)fe, wosk ogrodniczy

(uywany przy szczepieniu).

Sßfro'jifwerfjeug, sn. <e)§,

j?. =e, narzdzie «. do szcze-

pienia drzew.

$fro',|jf3iefyer, «w. obacz

^frÜ'nbC, */. pZ. <n, 1) pre-

benda /., beneficyum n.
;

Sefifcer einer —
,

preben-

darz m. ; 2) opactwo n., ko-

menda f. ; miejsce m. w za-

kadzie ubogich, staa ja-
muna.

*ßfrii'nbenbeftyer, sm. obacz

^frünbner.

^frü'nbenbefefcimgSredjt,
sn. «(e)3, prawo n. nadawa-
nia prebendy.

*ßfrii'nbetibudi, sn. =(e)g,

pl. »biicfcer, ksiga /. prebend
dyecezyalnych.

^frü'nbenfianbd, sm. =§,

symonia /.

Sßfrü'nbemniiabcr, sm. o-

bacz SPfrunbner.

^frü'nbenregifter, sn. obacz
^frünbenbudj.

*J$frii'ttbeni)aug, sn. =fe§, pl
=fiäufer, 1) = Sßfarrfoau^; 2)

dom m. ubogich, przytulisko n.

dla ubogich.

^fcü'nbner, sm. *§, pl —,
1) prebendarz m., bene-
ficyaryusz w.; 2) ubogi y-
jcy w przytulisku, pobiera-
jcy sta jamun.

Sßfllljl/sm. =(e)3,' pl. =e, 1)

kaua f., ugowisko n., ba-

gnisko n., boto n. ;
— ber

£Me, pollen— otcha pie-

kielna; 2) prt m., prcik m.,

prtek m. (architekt.).

*ßfübl, sm. -(e)3, i?Z. <e,

wezgowie «., wezgówek w.,

poduszka /., posanie n., ó-
ko n. z posaniem.

$fü'bltd)t, aatf. bagnisty,

botny.

<ßfu'blfc&ne*>fe, sf. pl *n,

rycyk m. (ptak).

^fu'hlbogel, sm. •§, pl.

=nögel, dugodziób m.

*ßfllt! iner. fe! — ! fcpme
bid) ! fe, wstyd si!

^flti'eit, I. vn. (|a6en) wo-a fe! haba! wstyd! II. va.

(ijaben) jmnbn plu komu w
twarz.

$fltltb, sn. =(e)§,jpZ. =e, funt

w.; — Sterling funt szter-

ling; nad) «en, funtami, na
funty; (przenonie:) talent m.,

zdolnoci^.; fein — nergra=

ben zakopa talent (biblia).

^fu'nbbimc, sf. pl =n,

gdua f. (gatunek gruszki).

$fii'nber, sm. =3, pl. —

,

1) wayciel m., 2) ryba jedno-

funtowa; 3) w wyrazach zo-
onych: 3™"=/ ©ecßäpfünber
nabój armatni dwu-, szeciu-
funtowy.

$fu'Jtbgeuiiht, sn. =(e)g, pl
=e, waga funtowa.

$fu'nbbaii3, sn. =fe, pl
«Bäufer, waga miejska, publi-

czna.

^fü'ttbtg, adi. funtowy.

$flt'nblebei:, sn. «8, skóra

gruba (funtowa).

$ftt'nbn>fe, sf. pl. =n, pi-

wonia /. = 'ipfingftroje.

$fu'ttbfObie, sf. pl-n, pode-

szwa f. z grubej skóry, fun-

towa podeszwa.

^flt'ttbuieife, adv. funtami,

na funty.

^fll'ttbjintt, sn. =(e)8, pl
=e, cyna zwyka, ordy-

narna.

$fu'ttbjtDtnt, sm. =(e)8, pl
=t, ni gruba, ordynarna.

$flt'fdjeit, vn. (baben) par-

taczy, partoli, kleci; jmnbm
in8 ^anbroerf psu komu rze-

mioso, miesza si do spraw,

których si nie rozumie.

^fll'fd)er, sm. =8, pl. —

,

partacz m., fuszer m. ; szarla-

tan ni.

$fll'frf)erilt, sf. pl »innen,

partaczka f.

^fu'fcharbeU, */. pl. =en,

$fu'fdjtDerf, sn. =(e)g, pl *t,

$fufdjem', sf. pl =en, par-

tactwo n., partanina /.

^fU'fAcr^Oft, adi. parta-

cki, fuszerski; adv. po par-

tacku, po fuszersku.

$fl'f djertt, va. (§aben) obacz

«ßfujchen.

^PfÜ'^e, sf. pl. -n, kaua
/., baerno n.

^fit'$(Cn)nO^ adi. przemo-
ky do nitki.

$fit'CCttti)ajJer, sn. -§, wo-
da /. z kauy.

$fii'fctg, adi. kauysty,
botnisty.

^ßlja'etljoit, sm. =(s), pl. =,
faeton m., kolaska /., lekki

pojazd.

$l)a'lan£, sf- Pl - =tengen,

falanga /.

^^ancroga'mcn, pl roliny
jawnopciowe.

^haneroga'mtfd), adi.

jawnopciowy.
^hänome'n, sn. •§, pi =e,

fenomen m., nadzwyczajne
zjawisko.

^bönontcnal, adi. fenome-

nalny, niezwyky, nadzwy*
czajny ; adv. fenomenalnie,

niezwykle, nadzwyczajnie.

$phantafte', sf. pl. =n, fan-

tazya /., wyobrania f., uro-

jenie «., przywidzenie n.

$fiantafie'gd)Ube, sn. *,pi
— , twór m. urojenia, uroje-

nie n.

^hontafiemenf a), sm. =en, pi
=en, czowiek o bujnej wyo-
brani.

^bantafte'reid), ^hantafte'=

DOtt, adi. peen fantazyi, o

bujnej fantazyi.

^hantafte'ren, vn.
f

(fiaben)

fantazyowa, marzy, roi

;

dziwaczy, majaczy, gada
od rzeczy.

$b,antafte'ftHd, sn. =(e)e,

pl. =e, gra /. wyobrani.

^Ijantafte'ftütf, sm. =(e)s,

pl se, fantazya /. (mu-
I zyka).
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^Ijantamagorie', sf. pl.

=», fantazmagorya /., przy-

widzenie n.

tytyanta'ft, sm. *en, pl. =en,

fantasta in., fantastyk ot.,

marzyciel ot., dziwak tn.

^haittaftcrei', sf. pl. =en,

urojenie n., widzimisi n.
s
j>ljanta'ftin, 5/. pl »innen,

fantastka /., marzycielka f.,

dziwaczka /'.

^Oaitta'ftlfdj, adi. fanta-

styczny, urojony, przywi-

dziany, wymarzony, dziwa-

czny; =er SJenfd) obacz 5ß^an=

taft; ad o- fantastycznie, dzi-

wacznie.

"MatttO'llt, sn. =(e)3, pl.

«e, fantom ot., mara /., zu-
dzenie n., przywidzenie n.

;

lalka /. (medyc).

^a'roo i ty'fja'raofoiel, sn.

=(c), pl. =e, farao n. (gra).

^ja'raon3mait3, sf. pl.

=mäufe, 'pa'raonSratte, sf.

pl. =rt, mysz faraonowa, mysz
egipska.

$$(mfä'er, sm. =§, pi. —,
faryzeusz ot., obudnik ot.,

witoszek m., naboni ot.

$fjarifä'ertitm, sn. =(e)§,

^Jjartfiit^milg, sm. — , fary-

zeuszostwo n., obuda/., ka-
mana nabono.

^fjanfä'tfu), adi. faryze-

uszowski, obudny; po fary-

zeu^zowsku, obudnie.

^OarmafoU'tlj, sm. =en, pl.

=en, arsenian m. wapna.

^^armafOlogte', sf. farma-
kologia/., nauka aptekarska.

^ovmatopö't, sf. pl. *ti,

farmakopea/., ksiga /. prze-

pisów dla sporzdzania le-

karstw.

^aimajeu'i, sm. =en, pl.

=en, farmaceta ot., aptekarz m.
;

ucze farmaceutyki; asystent

aptekarski.

^IjarmajCU'ttf, sf. farma-
ce(u)tyka /., nauka/., sztuka

f. utworu lekarstw, sztuka
aptekarska.

^ftarmajtC', sf. farmacya f.
$ha'r0, sn. •§, farao n. (gra).

wa'xui, sm. —
,

pi. —
,

latarnia morska.

Pa'fe, sf. pl. =n, faza /.,
zmiana/, postaci, stanu rzeczy,

pooenia.

<ßf)ilantl)ro'p, sm. -en, i.
=en, filantrop /»., przyjaciel

m. ludzkoci.

^Ijtlont^rO^te', sf. filan-

tropia /., mio /. ludzkoci.

i^iiailtljlO'jHfrJj, adi. filan-

tropiczny, ludzki, uczynny.

i^UeU'fC, sf.pl. =n, córka

/. gospodyni, córka pani do-

mu (w mowie studenckiej).

^IjUljarmo'niftfi, adi. fil-

harmoniczny.

$9tü'Wifa, */. pl. -§ i

=fen, filipika /., mowa nieu-

straszona przeciw komu lub

czemu.

$I)tli'ftCf, sm. =§, pl. —

,

filister ot., filistyn ot., (znaczy
w mowie studenckiej :) nie-

student ot.; pedant w.; wa-
ciciel ot. domu (mieszkania)

;

poyczajcy konie do prze-

jadki = SßferbepljUtfter
.

ko poyczony; dno n. pu-
baru lub fajki.

pUifteret', tyl)tli'fterljaf=

tigfCtt, Sf. filisterya /., pe-

danterya /., drobnostkowo
/, maostkowo /.

adi. filisterski, pedantyczny,
maostkowy; a^.po filistersku,

pedantycznie, maostkowo.
^I)tltfte'riunt, sn, =§, pl.

=rien, filisteryum n., (znaczy
w mowie studenckiej:) nie-

studenci pl., ycie pozauni-

wersyteckie, mieszczaskie

;

tn§ — treten porzuci ycie
uniwersyteckie.

$l)tlt'ftertimt f
sn. =5, obacz

spbtufterei.

^l)tloIo'fl(C), sm. =en, pl.

=en, filolog ot., badacz ot.

jzyków, jzykoznawca ot.
'
pijilinVgenl)erfammlung,

sf. pl. =ert, zjazd ot., kon-
gres ot. filologów, jzyko-
znawców.

filologie', sf. pl. =n, filo-

logia /., nauka /. jzyków,
jzykoznawstwo n.

'
i^tlolo'fltfuj, adi. filolo-

giczny, dotyczcy jzyko-
znawstwa.

^Ijifome'le, sf. pl. =en,

sowik ot.

^ßljüofo'fcl}, sm. =en, pl.

=en, filozof ot.
;
przyjaciel ot.

mdroci, mdrzec ot.

$tflofoMe'm, sn. -(e)«
#
pi.

=e, zdanie filozoficzne.

5ß$ilofoMie', 8f. pl. =n,

filozofia/.; mdro/., nauka

f. mdroci.
$l)uofo>J)ie'ren, im.^aben)

filozofowa, rozumowa; mdr-
kowa.
^Uofo'Mtn, sf.pl. =mnen,

filozofka /.

^tlofn'Mtfdj, adi. filo-

zoficzny; =es ©nftem system

filozoficzny; adv. filozoficznie.

fltyio'le, sf.pl. -n, fioa/.,

fiolka /., ampuka /., fla-

szeczka /.

$f)lCpta, sn. -S, flegma

f., powolno /., ozibo
/., obojtno/., spokojne uspo-

sobienie.

$l)legma'tifer, sm. *&, pl.

—, flegmatyk ot., oziblec
ot., obojtnik ot., ocialec ot.

^Jjlegtlia'ttfu), adi'. flegma-

tyczny, powolny, obojtny,
spokojny, zimnej krwi; adv.
flegmatycznie, powolnie, obo-

jtnie, spokojuie, z zimn
krwi.

$l>fogi'ftt|d), adi. palny
(chemia staroytna).

$f)fogi'ftOtt, sn. =§, ywio
palny (chemia staroytna).

$l)0lte'ttf, sf. fonetyka /.,

gosownia /.

^honCttfÖl, adi. fonety-

czny; =e Orthographie pi-

sownia fonetyczna; adv. fo-

netycznie.

i^onogra'^, sm. =en, pl.

=en, fonograf ot.

^OÖJjfa't, sn. =(«)§, .m\ *e,

fosfat ot. (chemia).

^l)0'3jJljor, sm. =3, .p. =e,

fosfor jw. (chemia).

$ßl)n'gj)i)0r=, arfi. fosforowy.

^ijogjjljoreSjie'ren, w», (^o»

ben) wieci si, byszcze.
^oäMoregjte'rcit, *». =0,

fosforescencya/., wiecenie n.

^^o'^I)orc8sic'reni), adi.

wieccy.
$f)0§More3äe'nä, sf fos-

forescencya /'., wiecenie n.

$l)o'tyI)orljatttg, acz«, fos-

forow}'.

^ß^og^o'rig, ^^oö^o'rifd),
acZ?'- fosforyczny.

9?ljO§Morifte'rCH, va. (^a=

ben) fosforyzowa.
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O&o^Iiormetatte, sn. pl.

fosforzaki pl.

Pjo'styliorfauet:, adi. --er

5?alf fosforyt w?., fosforan m.
wapna; »res Satj fosforan m.

^o'^Ijorfüurc, 5/*. pZ. =n,

kwas fosforowy.

$l)o'§Morfil6ec, s». =3,

fosforan m. srebra.

^Ijo'gpprftretdipläujen,

^p'Stoprjiinbpljdjen, sn.

=3, p. — , zapaka fosforowa.

$p'§Moröerfitn&ung, sf.

pl. '-ett, fosforek m.

$p'SMortoaf(erftoff, sm.

'(e), pl. 'i, fosforek m. wo-
doru.

sßljotogra'M, sm. »en, pl.

=en, fotograf m.

ÓptograMie', sf. pl. =n,

fotografia /. ; sztuka foto-

graficzna.

OptograMi'enTtättöer, sm.

»§, pl. — , ramka stojca na
fotografie.

$)otograJ>l)ie'rett, va. (f)a»

oen) fotografowa; ftd) —
raffen fotografowa si.

Óptogra'£l)tfcfj, adi. foto-

graficzny; adv. fotograficznie.

Optometer, sm. .%, pl. —

,

fotometr m., wiatomierz m.

Optometrie', sf. fotome-

trya /"., wiaomiernictwo n.

PotofMa're, sf. pl. =n,

fotosfera /., (o)krg wietlny
soca. [typia f.

tyftOtOttylie', sf.pl. »n, foto-

^ra'fe, sf. pl. =n, fraza

/"., frazes m., zdanie n,, okre-

lenie n., zwrot m. mowy,
sposób m. mówienia; wyra-
enie czcze bez treci; rote

bte — tautet jak to si mó-
wi; bag ftnb nur =n to tylko

gadanina; =n tnctdjen mówi
frazesy ; »n brefdjen papla
czcze frazesy.

^pa'icnftilbner, sm. *,pl.
— , frazeolog tn.

Opa'fenbredjfler, ^IjrcT»

fenbrefdjer, Oljra'jettmadjer,
sm. *§,pl. —, frazesowicz m.

Opa'fenbrefdjeret, sf. pi.

»en, frazeologia /. ;
paplanie

n. frazesów.

Ot)ra'feitljaft, adi. frazeo-

logiczny; peny frazesów,
retoryczny (take prjrafen»
reidj).

^{jra'fenmdjtum, sm. <e)§,
obfito/, frazesów ; retoryka/.

$ljra'fcnfammiung, sf. pl.

-en, ^Ijra'feufu) atj, sm. =e§,

zbiór m. frazesów, frazeologia/.

^Ijrafeologte', sf. pl. =n,

frazeologia /. ;
pisanie n.,

wymowa /*., wyraenie pikne,
skadne, dwiczne.

Opafje'ren/ vn. (Ijaben)

frazowa (muzyka).

^paftC'rung, sf. frazowa-

nie ». (muzyka).

Pjrenoto'g, sm. »en, pl.

»en, frenolog »)., badacz m.
czaszek.

OPeuotogte', sf. pl. »n,

frenologia/., nauka f. o czasz-

kach.

spptfo^era, sf. pi. =§

i »ren, filoksera /. (owad).

OP'ätjarntoutfa, sf. pi. =g

i »jen, fishaimonika /.

m\)\i% sf. fizyka /.

ÓPftfo/lifuj, adi. fizykalny.

$Pfifci't, sn. »(e)§, pl. «e,

fizykat 7)i., urzd m. i powiat

m. lekarza (fizyka) powiato-

wego.

^p'ftfer, sm. =, pl. —

,

fizyk m., znawca m., badacz

m. przyrody.

$p'filit3, sm. -, pl. $h>
ftci, fizyk m., lekarz powia-

towy.

^pftogno'm, sm. »en, pl.

»en, fizyognom m., fizyogno-

mista m., badacz m. skadu,
rysów twarzy; znawca m.
usposobienia ludzi z rysów,

ze skadu twarzy.

OPftognomte', sf. pl. *n,

fizyognomia /., skad m„
wyraz m., rysy pl. twarzy,

twarzoskad m.\ caa ze-

wntrzna posta i powierz-

chowno czowieka.

^pftogno'mifer, sm. >§,

pl. — , obacz i^nfiognom.

Opfiogno'mifct), adi. fizyo-

gnomiczny ; adv. fizyogno-

micznie.

•Sßpfiolo'g, sm. »en, pl. --en,

fizyolog m., badacz m. czyn-

noci organizmu ludzkiego.

^pfiologte', sf. pl. =n,

fizyologia f, nauka f. o czyn-

nociach organizmu.

OPftOlO'gtfdj, adi. fizjo-

logiczny; adv. fizyologicznie.

OP'fiftt), adi. fizyczny,

przyrodny, cielesny ; adv.

fizycznie, przyrodnie, ciele-

nie.

$iant'no, sn. =(b), pl. .-§,

pianino n., fortepian mniejszy,

pant'ft, sm. --en, pl. =en,

pianista m., grajcy m. na
fortepianie.

^iani'fttn, sf. pl. «innen,

pianistka /.

^ifl'no, adv. cicho adv.,

delikatnie adv.

$ia'no, panofo'rtc, sn.

=(<o), pl. =3, tortepian m.

^iano(fortc)f^tclcr. sm. »§,

—
, ^iono(forte)[^iclcnn, sf,

pl. »innen, pianista ra., pia-

nistka /.

^tari'ft, sm. »en, pl. =en,

pijar m. (zakonnik).

^ta'fter, sm. =s, pi. —,
piastr m. (moneta).

^i'djel, sm. =, pl. —

,

podbródek m.

9ßt'djeln, vn. i va. (Ija&eii)

1) smoli, goli, yka, pi;

2) wydobywa ywic.
$i'ujeit, va. (fjaben) 1)

smo (o)smarowa, obla,

zamaza, smoli; 2) wydo-
bywa ywic.

^ßt'djeit, sn. =3, osmalanie

n., oblewanie n. smo.
P'ujplj, sn. »cS^Z.pljer,

drewienko n. do gadzenia
szwów, rygowalnica /. (szew-

stwo).

P'u)letnttMitö, sf. pl. =e,

pótno smolne, pótno smo
powleczone.

Ot'ulter, sm. =§, pl. — , 1)

pijak m. ; 2) smolarz m.

$i'u)UMd)3, sn. »fe, pl.

t, zasklep m. (pszczelnictwo).

fiu, sm. =(e)§, pl. =e, 1)

kolnicie n. dziobem, dzió-

bniecie n. ; 2) tyktak m. zegara

;

3) (obraz.) ansa /., zo /.,

nienawi ukryta; einen —
auf jmnbn fjaben mie ans
do kogo, nienawidzi kogo.

^i'ÖC, sf. pl. stt, motyka
koczasta; = ©pi^aefe.

^t'tfCl, sm. *$, pl. —
, p-

cherzek m. ; = a3läöd)en.

^t'ctelftiitc, sf. pl. =n, pi-

kulina /., may flet, flecik tn.

Ot'tfelljaitöe, sf. pl. -n,

hem m., szyszak m. (pruski).
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Ei'tfelljeriitg, sm. »(e)s, pl.

»e, 1) sied wdzony; 2) tre-

fni m., bufon m., mieszek
m., pajac m. (teatr).

^i'rfClig, adi. pokryty p-
cherzykami.

Ei'tfCIt, va. ((jaben) 1) dzió-

ba, dzióbn, ku; JU Sobe
— zadzióba ; 2) koczastem
narzdziem uderza w co;

©tein — obrabia, ociosy-

wa kamienie; 3) vn. (baben)

robi tik tak (o zegarze).

«ßi'lfling, (take »üdfling),

sm. =(e)3, pl. -e, led w-
dzony.

$i'tf(e)ttttf, sn. «8, pl =e,

i =8, piknik m., zabawa
z tacami skadana.

Eiebefta'1, sn. -(e)3, pl. *e,

piedesta m., podsupie n.,

podsupiec m., podstawa f.,

podstawnik m. posgów, po-

mników.
«ßje'f, sf. pl. «en, 1) tylna

cz spodu okrtu; 2) sm.
=8, szczyt m., wierzchoek
m. góry.

pe'Äfen, vn. (fjaben) i)

take $te'^)Cn, piszcze, pi-

sn (o ptaszkach a szcze-

gólnie kurcztach) ; 2) kwili,

by nieco chorym (o dzie-

ciach).

Eie'jjerlittg, sm. .(e)8, pi-

te, piskla m., bezustannie a-
lcy si, paczcy

;
purchatka

/., papinkowate stworzenie,

delikacik m.
*ßte'agait§, sf. pl. «gänfe,

Eie'ögöffel, sn. <*, pi. -, i)

malekie gsitko, piskl n.
;

2) dziecko kwilce, chore.

jßte'Wltyn, sn. *(e)8, pl.

- cjubner, kurcztko n

.

,
piskl n

.

tyit'pmaty, sm. se§, pl. »e,

Eie'jjmäCdjctt, sn. «8, pl. —

,

ptaszyna f., piskl n.

Eie'jjbogel, sm. =8, pl.

=üögel, ptaszyna /., piskl
n. ; artobliwie o pruskim
orderze czerwonego ora.

Eie'raaS, sn. =aafe$,pl. safer,

Eierefel, sm. =3, pi. —

,

wabik m. na ryby, ddo-
wnik m. (robak).

SßtCtÖ't, */. pietyzm m.,

naboestwo n., mio /.,

lito /. ; — gegenüber ben

Gitem uszanowanie n. dla

rodziców.

EtCtÖ'tlo8, adi. bez pie-

tyzmu, bez uszanowania.

Eietä'tloftgfeü, */. brak m .

pietyzmu, nieuszanowanie n.

tyitti'imtä, sm. —
,

pie-

tyzm m.
sßieti'ft, sm. -en, pl. =en,

pietysta m.\ naboni m.,

witoszek m.

Eieti'ftitt, sf. pl. -innen,

pietystka /. ; witoszka /.,

nabonisia /.

Eietifteret', sf. obacz Pie-
tismus.

$ieti'ftifd), adi. pietysty-

czny, nabonisiowski.

Eigme'itt, sn. =(e)3, pl. =e,

barwnik m.
SßÜ, I. sm. -3, pl. -3,

szczyt m., wierzchoek m.
góry ; II. sn. =3, pl. <=§, 1) pik

m. (barwa w kartach fran-

cuskich, tyle co w polskich

od); 2) ansa /., niena-

wi /. ; obacz pod tyiä 3).

Eifa'ltt, adi. 1) ostry (w
smaku, zapachu); 2) (prze-

nonie:) dogryzajcy, uszczy-

pliwy; pieprzny.

Eifattterie', sf. pl. =n, pi-

kanterya /., sowo uszczy-

pliwe, uszczypliwo/., facecya
pieprzna.

$t'fag, sn. »ffeS, pl. -ffe,

as pikowy.

^i'f&ube, sm. =n, pl. -n,

ninik pikowy.

Sßt'fbomc, sf. pl. =n, dama
pikowa.

^ßt'fe, sf. pl. =n, 1) pika

/., dzida f., halabarda /.

;

oon ber — auf bienen

przebiedz wszystkie stopnie

suby (wojskowej) pocz-
wszy od najniszego; 2) =
spi! 3).

$tfe'e, sm. obacz ^tque.

Ei'fetfen, sn. =s, pl. —

,

eleziec m. u piki.

Ei'fenftoft, sm. =eS, pl.

=ftÖfje, pchnicie n. pik.

Ei'fettträger, Eüenie'r, sm.

=3, pl. — ,
pikinier m., pi-

kownik m. [kesza/.

^tfCfdlC, sf. pl. =n, be-

$tfc'tt, sn. =(e)3, pl. =e,

1) pikieta/, (wojskow.); 2)

pikiet m. (gra w karty).

9M'ffeilt, adi. wyborny,
przedni.

Eüte'reit, I. va. (t)a&en)

ku, uku; dokucza, do-
gryza, dogry, obrazi; er

ift über bein Setragen =iert

jest uraony twojem obej-

ciem; auf jjmnbn =tert fein

mie zo na kogo, uraz
do kogo; II. ftd) — , vr.

(baben) ftd) auf etro. — uwzi
si na co, koniecznie chcie
co mie, koniecznie chcie
czegro dokaza.

Eüa'fter, sm. =3, pl. —

,

pilaster m., sup uwizy,
filar uwizy, filar w mur
wcielony.

Et'lCM, $i'latt, sm. =§,

piaw m. (potrawa).

Eilger, sm. =g, pi. —

,

ptnik m., pielgrzym m.
v^t'Iger^, adi. pielgrzymski.

Pilgerfahrt, sf. pl. =ert,

pielgrzymka /., pielgrzym-

stwo n., ptnictwo «.; eine

— unternehmen uda sie na
pielgrzymk, pielgrzymk
odprawi.

Et'lgerljut, sm. =(e)§, pl.

=b,üte, kapelusz pielgrzymski.

tyTlgerin, sf. pl. =innen,

ptnica /., pielgrzymka f.

'plgertleib, sn. .(e)3, pi.

«er, suknia pielgrzymska.

^i'Igerlutte, sf. pi. =n,

paszcz pielgrzymski.

Eingerieben, sn. =§, ycie
piel»rzymskie.

pilgern, vn. (fein)^ piel-

przymowa, ptnikowa.
?ßi'Igerfu)aff, sf. pielgrzym-

stwo «., pielgrzymka/.; bie

— burd)§ Seben pielgrzymka
yciowa.

$i'Igerftt)ar, sf. pl. =en,

gromada /. pielgrzymów.

^t'Igerjtab, sm. =(e)g, pl
»ftäbe, kij pielgrzymski.

^.u'lgertafcfje, sf. pl. =n,

torba pielgrzymska.

plgrim, sm. =g, pl. *e,

obacz Pilger.

^t'ße, sf. pl. =n, piguka

/., placuszek m. ; =n ein»

nehmen piguki zaywa;
(obraz.) eine bittere — fd)Iucfen

pokn gorzk piguk, znie
cierpliwie zarzut; bie — Der-

judem, tergolben, bie bittere



^i'üenürett 173 $i'nf(e)ler

— uerfüfjen ocukrzy, po-

zoci, osodzi gorzk pi-

guk, piounowe sowa mio-
dem przyprawi, zarzut oblec

w grzeczne sowa; bte —
»erbittern sowa gorycz przy-

prawi.

^t'ffenörett, sn. =(t%pi
=er, deszczuka /., na której

robi si piguki.

iM'ü'en&ofe, */• p}- «# pu-

deko n. na piguki, z pigu-
kami.

$t'flenkej)er, sm. =§, pi.

—
,
piguliski m., piguka /.

(artobliwie lub szyderczo
o aptekarzach).

^t'Heitform, sf. pi. «en,

forma /. na piguki ; ksztat
m. piguki.

^i'ficnförmtß, adi. majcy
ksztat piguki.

^t'ttenmaffe, sf. pi. =n,

inasa /. na piguki.

WUtnfäaäittl, sf. pi. =n,

pudeko n. rja piguki, z pi-

gukami.
$i'tteitteig, sm. .(e)§, pi.

=e, ciasto n. na piguki.

$tlo't, sm. »en, pi. «en, 1)

sternik m. ; 2) gatunek
ryby.

^tlj, sm. »eg, pi. =e, grzyb
m. ; =e anfe^en sadzi grzyby

;

-t tefen grzyby zbiera
;
(prze-

nonie:) rote bte »e cmS ber

@rbe roadjfen wyrasta jak
grzyby z ziemi (po deszczu)

;

in bte =e getjen a) i na grzy-
bobranie ; b) pój na grzyby,
znikn, da drapaka, dra-

pn.
$tl$=, adi. grzybowy.

$t'ljäl)nltdj, ^i'ljarttg, adi.
grzybiasty, grzybowaty.

i'l$ttt, sn. =(e)§, pi. =e,

grzda grzybowa.

Wktttiti), adi. obfity w
grzyby.

$i'i$efudjen, ^iljelefen, sn.

«§, grzybobranie n.

^t'IjfÖrmtg, adi. grzybo-
waty, ksztat grzyba majcy.

^iljtg, rzadko ^i'Ijtt^t,

adi. grzybowaty, grzybiasty.

WltfoxaUt, sf. pi. *n,

grzybowieniec m.
^i'ljlltnbc, sf. grzyboznaw-

stwo n., nauka/, o grzybach,
mikologia /.

^tljlager, sn. =s, pi. —

,

grzybnin m., przedrodek m.
^iljmalbc, sf. pi. =n, pie-

strzennik m.
^ßi'IäfOUCC, (wym.:-sos), sf.

pi. =n, sos grzybowy.

^i'ljfälire, sf. kwas grzy-

bowy, grzybian m.

p'ljftjOrett, sf. pi. zarodki

pi. grzybów.

p'ljfttel, sm. -(e)8, i> =e,

odyga /. grzyba.

P'laftuff, «w. <e)8, pi. -e,

grzybnik w.
;
grzybownik m.

$tme'nt, sm. i sn. =>(e)§,

??. <e, $tme'ntyfeffer, sm.
= 8, pieprz jamajski.

^tmilClCf, sf. wto /.,

delikatno /.; zniewiecia-o /.

^i'm^elfrt^C, sm. delika-

tni m., chuchrak m., niewie-

ciuch m.
^i'm^eltg, adi. bardzo de-

likatny, wty.
^i'mJJeHtefe, sf. dziewczy-

na bardzo delikatna, wta

;

paczka f.

^t'm^clmetfc, */. pi. =n,

i
sikorka niebieska == SSIctU'

tneife.

^i'tttpeltt, vn. (Ijaben) by
bardzo delikatnym, wtym

;

skomle, paczliwie narzeka.

^i'ittflewuft, sf. pi. -nüffe,
kokocinowy orzech, koko-
cioa/., klekoczka/., zaklk m.

^tlttytnCtte, sf. pi! =n,

^tmpe'rneu', sm. =(e)8, pi.

«=e, biedrzeniec m., sowia
strzaa (rolina).

^inafotlje'f, sf. pi. =en,

pinakoteka /*., galerya /.

obrazów.

^i'nattgbaam, sm. =(e)§,

pi. »bäume, uwDa cierpniana.

^itW'ffe, sf. pi. »Xl, wazki
okrt.

$iltce'tte, (wym.: psete),

sf. pi. =n, pinceta /., obcki
chirurgiczne.

$t'nge, sf. pi. =n, spadlisko

n., kotlina /. (górnictwo).

$tngiii'tt, sm. -(e)8, pi. »t,

pingwin to., skocz to.

(zwierz).

$t'me, sf. pi. =n, ^i'ntcn«

fiaunt, sm. «(e)8, pi. =baume,

SJM'nienftefer, sf. pi. —
,

pi-

nela /., smerek m.

p'menhain, sm. =(e), pi.

«e, gaj smerekowy.
^intcnbarj, sn. =e8, pi. «e,

ywica smerekowa.

P'nteitäajjfen, sm. -8, pi.

—, szyszka smerekowa.

tyt'ttfe, sf. pi. =n, ód
adowna chya i wysoka.

$i'ltfetll, vn. (baben) mo-
czy, odda nieco moczu.

^t'ltfett, vn. (b>ben) ude-
rza (stal) o krzemie; bi
motem o kowado.

P'nfejmnf, sm. =(e)8, pi.

=e, kowal m. (w mowie dzie-

cicej).

P'nfert, sm. .(e)8, pi. =*,

ziha /., wab(ik) to.

P'nitC, sf. pi. =n, 1) lotka

/., gówne pióro u skrzyda
sokoa; 2) rodek m. tarczy
do strzelania; 3) wiek to.,

gwód m., koek m. ; 4)
czop m. = 3<ipfen.

$i'nnen, va. (^abert) l) =
Einten madjen fortelu zay,
oszukiwa, ucieka si do
wybiegów ; 2) skada czcionki

drukarskie; = ©e^ett.

Jßt'nnenfäge, Sf. pi. -n,

pia /. do przyrzynania ko-
ków.

^ßtltOlt'tt, sn. — , olej sme-
rekowy, pinolina/. (chemia).

$i'nfel, sm. =§, pi. —

,

penzel m., pendzel m.\ )aav
— pendzel z wosów, wo-
nik m., ki/., kicie m.\
SWaurer— pendzel murarski;

er roetfj ben — gut ju fübren
umie si z pendzlem obcho-
dzi, jest dobrym malarzem

;

er ^at einen füljnen — ma
miay pendzel, miao ma-
luje; 2) (przenonie:) rura/.,

gupiec m.) = ©infatt»
»infel.

p'nfelc&ett, sn. =§, pi —

,

dim. od Sßinfel, pendzelek m.
^tnfelei', sf. pi. =en, i) pen-

dzlowanie »., pociganie n.

pendzlem; (pogardliwie:)

gwazdanina /., ze malowa-
nie; 2) gupota/.; 3) skwier-
czenie »., skomlenie n., pa-
kanie n ,

jeremiada /.

$i'itf(e)iet:, sm. =§, pi. —,
1) ten co pendzluje; (pogar-
dliwie:) gwazdacz m. ; ba-

zgraa ???., nieumiejtny ma-
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larz; 2) rura/., gupiec m.;
= (ginfaltspinfel.

^t'nfclförmtg, adi. majcy
ksztat peudzla ; adv. w kszta-
cie pendzla.

^i'ltfelfÜ&niHfl, sf. wodze-
nie n. pendzla, sposób m.
malowania.

^t'nfelljaft, adi. gupo-
waty; adv. gupowato.

s

^t'nfeln, I. va.^ (haben)

pendziem smarowa, maza,
pendzlowa; II. vn. (haben)

1) obchodzi si z pendziem,

malowa= ben Sßinfel führen;

2) gwazda, bazgra, le ma-
lowa, 3) skwiercze, skomli,
paka, jcze.

^i'nfelfttcl, sm. =(e)ä, pi.

=e, pnfelftod, sm. =(e), pi.

=ftö(fe, trzonek m. u pendzla.

$i'nfelftnd), sm. *(e)§, pi.

=e, pocignicie n. pendzlem.

^tnfltrog, sm. =(c)§, pi.

-tröge, naczynie »., w któ-

rem spukuje sie pendzel.

^i'nfciruifd)cr/^t'nfelnjifd)=

lapptlt, sm. =s, pi. —, ka-

wa pótna do obcierania

pendzla.

SjSt'nfClSlig, sm. obacz «ßin<=

felftrich.

p'nte, sf. pi. *n, pógar-
cówka /., kwarta /.

^injC'ttC, obacz »IHncette.

SJStome'r, sm. =(e), pi. »e,

pionier ?ra , saper wt., kopacz
m.

;
(obraz.) inicyator m.,

torujcy m. drog (nauce,

sztuce).

^tOltte'rtlim, sn. <=§, odwa-
na iaicyatywa.

qSt'^C, sf. pi. «n, 1) fajka

f.; ba§ ift mir — to mnie
obojtne ; 2) beczka/., kufa /.

0i'pen, vn. (haben) piszcze,

piskota.

^i'pettb, adi. piskliwy

;

adv. piskliwie.

^i'Jjenftäfoe, sm. pi. pipie

j)l., pipeki pi., pipewki pi..

klepki pi., waczos m.
i'$tt, sm. =§, pi. —,

wiergotek m.
9Mp§, sm. 'JHpfes, 1) pype

m. (u kur); itn — reijjen

pype zedrze; 2) (prze-

nonie:) er bat einen — roeg

dostao mu si, ma szkod;
ma w sobie zarodek mier-

telnej choroby; er fjat atfe

ilugenblide ben — co chwila

co mu brakuje, dolega

!

^iqile', (wym. : -ke), sm.

<*$, pi. =§, pika f. (materya).

üßtqiie't, (wym.: -ket), sn.

obacz ^ifett.

^?tqute'rcn, (wym. : -kiren),

vn. obacz Elfteren.

^ira't, sm. =en, pi. =en,

korsarz m., rozbójnik morski.

^iratentum, sn. =g, *JMra»

tttll'f sf. korsarstwo n.

$iro'l, sm. '§, pi »§ i =e,

wilga /., gwizda/. ; = ©olo*
amfel (ptak).

prOUC'ttC, (wym.: -ruette),

sf. pi. =n, piruet m ; eine —
fcblagen wykona piruet =
^5irouetieren, vn. (fyaben).

$trfd), sf. obacz 23irfd).

Sßi'fang, sm. --, pi. »§,

banan m. (drzewo).

^i'faitgpflartjen, */. pi.

bananowate, bananowe 10-

liny.

93i'fd)en, vn. obacz Riffen.

^t'fpeln, ^ifpern, vn.

(haben) szepta.

$t'ffen, vn. (haben) odda-
wa mocz, ciucia, szcza

;

tU Sett — szcza w óku.
^M'ffer, sm. *% pi. —,

szczocli m.

^i'ffcrn, vimp. mid) piffert,

e§ piffert mid) szcza mi si
chc.

5)Stff0t% (wym.: pisoar), sn.

=(e)5, pi. "& i =?, mokrzyca
/., mokrzyny pi., szczalnik

m., pisoar m.
Sßt'prt, sm. =(e)§, pi. =e,

^i'ffraum, sm. -(e), pi.

»räume, obacz Sßiffoir.

^i'fjtOpf, sm. <e)§, pi.

=tÖpfe, nocnik m., uryna m.

^i'fttoinfel, sn. «=§, pi. —

,

obacz Sßiffoir.

^iftc'jie, sf. pi. =n, pi-

stacya f. (drzewo i owoc).

pfta'jtenbaum, sm. =(e)§,

pi. =bäume, pistacyowe drze-

wo, pistacya f., pistakowiec m.

$ifta'sieitniiß, */. pi. -nttffe,

pistacyowy orzech.

^ifto'le, sf. pi. =n, jptftol,

sn. =(e)s, pi. =e, 1) pistolet

m.\ boppellaufige — pistolet

o dwóch lufach; fid) auf *tt

fcblagen, auf -n logeben bi

si na pistolety; auf -tt forbern

wyzwa na pistolety; auf
jmnbn mit ber — fdjiefceu

strzela na kogo z pistoletu
;

ftch mit einer — erfchiefjen

zastrzeli si pistoletem

;

jmnbm bie — auf bie SBruft

fehen przyoy komu pistolet

do piersi; (przenonie;) przy-

prze kogo do ciany, zmusi
kogo do czego; 2) pistol m.,

luidor m. (moneta).

^tftO'krtbUCtt, sn. --Ö, pi.

=e, pojedynek m. na pistolety.

^i'ftolcngriff, sm. ={t)%, pi.

=e, kolba /. (u) pistoletu.

$tfto'leni>aIfter, sf. pi. >n,

olstro ii., puzdro n., puzderko
n. na pistolet.

^tftolcnfugel, */. pi. =n
kula pistoletowa.

Sßtfto'Ienlauf, sm. -(e)s, pi.

»laufe, lufa f., rura /. pisto-

letu.

pftO'lenftf)lljj,sm.=fc&uffe,

pi. =fd)iiffe, (wystrza m.
z pistoletu.

^tftolenfdjupettc, sf. pi.

=n, odlego /. strzau pi-

stoletowego.

$iftO'tt, (wym.: pist), sn.

=§, pi. =, waltornia pistono-

wa (instrument muzyczny).

^t'tabanf, ^t'te^anf, sm.
se§, konopie indyjskie.

^tttOrCSf, adi. malowni-
czy; adv. malowniczo.

$la'cet, sn. «(§), pi. =,
placet n. indecl., potwier-

dzenie ii.

$la'dje, sf. pi. =n, opona
wozowa, pachta wozowa, po-

krowiec m.
^IttCtC'rCn, (wym.: -siren),

va. (haben) umieszcza, umie-
ci; posdza, posadzi; ba
unb bort — rozmieszcza,
rozmieci.

$lacte'niltg, (wym.: -sirung),

sf. pi. =en, umieszczenie n.,

lokacya /.

$Iacte'ntng3bureaii, (
wJm - :

-sirungsbüro;, sn. =3, pi. =6,

^lacie'ntngStnfttM, sn. =(e),

pi. =e, biuro n. lokacyi, biuro

dla umieszcze, biuro wywia-
dowcze.

$latf, sm. =(e)§, pi. =e,

rzadko ^JlarfClt, sm. =, pi.

— , 1) plama f.\ 2) pa-
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tek m., Jata/.; = aufqefefcter

gKden; S) pyta/. = jtotte;

4) ein — Sfanbeg pat m.
ziemi; 5) guz m. (w jedwa-

biu, wenie, baweuie); 6) bilet

m. wstpu na wycigi konne.

PÜ'tfellt, va. (Caben) ata,
naprawia.

Pa'tfett, I. va. jfóaben) 1)

obkada, wykada co czem

;

przykleja, przyklei ; zwil-

ona ziemie przez ubijanie

wzmacnia; 2) gremplowa,
rozczesywa ponownie wen;
3) obacz ^piärfeln; 4) drczy,
ciemiy, uciska, dokucza;
= plagen; II. fid) — , vr.

(Ijaberi) mczy si, mozoli
si.

'$la'der, sm. -3, pi. — , 1)

drczyciel m., ciemizca m.,

zdzierca m.\ wymusiciel m.;

2) strza nierówny, zapóny,
nie w swoim czasie (woj skow.)

;

3) bd kardynalny, gówny,
ciki.

Ißlocferei', sf. pi. =en, l)

drczenie «., mczenie n., cie-

mienie «., ciemistwo «.,

dokuczliwo /. ; 2) mozoy
pi., trudy pi, mka /., uci-
liwo /. ; kopot m., za-

chód m. ; = (Sdjererei.

^la'tfcm, m. (Caben) 1)

strzela, strzeli nierówno,

nie razem (z drugim), strzeli

za póno; 2) popeni bd.
^ßlO'bber, sm. =g, deszcz

nawalny.

^ßio'bbew, vimpers. eg ptab«

bett leje jak z cebra.

CßlttfO'ttb, (wym.: -f), sm.

«=g, pi. =3, strop m., puap m.

*ßloßo'lfd)luft, sm. »fcbluffeg,

pi. =fd)(üffe, kadencya pla-

galna, kocielna (muzyka).

*J3io'ge, sf. pi. *n, i) plaga

f., klska/., kara boska; bic

ägnptifcben =n plagi egipskie;

2) udrczenie «., utrapienie

n., mczarnia /., kopot m.
;

bieda f. ;
jeber %a bat feine

— niema dnia bez kopotu.

*ßlo'gegetft, sm. >»eg, pi. =er,

drczyciel m., trapiciel m.,

trapiduch m.
^io'gegöttin, sf. pi. «innen,

farya /., erynia /.

$la'geleben, sn. =g, ycie
pene utrapie, kopotów.

^lo'gen, I. va. (b,aben) tra-

pi, drczy, mczy, doku-

cza, ciemiy, uciska; er

nrb von feinen ©laubigem
febr geplagt wierzyciele do-

kuczaj mu bardzo; plagt

bid) ber Xeufel? czy ci zy
duch kusi, napastuje? II.

fid) — , vr. (tjaben) mozoli
si, mczy si; fid) mit ettt).

— kopota si czem, mczy
si nad czem; biedzi, biedo-

li si z czem.

$ld'0,er, sm. =3, pi. —, dr-
czyciel m., czowiek doku-

czajcy.

$lo'geteufel, sm. *,pi. —

,

zy duch drczyciel, dyabe
m. ; trapiciel m., trapiduch

m. = Wagegeift.

^jJagia'r, sm. -§, pi. *e, i

^logiO'riltS, sm. — , obacz

plagiator.

^logiot, sn. =(e)§, pi. =e,

plagiat m., kradzie literacka.

$logio'tor, sm. =g, pi. =to=

ren, plagiator m., ksigo-
kradca m.

<ß!oib, (wym.: pled), sm. »§,

pi. =§, szal m., chusta /.

$loibte'ren, (wym.: ple-),

vn. (Ijaben) broni, mie mo-
w w sdzie, przed trybu-

naem.
<PIOibOl)C'r,(wym.:pledoaje),

sn. =g, pi. =g, obrona/., mo-
wa obronna.

^lotfonterie', */. pi. =n,

art m. = 2Bi|, ©djecj.

^loifi'r, sn. obacz päfter.

$lofO't, sn. =(t),pl. =e, pla-

kat m., obwieszczenie n. (wy-

wieszone lub przylepione dla

ogóu).

*ßlon, adi. 1) paski, ró-

wny; 2) jasny, zrozumiay;
adv. równiutko, atwo.

*ßlon, sm. *(e)§, pi. Sßläne,

1) paszczyzna f.,
równina f.,

równia f. ; 2) plan m., rysu-

nek m., rys m., zarys m.
;

ben — eineg ©ebäubeg auf«

nebmen, entroerfen zdj plan

z budynku, narysowa, zrobi

plan na budynek; 3) osnowa

/., ukad m., rozkad m.\

ber — ju einem ©rama osno-

wa, ukad dramatu; ein ge=

brucfter — prospekt m. ; er

arbeitet immer nad) einem ge=

nffen =e pracuje zawsze we-
dug pewnej metody ; 4) (pi.

take platte, jednak rzadko),

zamiar m.
;

plan m., ukad
m., przedsiwzicie n.; kom-
plot m., spisek m.\ eg mar
ntdjt in meinem =e nie mia-
em tego zamiaru, nie zamie-
rzaem tego; einen — ents

raerfen uoy plan; einen —
burdjfüfjreti wykona plan,

zamiar; einen — nemtcln zni-

weczy, udaremni plan, za-

miar; einen ^lan burdtfrcujen

popsu, pomiesza szyki.

$la'lte, sf. pi. =n, pachta
/. = $lad)e.

^lifrte, sf. pi. =n, paszczy-
zna /., równina /.

Sßlö'nemoojer, sm. *ä,pl —

,

^länefdjmieb, sm. =(e)g,

pi. =e, ukadajcy m. plany,

projekcista n.

*ßlO'ltett, vn. (fein) i va.

(fyaben) zamierza, ukada,
robi plany; im geheimen —
uknu.

plattet, sm. --en, pi. =en,

planeta /.; einem ben jen

lefen wróy komu; unter

einem glüdlidjen =en geboren

fein by rodzonym, rodzi si
pod szczliw gwiazd.

Sßloneto'rtfdj, adi. plane-

tarny.

*pioneto'ritmt, sn. *(§), pi.

«rien, przyrzd m. do demon-
stracyi ruchu planet.

Wam'tt\\H\)n, sf pi. -en,

droara /. planety.

^lane'tenialjr, sn. =(e)g, pi.

«=e, rok planetowy.

^lanc'tcnfartc, */. pi. =n,

mapa planetarna.

^lanc'tcitlauf, sm. >(e),pl.

=Iäufe, obieg m. planet.

^lattCtcnlefer, sm. =g, pi.

—
,

planetnik m., z planet

wrócy m.

^larictcnmafdjinc, sf. ob.

planetarium.

^lanc'tcnftanb, sm. =(e)g,

aspekt m.
Puite'teuftjftem, sm. =(e;§,

pi. =e, system planetarny.

^.Uanetoi'b, sm. =en, pi. =en,

planetoid m., asteroid m.

flottieren, va. (ijaben) i)

równa, zrównywa, skopy-

wa, gadzi, planowa; 9J?e=
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tatt — wygadza, równa,
klepa kruszce; 2) papier —
macza papier w klejowej

wodzie, leutrykowa.
"^lonte'rcn, sn. -3, równa-

nie n., skopywanie »., ga-
dzenie n. ; leutrykowanie n.

<ptame'rer, sm. =g, pl. —

,

wygadzacz m. kruszców.

^lame'rljarnmer, sm. *z,pl.

»hämmer, motek m. do kle-

pania i równania kruszców.

^laitiglo'b, sm. =tn,pl. -en,

^lamglobtiint, sn. «(§), pl.

=bien, pókula ziemska.

^planimetrie', sf.pl. *n, pia-

nimetrya/., paskomiernictwo
«., nauka /. o rozmiarach
powierzchni i paszczyzn.

^laiüme'trifd), adi. plani-

metryczny.

^1'anfC, sf. pi. =n, blanka

f., parkan m.\ mit =n Der*

fefien blankowa, (o)parkani.

^Iinfelet', sf. pi. «en,

utarczka /. ze strzelaniem.

^lä'itfelfcucr, sn. =§, pi.

—, strzay dawane podczas
utarczki.

Sßlä'nleln, I. vn. (baben)

uciera sie strzaami, harco-

wa z nieprzyjacielem, nie-

pokoi nieprzyjaciela cigy-
mi napadami, szarpa, flan-

ki erowa; II. va. (baben)

móci zboe.
Sßla'ltfen, va.^ (fjaben) blan-

kowa, parkanie.

^fa'nfenetnjäitming, */. pi.

=en, $la'nfengeljege, sn. =§,

pi. —
, ^lo'nfcniöcrf, sn. =(e),

pl. -e, 5ßIa'n!cnjoun, sm.
-(e)§, pl. =jaune, parkan m.,
palanka f.

$la'nfler, sm. »§, pl. —

,

harcownik m., flankier m.
$l(t'nlO§, adi. nie majcy

planu, zamiaru; nierozwany;
adv. bez planu, bez zamiaru

;

nierozwanie.

$la'ltl0figfett, sf. brak m.
planu, brak zamiaru; nieroz-
wa?a /.

^la'nmacfier, sm. obacz
-$lmemad)er.

Cßla'ltntä^ig, adi. stosowny
do planu, do ukadu ; odpo-
wiadajcy zamiarowi; meto-
dyczny, systematyczny; adv.
9tosownie do planu, do ukadu,

wedug planu, ukadu; me-
todycznie, systematycznie.

$la'nmoftigfeit, sf. »toso-

wno /. do planu, do za-

miaru
;

postpowanie meto-
dyczne, systematyczne.

Plantage, (wym. : -ta),

sf. pl. >n, plantacya /., za-

rosi f., zarolina f.
$la'mim, sn. =§, torowisko

n., plant m. kolei elaznej.

Ptt'nüOtt, adi. obacz $lan=
mafcig.

^la'njci^ner, sm. =s, pl.

— , rysownik m. planów.

yiappttti', sf. pl. »en, ga-

danina /., paplanina /.

^la'Werer, sm. .g, pl. —

,

gadua w., papla m., wie-
got m.

^ßla'^Crljaft, adi. gadatli-

wy, wiegotliwy.

*PIa'>^ICt^OfttglCit, sf. ga-

datliwo /., wiegotliwo /.

Pa'^erbang, sm. obacz
plapperet.

5ßla'WerItefe, sf. pi. =n,

wiegotka f., papla f., pa-

plotka /., terkotka /.

^la'Werrnaui, sn. -(e)3, pl.

=mäuler, gadua m. i f., plot-

karz m., plotucha /., papla
w. i /., paplacz m., paplot

m., paplotka /., plotkarka/.,

szczebiot m., szczebiotka /.

fW^tin, vn. (baben) ga-

da, papla, paplota, szwar-
gota, bredzi.

$la'.|)}jertafdje, sf. obacz
^lapperliefe.

Pä'rrauge, sn. =§, pl. =n,

oko zaczerwienione i kapra-
we; wywinicie n. powieki
(medycyna).

^IS'rrCR, vn. (|aben) 1) pa-
ka, drze si, becze ; 2) pie-
wa gosem skrzekliwym

;

wrzeszcze.

PÖfte'r, sn. «(e)§, przyje-

mno /. ; zabawa /., rozryw-
ka f.

$Icfte'l1tClj, adi. przyjemny,
zabawny; oddajcy si przy-

jemnociom, rozrywkom.

^Id'fttf, sf. plastyka f.,

wypuko /. ; rzebiarstwo

«., snycerstwo n.

^Id'fttfÜ), adi. plastyczny,

wypuky, wydatny; rze-

biony.

^lafttjttä't, sf. plasty-

czno /., wypuko /., wy-
datno /, wyrazisto /.

$iata'ne, sf. pi. -n, jawor
wodny, wodoklon m. (drzewo).

PoteOH', (wym.: -to), sn.

=(), pl. «8, paskowzgórze n.,

wysoczyzn f.', paza f. na-
sypu, paza wykopu (kolejn.).

^laieau'toagen, sm. =3, pi.

— , wóz pomostowy (kolejn.).

*ßlatt'n, sn. =§, $la'tina,

sn. =§, platyna /. (kruszec).

^lati'n=, adi. platynowy.

$lati'ji&raljt sm. *(e)$, pl.

=bräfite, drut platynowy.

^Ittti'n^alttg, adi. zawiera-

jcy platyn.
'
^ßlottnic'rcn, va. (fjaben)

pokrywa platyn, platyno-

wa.
$lati'mru)or, sn. =(e)3, pl.

~-i, ^laii'nfajtpantm, sm. .(e)§,

pl. sfdjroämme, gbka pla-

tynowa.

$Iatt>'nifer, sm. =s, pi. —

,

platonik /?•.. zwolennik m.
Platona.

^PlOtO'mfu), adi. platoni-

czny; in =et äßeife i — adv.
platonicznie.

^Iatoni'gmu8, sm. —, pia-

tonizm m., nauka/. Platona.

^pltttfd) ! interi. klaps

!

puc!

^latfdj, sm. =eg, pl. =e, i)

plusk m., ton pluskajcy; 2)

(obraz.) gap w., dure m.

Pa'tfdjen, vn. 1) (öaben),

take ^jliitfajcrit, vn. (fiaben)

bboli, bbli, pluska, plu-

szcze, plusn, pluskota

;

bie Duelle pfätfdjett ródo
pluska, szemrze; eö regnet,

öa^ e8 platfd)t leje jak z ce-

bra; 2) wpa, upa na co

tak, e a plunie, plusn
w co (do wody).

pä'tfdjer&rititnett, sm. -,
pl. — , wodotrysk m.

^tä'tfu^Cm, sn. •§, plusk

m. (wody); plusnicie n. (do

wody).

^la'tfdjfufj, sm. =e3, pl.

«fi^e, 1) szeroka, paska no-

ga; 2) (obraz.) gap m.
5JIfl't|u)fÜ^tg, adi. pasko-

nogi; gapowaty.

^ttt'tfu)tg, adi. 1) pluska-

jcy; 2) paskonogi.
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^la'tjdjna^, adi. przemoky
do nitki.

^piatt, I. adi. 1) paski, ró-

wny; bag =e Sanb paszczy-
zna /'., równina/., nizina/.;

=eg Sad) paski dach ; =e üftafe

nos spaszczony; auf bec «=en

@rbe liegen lee na goej
ziemi; — madjen paszczy;
spaszczy; =briicfen spaszcza,
spaszczy; »fdjlageit rozpa-

szcza, rozpaszczy;— roerben

spaszczy sie ; 2) (przenonie :)

paski, pytki, nudny; gmin-

ny, pospolity, prostacki; =er

äBifc paski, pytki dowcip;

=eg %t\x% fdjroäCen gada
bzdurstwa bez treci ; «er SKug-

brud wyraz prostacki, pospo-

lity; — adv. fprecben mówi
dyalektem, narzeczem (dolno-

niemieckiem); =e Slugfpradje

chopska, gminna wymowa;
3) bie se SBabrljeit czysta,

prosta prawda ; ba3 ift

eine =e Süge to oczywiste

kamstwo; bag ift ein «er

SBiberfprud) to oczywista sprze-

czno; id) fagte eg tljm —
adv. (jerau powiedziaem mu
to bez ceremonii, bez ogródki

;

er fd)lug eg ifjm — adv. ab
wrcz, wprost mu odmówi;
II. sn. =g, narzecze dolno-

niemieckie.

*pla'ttaal, sm. =(e)ä, pi =e,

tylattltlb, sm. =(e)3, pi.

«er, weg^orzosum m.
<pia'tt&attf, */. pi. =bänfe,

ktnik patkowy.
^lifttboljCtt, sm. «§, pZ. —

,

dusza /. do elazka.
<ßIa'Morb, sm. ob. £ab>

borb.

<ßlä'tt&rett, sn. .(e)3, jrf. «er,

deska /. do prasowania.

Pä'ttdjen, sn. =g, pZ. —

,

& od platte, pytka /,
blacik m. ; blaszka /.

tyU'ütltÜt, sf. pi. =n, puap
m., powaa /.

JSla'ttbCUtfd), adi. niszo-
niemiecki, dolnoniemiecki

;

adv. po dolnoniemiecku.

$la'tte, sf. pi. =n, 1) pyta
f.\ blat 7W. (stou); to n.

pieca; blacha f.; bünne 2Jle=

tallplatte blaszka/; 2) pod-
kadka /.; gRittet— pod-
kadka rodkowa; ©tofj—

podkadka kocowa, podkad-
ka czoowa, podkadka sty-

kowa; 3) wieko n. ; 4) pó-
misek m., danie n. ; 5) y-
sina f. ; korona /., tonzura

(ksiy); eine — baben mie
ysin, by ysym; eine — be«

fommen ysie, dostawa y-
sin; 6) szajka /., kompania
/. zodziejów, rozbijaczy (po

wiedeska).

$Ia'tte6ette, sf. pi. =n, pa-
szczyzna /.

W'tu, sf pi. =n, i ymu
CifCtt, sn. =g, pi. *n, alazko
n. (do prasowania).

tyWttziftt, sf. pi. -W, pa-
szczka /., fldra /. (ryba).

$fa'ttert, 'va. (b>ben) wy-
kada, pokrywa pytami.

Sßtä'ttcn, va. (fjaben) 1)

paszczy, paski ksztat na-
dawa, wyrównywa, wyga-
dza; ©olbbraht — (wy)kle-

pa drut zloty; 2) bie SBäfdje
— prasowa bielizn.

Pa'ttenafiäiig, sm. =<e)3,

pi. =JÜge, odbitka /. pyty
stereotypowanej (drukarstwo).

$ia'ttenbniu!, sm. <e)g, pi.

=e, stereotypia /.

Sßla'itenföntg, sm. =g
;
pi

= e, król m. ysych, yso m.

<ßta'ttenfd}rift, */. pi -en,

stereotypia /. ; mit — bruden
stereotypowa; mit — ge=

brucft, fjergefteHt stereotypo-

wany.

tylä'tttX, sm. =8, pi. —

,

1) klepacz m. zota, srebra;

2) prasownik m.
^la'tterdfe, sf. pi. -n, gro-

szek bulwowy, ldwian m.,

cieciorka f.

$fa'tter&tttg3, adv. bezwa-
runkowo, bezwzgldnie; ko-
niecznie; bag ift — unmögtid)
to wprost niemoliwe, toadn
miar by nie moe ; — nid)t

bezwarunkowo nie, na aden
sposób.

^la'ttftfd), sm. obacz $lait*

cifie.

Pa'ttpgler, sm. *8, pi.

—, ykoskrzydy owad.

$la'ttform, */. pi =en,

platforma /". , dach paski,
miejsce paskie, wzniesienie

paskie; — in ber ©laäljütte

paszczolec m.

3nlenber, S)cutf=poInifcrje§ SBorterfiu.

Sßlö'ttfrau, sf. pi =en,

Pä'tterin, sf. pi. -innen,
prasowniczka /., prasowa-
czka /.

^ia'ttfujj, sm. -eg, pi.

=fiijje, 1) stopa /., podeszwa

/. (u nogi) ; 2) szeroka, paska
noga.

*ß(a'ttfü&tg, adi. pasko-
nog-i.

^lo'ltflebrütft, adi. przy-

paszczony, spaszczony.

^la'ttßOlb, sn. =(e)g, zoto
n. w blaszkach.

^tä'ttljammer, sm. »g, pi
«bämmer, mot m. do klepa-

nia kruszców, blach.

Ptt'ttljett,
'

*/. 1) paski
ksztat, pasko /. ; 2) pi
»en, (obraz.) pasko /., try-

wialno f, banalno /.

$!attte'ren, va. (baben)
blaszk nakada, wykada;
=te ©liber srebro nakadane.

yiatüt'iatbtit, <ßlatiie'-

rilltg, sf. pi =en, roboty (bla-

szka) wykadane.
ßla'tttOpl sm. -(e)8, pi.

=Iöpfe, paska gowa; (obraz.)

gowa tpa, ograniczona.

Pa'ttfityftg, adi. pasko-
gowy; tpogowy.

$la'ttlttt, sn. =8, listewka

/., prawideko n.

Pa'ttmiiljle, sf. pi. -n,

maszyna / do paszczenia
drutu.

^la'ttnafe, */. pi. *n, pa-
ski nos.

^ßla'ttnaftg, adi. paskonosy.

fyla'üntx, sm. =§, pi. .—,

1) obacz glätter ; 2) patnerz
m., wyrabiacz m. pancerzy.

$la'ttfd;mat)el, sm. -g, pi
=fcbnabel, paskodziób m.

^lä'ttftO^I, »«. obacz patie,
^Mätteifen.

^Ifl'ttftein, sm. =(e)g, pi
=e, upuik m.

^lä'tttfd), sm. &, pi =e,

stó m. do prasowania.

jßlä'ttlld), sn. .(e)g, pi
«tiid)er, pótno w., chusta /.

do pokrycia deski do praso-

wania.

^lä'ttoialje, sf. pi =n, ma-
giel m.

pä'ttto8fflc,*/.aHä'ttaeiiß,
sn. =(e)g, bielizna /. do pra-

sowania.
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178 ^laii'berfatf

<piattü>e'g, *plattju', adv.

wprost, wrcz, bez ogródki.

^la'ttaelg, sm. =fe§, pl.

=fe, kosmacz m.

*pia'itBmrm, sm. =(e), pl
=roürmer, przysysek m., wy-

pawka /.; »roiirmer, pa-
zice pi.

fiaty, sm. =e§, pi $löfce,

1) plac m., miejsce n.; freier,

unbebauter — majdan m.

;

eä fiaben alf — dla wszyst-

kich jest miejsce, wszyscy si

zmieszcz; eg tft fein — mebr

niema wicej miejsca; —
finben znale miejsce, do-

sta miejsce; er bat in Sßien

feinen — gefunben nie zna-

laz w Wiedniu miejsca,

zajcia; jmnbin — mad)en

miejsce komu zrobi, miejsca

komu ustpi; fid) — mad)cn

zrobi sobie, znale miejsce,

utorowa sobie drog, prze-

dosta si, przepcha si; —
ba! — 'gemat! ustpcie -

rozstpcie si! usucie si!

z drogi! roteber an feinen —
bringen, tun ustawi, pooy
na dawne miejsce; er ift

immer auf bem =e jest zawsze

na miejscu; ber ©cbretbtifd)

nimmt ?u oiel — roeg biurko

za wiele miejsca zabiera,

zajmuje
;
feine Semerfung roar

nidjt am =e uwaga jego nie

bya na miejscu, nie bya
stosowna, bya niewczesna

;

e§ blieben einige $aufenbe auf

Dem =e kilka tysicy zostao

na placu, polego w bitwie;

unfere ©olbaten behaupteten

ben — nasi onierze dotrzy-

mali placu, zwyciyli ; nicbt

oom =e ge^en nie ruszy si
z miejsca; ber SBafirbeit —
geben uchyli si przed pra-

wd; jmnbö Sitten — geben

wysucha czyich prób; er

tat e auf bem =e natychmiast

to uczyni ; 2) miejsce n., sie-

dzenie «.; — nebmen usi;
nehmen ©te — ! prosz usi!
nom =e auffterjen z miejsca

(po)wsta; feinen — belegen

oznaczy, e miejsce zajte

(kadc co na niem); nume=
rierte "^Iifce miejsca numero-

wane, liczbami oznaczone;

referoierte ^ßläfce miejsca re-

zerwowane, zachowane, za-

strzeone ; roenn id) an beinern

»e märe gdybym by na two-

jem miejscu; er ift am =e

jest na miejscu, nadaje si,

odpowiada; 3) miejscowo

/., miasto «.; ein fefter, be-

festigter — miejscowo ob-

warowana, twierdza /., forte-

ca f.; ein offener — miejsce

otwarte, wolne ; auf bem
ÜBiener *e na rynku wie-

deskim; auf bem =e faufen,

»erfaufen kupi, sprzeda na

miejscu, natychmiast; Don

biefer SBare ift nid)t§ mehr

am =e niema nic ju z tego

towaru na rynku, na targu,

w handlu; 4) miejsce w.,

urzd m. ; 5) placek m. ',

=
päi3C&en; 6) huk m., oskot

j

m., trzask m., eksplozya /.; i

mit einem =e jerfpringen z

trzaskiem pkn.
Pa'Cabjutant, sm. =en, pi.

|

=en, adjutant m. placu.

^la'^Cborf, sm. -(e)8, po-

trzeba miejscowa, lokalna.

Pa'i^üdjfe, sf. pi «n, pu-

kawka /.

Wä'tyfyin, sn. =3, pi —

,

dim, od %{&%, 1) szczupe

miejsce; 2) placek ni., cukie-

rek m.
$la'ijC, */. pknicie n.\

r-or Särger bie — friegen p-
ka ze zoci.

%Va!%t, */. pl =n, placek

ni., cukierek m.

$la'^en, vn. (baben) i)

trzeszcze, oskot, huk wyda-

wa, eksplodowa, wybucha;
eine SBombe ift geplagt pka
bomba; e§ regnet, bafs eä

»lafet deszcz leje, e a huczy;

2) pka, pkn; nor ärger,

Dor £ad)en — pka ze zoci,

od miechu ; mit etro. berau—
wyrwa si z czem} aufetn=

anber— zetrze si ze sob;

ba Sbeater roar jum — »ott

teatr by przepeniony; bie

sftabt tft geplagt szew pk.
Cßta'^Cn, sn. =§, 1) hucze-

nie n., wybuch m., eksplozya

/. ; 2) pkniecie n.

yia'Wlh,' sn. =(«)8/ P
=er, placowe n., skadowe n.

od powierzchni.

*j<la'^gefd)äft, sn. =(e)s, pi
=e, interes miejscowy (handel).

Sßltt'^golb, sn. «(e)8, zoto
trzeszczce.

9ßla'^intyeftton, sf. inspek-

cya miejscowa, czuwalnia f.

Cla'fctenntniS, »f. pi. -ffe,

znajomo /. miejsca, stosun-

ków miejscowych.

<ßIa'#ontmanbant, sm. «en,

pl. =en, komendant m. placu,

komendant, miejscowy.

$la'#fommaribo, sn. -§

=en, komenda f. placu.

spiaijmajor, sm. =§, pl. <e,

major ni. placu.

ißla'tyntangd, sm. =3, brak

m. miejsca.

$la'i#ret8, sm. =fe§, pl
=fe, cena miejscowa, targowa
(handel).

$la'^regen, sm. «§, pl. —

,

deszcz nawalny, ulewny, na-

wanica f., ulewa /.

^la'^b'erärtbenmg, */. pl
=en, zmiana /. miejsca.

*pia'i*toefl)fei, sm. *8, i)

zmiana /*. miejsca, przesie-

dlenie n.; 2) weksel umiej-

scowiony (handel).

Klauberei', sf. pl. =en, ga-

wda /., gawdka /., poga-

danka/.
;
gadanina/., papla-

nina /. ;
plotka /.

^lau'berer, sm. *§, pl —

,

gawdziarz m., gadua m.
;

plotkarz m.

Pau'berhaft, adi. gada-

tliwy, pletliwy, szczebiotliwy

;

plotkarski.

Pau'berljaftigfett, sf. ga-

datliwo /., pletliwo /.,

szczebiotliwo /.; plotkar-

stwo n.

^lau'berljanS, sm. =e, pl

=r)änfe, ^lau'berliefc, sf, pl
-n, ^lau'bcrma^, sm., =ee,

pl =mä|e, ^lau'bctmaul, 5».

=eS, pl »mäuler, obacz
s^Iaubertafd)e.

Cßiau'bCtn, »». (baben) roz-

mawia, gada, gawdzi,
gwarzy; ple, szczebiota;

ein Sange unb Srette —
dugo i szeroko rozprawia

;

au§ ber ©d)ule — wygada
si, powiedzie, co naleao
zamilcze.

^lau'bcrforJ, sm. =(e)§, pl.



^lan'berftunbe 179 ^lu'nberfammer.

=fädEe, gadua m. i /., papla

m. i /.

*PI<nt'berftimbc, sf. pl. =n,

i dim. *ßlau'beuftünbdjen, sn.

--§, pl. —
,

godzina /., go-

dzinka /. pogadanki, chwila

na pogadank przeznaczona.

^laubcrtafdjc, sf pl. =n,

papla m. i /., terkot m., ter-

kotka /'., pleciuch m., gadaa
m., gadulska/.

;
plotkarz m.,

plotkarka /,

spiau'berton, sm. -=(e)§, styl

gawdziarski (literatura).

^laitft'Öel, adi. prawdopo-
dobny, wiarygodny.

^lauftbUUfl't, */. prawdo-
podobiestwo tc., wiarygo-
dno f.

<ßfalI5! interi. buch!

^lailj, sm. -e§, ^. =e, 1)

klapsniecie «., pacniecie tc.
;

2) flaki'^.

^lan'(t)sc, sf. pl =n, flaki^Z.

^lau'jcn, vn. (fein) kia-

psn, pacn.
tyUU'itt/ sm. -g, _pZ. —

,

plebejusz m.

$lebe'jifdj, ad«, plebeju-

szowski ; adv. po plebejuszow-

sku.

jßlebigjt't, sn. »(e)^ pZ. =e,

plebiscyt m., postanowienie

n. ludu.

tyltM, sf. i sm. ilebfeg,

plebs m., lud w. ; motoch m.

tylü'tt, sf. pl. *n, ban-

kructwo tc.; — madjen zban-

krutowa (wyraz kupiecki).

$lei'te, adv. — geben zban-
krutowa.

^leja'ben, sf. pi. Plejady

pl., siedmiogwiazd m., ddo-
wnice pl., baby pl. (astrono-

mia), kwoczka f.
$Ie'ftron, sn. =§, pl. =tren,

plektrum tc., paeczka f. (mu-
zyka staroytna).

flt'm$t, sf. pl. >v, 1)

krótka szpada; 2) zy trunek
(w szczególnoci ze, ostae
piwo), zlewki pl.

^lena'r[$ung, sf. pl. =en,

pene posiedzenie.

Peitty Otetlttii'r, adi. peno-
mocniczy.

^le'ntertoirtfdmft, sf. pl.

«en, gospodarstwo plondrujce.
^IflTOtR, sn. -§, ogó 'm.,

peno /., pene zebranie;

im — w plenum, na penem
zebraniu.

tyUona'MuS, sm. —, pi.

=men, pleonazm m.

Peoita'ftiftf), adi. pleona-

styczny; adv. pleonastycznie.

$le'tyi, Äretbi unb — Pa-
we i Gawe, Piotr i Pawe,
ludzie pl. rozmaitego ro-

dzaju.

$H'nfe i WW, sf- Pl>

"W, nalenik m.

Pi'nfCH, vn. (haben) po-

pakiwa, paka.
^ii'nfenpfamte, sf. pi. =n,

patelnia f. do naleników.

9ßltntl|, sm. «es, pl. =e,

^li'nthe, sf. pl. =n, podstawa

/. (supu); cokó m. (archi-

tektura).

^10'mbC, sf. pl. sit, 1) pie-

cz oowiana, plomba /.

(handel, przewonictwo); 2)

plomba f. (do zba).

sßlo'mbeitöräger, sm. obacz

^prornhiergange.

$lo'mbent>erf(jlii&, sm.

«=ffe, pl. =fd)luffe, zaplombo-
wanie n., zamknicie tc. oo-
wian pieczci; rjerletjtev —
zaplombowanie naruszone (co,

przewonictwo).

^lombie'rett, va. (baben)

plombowa towary, plomb
do towarów przytwierdza

;

plombowa zb.
$lombte'rf(|mtr, sf. pl.

=fd)nüre, szpagat m. do plom-
bowania.

Porabte'raange, sf. pi. -n,

kleszcze plombowe, szczypce

plombowe, obcgi pl. do plom-
bowania.

*ßl0^, interi. buch!

$lo|, sm. »e§, pl. °t, klaps-

niecie tc., brzdknicie tc.
;

auf ben (bem) — na zawo-
anie, w momencie, natych-

miast; auf bem — fdhaffen

wytrzasn co.

$10'^,' sf pl. -n, po /.,

pocica f, potka /., podle-

szczyk m. (ryba).

^lÖ'^ltdj, I. adi. szybki

i niespodziewany, raptowny,

nagy, nieprzewidziany, na-

tychmiastowy ; U. adv. nagle,

niespodziewanie ; — fteiben

nagle umrze; ganj — wcale
niespodziewanie.

^HJ'^IidjfcU, sf. nago
/., raptowno /.

$fa'berf)ofen, sf pi. piu-

dry pl., szarawary pl., dugie
i szerokie spodnie.

fy'Iit'berliofettträger, sm. -§,

pl. — ,
pludrak m.

y>hl\\\p, adi. ciki, oci-
ay, nieksztatny, niezgra-

bny, gruby; bez powabu, pro-

stacki; =er 3Kenfd) niezgra-

ba m.; gap w.; =e§ Sßefen
niezgrabno /. ; =e Sitge nie-

zgrabne, oczywiste kamstwo;
=er ©pafj prostacki art; =e

2Jlanieren niezgrabne maniery,
niezgrabne uoenie; fid) —

,

in =er SBeife benehmen zacho-

wywa si niezgrabnie.

Pump/ JJllimpS! interi.

klaps! puc!

Pu'mjje, sf. pl. =n, pom-
pa /.

$lu'm|icn, I. va. (baben)

pompowa; II. vn. ((jaben)

z szelestem wpada, wpa
(do wody), upada, upa;
mit etro. IjerauS— wyrwa si
z czem.

$lU'm#)ett, ff.
niezgra-

bno /., grubo/.; gapowa-
to /.

$!ltttU)§! obacz «ßlump!

Pumjjg, sm. =fe, pl. =fe,

klapsniecie tc.

Pu'mtfatf, sm. =(e)§, 1)

take ^Ut'mtfatffotel, sn.

=(e)§, pl. =e, pytka /. (gra /.

w pytk); — fpielen gra
w pytk; 2) osoba prostacka

i gapiowata.

Rümpfen, vn. (fein) ob,

plumpen 2).

^llt'ltber, sm. =§, rupie m.
rupiecie pl., grat m., graty

pl., stary sprzt; gagany pl,

= Sumpen; 2) bagatela /.

drobnostka f.

*piünberct', sf. pl. =en, pi
drowanie tc., upienie tc., gra
bienie tc., grabie /.

pü'ttbem, sm. =g, pl. —
upieca m., grabieca m
rabu m.

^Iu'nb(C)tig, adi. bez a
dnej wartoci, zy

;
pogardliwy

pody.

\
^iu'nbctfammcr, sf. pl. =n,

izba /., komórka /. na stare

graty.
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Spiu'nbcrfrant, sm. =(e)s, l)

ob. $(unt>er; ü) (pl. «främe)

sklep tandetny.

^lu'nbcrmann, sm. =es\

•manner, ^lll'nbermatf, sm.
=eÖ, pl. =iuäCe, gagauiarz m.,

zbieracz m. gaganów.
^lü'nbetn, va. (haben) ra-

bowa, upi, grabi, plou-

drowa; einen ©djjriftfieller,

ein 33ud} — zrabowa autora,

ksik, popeni kradzie li-

terack na pisarzu, ua ksice.
^lii'nbern, sn. -8, $Iii'nbe»

riinfl, sf. pl. »en, rabunek m.,

upie f., grabie /. ; liteio=

rifcbe piinberung kradzie
literacka, plagiat m.

$lü'nbcrung§fud)t, sf. gra-

bieno /., upienoó f.

$ta'ral i Pura't, sm. «(e)§,

pl. =e, liczba mnoga (grama-
tyka).

spiuralttii't, sf. mnogo f.

$lll3, adv. wicej.

$lll$, sn. — , nadmiar m.,

przewyka /., nadliczka /.

^liiftf), sm. «es, pl. =e,

plusz m.\ $lii'fdjfam(me)t,

sm. *{t)%, pl. «e, aksamit
pluszowy.

^lii'fdjatttg, adi. podobny
do pluszu.

^lü'fdjen, adi. pluszowy,

z pluszu.

*ßfa'3bifferettj, */. pi. -en,

rónica /. o wicej.

$lu'§madjer, 'sm. =, pi.

— , robicy nadwyki (na nie-

korzy drugich) ; blagier m.
%ln Squamperfefura, sn. •>$,

pl. =fefta, czas zaprzeszy
(gramatyka).

$lu'3jetd)en, sn. =3, pl.

— , znak m. dodawania.

$luta'rd)tfdj, adi. pluto-

kratyczuy.

^PlUtOfrate', sf. plutokra-

cya /., rzdy pl. bogatych.

SßlUtO'nifdj, adi. 1) plutoni-

czny, tyczcy si boga Plu-
tona; 2) plutoniczny, ognio-
wy, przez ogie powstay
(geologia).

$UltOni'§lJUl§, sm. — , ska-
dy ogniowe (geologia).

Pu'^er, sm. =8, pl. —,
gsior m, gsiorek m., ka-
mionka /., baka f. ; = $rug.

^luüia'l, sn. »8, pl. c=e ,

^lUÖta'lC, sn. =8, pl. —, plu-

wia m., kapa kapaska.
^luütorae'ter, sm. =8, pl.

—, deszczomierz m.
^ncuma'ttf, sf. 1) pneuma-

tyka /., nauka /. o wasno-
ciach powietrza; 2) pneu-
matyka /., obrcz gumowa
powietrzem nadta (na koach
pojazdów i samochodów).

^nCUntO'tiffh, adi. pneu-
matyczny, (po)wietrzny; adv.

pneumatycznie, (po)wietrznie.

^ßö'bel, sm. =o, gmin m.,

pospólstwo n. ; ber qemeinfte
— szumowiny pl., mo-
toch m.

tyÖ'btUlt, sf. sposób pro-

stacki, gminny, karczemny.

*ßij'belaugbni(f, sm. «(e)8,

pl. »btiicfe, wyraz gminny,
prostacki, karczemny.

pöbelet', sf. pl. =en, pro-

stactwo n., karczemno /.,

nieokrzesano /. ; wyraenie
si, zachowywanie si kar-

czemne.

p'belbaft, p'beimäjjig,
adi. gminny, prostacki, nie-

okrzesany, karczemny; adv.

po prostacku, nieokrzesanie,

karczemnie, po karczem-
nemu.

^ö'belbaftigfcit, sf. gmin-
no /., prostactwo n., nie-

okrzesanojf*., karczemno f.

$ö'bell)aiifen, sm. >%, pl.

—
,
gminna kupa, tuszcza/

1

.,

tum m. gminu.

Wbelberrfdjaft, sf. ochio-

kracya /., gminnowadztwo n.

^Ö'bcljUfttj, */. sdowni-
ctwo ludowe, sd dorany
ludowy, ukaranie n. ubiciem.

^•Ö'belmäftirj, adi. obacz
pöbelhaft.

pbelforadje, sf. pl. =n,

mowa gminna, prostacka,

karczemna.

^ö'belfflort, sn. =(e), pi.

=e, wyraz gminny, prostacki,

karczemny.

$0fjj, sm. =(e)§, pl. -e, 1)

uderzenie w., klaps m.\ einige

e befommen dosta kilka

klapsów; 2) obacz ^Sufffpiel.
s$0'a}btttt, sn. obacz Sßuff»

brett.

Wdjen, I. yn. (haben) 1)

puka, koata, stuka; mon

podjt, e pocfit, e nrb ge-

pocht kto puka; id) bore —
sysz pukanie, sysz, e kto
puka; mir pochie ba8 $>erj

serce mi pukao, mocno bio;
[tar! — koata; 2) (obraz.)

auf etro. — dufa w co, che-
pi si z czego, przechwala
si czem, zuchwali si z czego

;

3) ^Sod) fpielen obacz pod $uff

;

II. va. (haben) $lad) — kle-

pa len; (Srj — rud tuc.

$o'd)en, sn - =8, i) — be§

§erjens bicie n. serca; 2)

(obraz.) dufanie n. w co, che-
pienie n., przechwalanie n.

si; 3) — be ©rge tuczenie
n. rud.

$o'<$erf
sm. =8, pl. — i)

przechwalca m., chepliwiec
m. ; 2) tuczkarz m. (rud).

podjem', sf. pl. «en, pu-
kanina /., pukanie powtarza-
jce si.

'^o'djerj, sn. =e8, pl. =e,

*ßo'd)gang, sm. =(e)8, pl.

=gana,e, ruda tuczkowa.
^rj'djjbautnter, sm. «8, pl.

»bammer, 1) mot m. do tu-
czenia rud, tuk m. ; 2) (take
*ßodjmiib1e, sf. pl. .n, i $ocb>
ttCtf, sn. =(e), pl. =e, tuczka
/., tuczkarnia kruszcowa,
stpy pl. do tuczenia rud.

'^o'djherb, sm. =(e)§, pl. =e,

miejsce n. do spawiania tu-
czonych kruszców.

$0'd)rael)l, sn. «(e)ä, pl. -e,

rudna mczka.
^O'fJjfjfiei, sn. obacz Sßuff=

fptel.

^o'chfteiger, sm. .§, pl. —

,

sztygar m. tuczki.

^o'tbtrog, sm. «=(e) / P}-
«tröge, koryto n. do tuczenia
kruszców.

^O'djuierf, sn. obacz ^od)'
bammer.

Jßo'ujttcrfgfo^ sm. -e§, pl.

«jä^e, stpor m. (górnictwo).

^0'flC, */. pl. «n, krosta /.
=581atter; =n pl. ospa (cho-

roba).

^Po'rlcnartig, adi. ospowaty.

$o'rfenait§frJjlag, sm. -(e)§,

pl. sfcbläa.e, wysypka ospowa.

^0'ttcnftcbcr, sn. =§, pl. —
,|

gorczka ospowa.

$0'<feitgift, sn. <e)8, ;ad
ospowy.
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^o'dengntbe, sf. obacz

sßocfennarbe.

po'denljauS, sn. *fe§, pl.

=häll[er, szpital m. dla ospo-

watych, [fjolj.

^O'dCtl^Olj, sn. obacz tyofc

fo'tfenimpfung, */- p*. =en,

szczepienie n. ospy.

^ßO'tfenfranf, adi. chory na

osp.
*ßV(fennarbe, */. pl. =n,

dziób ot. (ospowaty).

^O'tfemmrbig, adi. dzióba-

ty, ospowaty.

$o'(fennarbigfeit, «/. dzió-

bato /., ospowato /.

^o'tf(en)boIj, sn. =eä, gwa-
jak 7M., drzewo wite.

^O'Cftg, adi. chory na
osp; ospowaty.

$0'bagra, sn. =§, podagra

/., gociec ot., suchoból ot.,

denno /.

^Oba'gtif^, adi. podagry-

czny.

^obagrt'ft, sn. »en, pl. =en,

podagryk ot.

$fli>e'ft, sn. *i%, pl. =e, prze-

stanek ot. na schodach, spo-

czynek schodowy, podest ot.

$obe'ftftiegc, sf. pi. =n,

schody amane.
CßO'&ey, sm. =e§, pl. =e, sie-

dzenie n., zadek m.

^0'tnum, sn. =§, jtf. =bien,

podyura «., podwyszenie n.

fy'OCfie', sf.pl. =(e)n, poezya

/. ;
poemat ot., utwór poety-

czny, wiersz m., wiersze pl.

^oefte'lebre, sf. poetyka/.

^OCfiC'Ifll, adi. obrany z po-

ezyi, niepoetyczny.

*ßoe't, sm. =en, pl. =en,

poeta ot., wierszopis m.
^oeta'fter, sm. =§, pi. —

,

wierszokleta ot.

^oeterei', sf. pl. =en, i)

rymowanie «., pisanie n. wier-

szów ; 2) wiersze, rymy czsto-
chowskie, wierszoklectwo n.

$0Ctif, sf. poetyka /.,

nauka rymotwórcza.

^oc'ttn, sf.pl. =innen, po-

etka /., wierszopiska /.

^OCtifd), adi. poetycki,

poetyczny, rymotwórczy, ry-

mopiski; adv. poetycko, po-
etycznie.

$oetifie'ttit, vn. (Ijaben)

poezyowa, wierszowa, wier-

sze tworzy, skada; va.

(jaben) poetyzowa, przeoble-

ka w barwy poetyckie.

Wöge, sf. pl. =rt, ro-

pucha f.
*$0ljl, sm. -, wos m. aksa-

mitu.

^i)'l)len, va. (Ijaben) czy-

ci z wosów skóry (garbar-

stwo).

^Ot'ltt, (wym.: po), sm.

=%, pl. <
§
punkt m.

Wnte, (wym.: pot), sf.

pl. =n, poeta /., myl najdo-

bitniejsza, dowcipny pomys,
esencya /., tre /. dowcipu,

opowiadania i t. p.

^OintiC'rcn,(wym.: potiren),

va. (f)aben) i) einen äüifc
—

zaostrzy dowcip, czyni do-

wcip dobitnym ; 2) bra na
cel, celowa; 3) znaczy
punkty; stawia na kart
(w grze hazardowej).

^Ofal, sm. =(e), pl. =e,

puhar m., roztruchan m.

Sßti'fel, sm. =§, pl. —, so-

lona woda, rosó m. do ma-
rynaty.

p'feibrülje, sf. pl. *n,

woda sona do przypraw, do

marynat, woda f. z wymo-
czonych ledzi.

p'felfafj, sn. =ffeS, pl.

'fäffer, beczka /. na solone,

marynowane miso.

plelfleifdj, an. =eS, pe-

klówka /., solonka /., miso
solone, marynowane.

$ti'fell)ering, sm. =(e), pi.

=e, sied solony, marynowany.

^ßb'fCln, va. (Caben) mary-
nowa, zasala, peklowa.

^ö'felrinbfleifdii, sn. =e§,

woowina peklowana, solona.

<p'feltDareit f sf. pl misi-
wa solone, marynaty pl.

^Ofulte'ren, vn. (Ca&en)'ban-

kietowa, ucztowa, biesia-

dowa.
<ßoI, sm. s(e)§, pl. =e, bie-

gun ot.; ju bem -t gehörig

podbiegunowy (geografia)

;

negattner — biegun ujemny;

poftttner — biegun dodatni

(elementu galwanicznego)
;

magnettfdjer SRorD— biegun

magnesu pónocny; magnetU

fdjer ©üb— biegun magnesu
poudniowy; «e beä galoani*

fd)en (Elementes bieguny ele-

mentu galwanicznego, stosu

galwanicznego (fizyka).

$0la'Ó\ sm. -en, pl. =en,

1) gminnie i poufale zamiast

%qU Polak ot.; 2) obacz

$&tlijer 2); 3) polski ko;
4) burcz n. ; 5) uderzenie n.

rószczk, witk.
^OlaÖCi', sf. gminnie i po-

ufale zamiast ^Jolen, Polska/.

^olanjicljung, sf. pi. =en,

przyciganie n. si biegunów.

^Old'r, adi. podbiegunowy.

ißola'rbär, sm. =en,pl. *en,

niedwied biay, pónocny,
lodowaty.

^ola'rfud)g, sm. -fe§, pl.

=fÜcf)fe, lis pónocny.

^olct'rgegenben, sf. pi. oko-

lice podbiegunowe.

ißolarifatuj'n, tyoiarifie';

Hing, sf. pl. =en, polaryzacya

/., bi6gunowanie n. (wiata).

$olarifattDtt'§ftrom, sm.

=(e)S, pl. =ftcöme, prd m.

polaryzacyi.

^Ola'rtf^, adi. polaryzu-

jcy-
^olarifie'ren, va. (^aBen)

polaryzowa (fizyka).

^olanflo'j), sn. =(e), pl. *t,

biegunoskaz m.
^OlatUÜ't, sf. bieguno-

wo /.

^olo'rlretö, sm. =fe§, pl.

=fe, koo biegunowe.

Sßola'rlätl&er, sn.pl. kraje

biegunowe, podbiegunowe.

<jßoia'rlicIjt, sn. *{?)$, pl. =«,

wiato pónocne, zorza pó
nocna.

^ola'rmeer, sn. =(e)3, pl.

=e, morze lodowate.

^ola'rftent, sm. =(e)§,

gwiazda biegunowa, polarna,

pónocna, eglarska.

^Ola'rbÖlfer, sn. ^.mie-
szkacy pl. krajów podbiegu-

nowych.

$ola'rsone, sf.pl. =n, strefa

podbiegunowa.

^0'lber, sm. *, pl. —, u-
awa /.

^oie'mtf, sf. pl. »en, po-

lemika /., spór w. (literacki,

naukowy).

^olc'mifcr, sm. -g, pi. —

,

polemik ot., wiodcy ot. spór.

^OlCimfdj, adi. polemi-



$nlc'nta 182 wm
czny, sporny; adv. polemi-

cznie, spornie.

^OlC'lttQ, sf. mamayga/.,
lemieszka kukurudziarja.

«ßolClltlim, sn. -8, pol-

sko f.

^O'lplje, sf. pl. =rt, wyso-

ko biegunowa (ästron.).

^fjliCC, (wym. : —lis), take
«ßOlijäC, sf. pi- =n, polica /.,

karta asekuracyjoa, dowód m.
ubezpieczenia.

^OltdjtnCU, (wym. : -schi-),

sm. »8, pl. =e, pajac m., tre-

fui m. (we woskiej a szcze-

gólnie neapolitaskiej kome-
dyi improwizowanej).

^olie'r, sm. obacz Polierer.

^OltC'reil, va. Reiben) po-

lerowa, gadzi, ogadza",
czyci.

'^olte'ren, sn. «§, ^olie'=

ntttfl, */• polerowanie «., ga-
dzenie n.

^olic'rcr, sm. =8, pi. —

,

1) polerownik m.; 2) podmaj-

strzy m.
f

nadczeladnik m.,

zastpca m. murarza lub

budowniczego.

jßoHe'rfeüe, sf. vi. =n,

duto n. do polerowania.

$oUe'rftlj, sm. «e8, pi. *e,

^olicrlo^cn, sm. =g, pi. —

,

szmata f. do polerowania,

lustrowania, czyszczenia.

^olterfdjetoe, sf. pi. =n,

toczydo n.

^OliC'rfttt^I, sm. »(e)8, po-

lerownik m., stalica /.

$olie'rflein, sm. =(e)§, pi. =e,

kamie m. do polerowania.

^ßolte'Ct, adi. polerowany,
wygadzony.

^olie'r $äljtt, sm. =(e)8, pi.

=jahne, zb m. do polerowania.

^Oltfli'llif, «/. pi. =en, po-

liklinika /*.

^Oltfa'llöer, sm. obacz 5ßo=

lifanber.

SßO'ltfdj, ^Oifu), adi. rzad-

ko i gminnie zamiast polntjd).

$0lÜt% */. polityka
f
f.

;

(przenonie:) przebiego /.,
wybieg m.

spoti'iifer, sm. >§, pi. —
,

polityk 7ii., m m. stanu.

^Oli'tÜllg, sm. —
,
pi. =tici,

polityk m.
;

przebieglec m.,

chytrek m., wik m., epak
m., szczwany lis.

v
4>0U'tildj, adi. polityczny;

(przenonie:) przebiegy,
szczwany, ostrony, cbytry

;

adv. politycznie; przebiegle,

chytro, ostronie.

^oHttfte'reil, vn. (b,aben)

politykowa, rozprawia o po-

lityce, o rzdach i sprawach
krajowych, pastwowych, mi-
dzynarodowych; zajmowa si
polityk.

^olitifterer, sm. =8, pi. —

,

czowiek (cigle) polityku-

jcy.

^Oltttc'reit, va. (baben) po-

liturowa, poysk, blask na-

dawa.
^OlttU'r, sf. pi. »en, 1) po-

litura /., polerunek m.
;

po-

ysk m., blask m. ; 2) (prze-

nonie:) ogadzenie »., oga-
da /.

$0liset', sf. 1) polieya/.,

stra f. bezpieczestwa i po-

rzdku; 2) take ^olijet'CUttt,

sn. =(e)8, pi. sämter, urzd
policyjny.

^rJHsei'o adi. policyjny.

$olijet'agent, sm. =en, pi.

=en, ajent policyjny.

^Olijet'amt, sn. obacz $0»
Iijet 2).

^0lt3ei'auffitf)t nadzór po-

licyjny, dozór m. policyi.

$ßoU3et'&eamte(r), sm. =ten,

pi. «ten, urzdnik policyjny.

^olijei'fceljtir&e, sf. pi. =n,

wadza policyjna, wadza bez-

pieczestwa publicznego.

^Oltjet'tlUd), sn. *(e)8, pi.

»biiefter, czarna ksiga policyi.

^OltäCi'tlUrcau, sn. obacz
^oligetomt.

^otijei'&tener, sn. *§, pi.

—, suga policyjny, poli-

cyant m.
^olisci'btrcftor, sm. =§, pi.

= en, dyrektor m. policyi.

9ßolijet'erlafe, sm. =ffe8,

pi. =ffe, rozporzdzenie po-

licyjne.

^olisei'gcfcingni§, sn. »fje8,

pi. =ffe, ^oltjci'gcttio^rfom,

sn. =(e)8, areszt policyjny.

^oltjei'gcrtdjt, sn. s(e)8, pi.

=e, sd policyjny.

^olijct'tnfpcftor, sm. =8,

pi. -en, inspektor m., nad-

zorca m. policyjny.

^oUjci'fommiffär, sm. -s,

pi. «e, komisarz policyjny.

^olijei'forjjg, (wym. : -kor),

sn. —, ogó m. urzdników
i sug policyjnych.

^Oltjet'Uu), adi. policyjny,

do policyi si odnoszcy, od
policyi; =e8 SBergefjen prze-

stpstwo policyjne, przez

policy karane; imnbn unter

*e 2tuffid)t fteHen odda kogo
pod dozór policyjny, dozór

policyi, adv. policyjnie; —
»erboten policyjnie, przez po-

licy wzbronione, zakazane.

$'oIt$ei'manit, sm. <e)8, pi.

=männer, polieyant m.

^olijeforimung, sf. pi. «en,

porzdek m., regulamin m.
policyjny, dla policyi, ustawy
i urzdzenia policyjne.

sßoiijet'Jjräiioent, sm. =en,

pi. =en, prezydent m. policyi.

^oltjeffadje, */. pi. =n,

sprawa policyjna.

^MiSet'f&iott, sm. =(e)8, pi.

=e, ^rjli$et'fJJt#el, sm. 'S, pi.

— , konfident w., poufnik m.,

ajent m. policyi.

^oliaei'ftaat, sm. »(e)§, pi.

= en, pastwo policyjne.

^olijeijtuk, sf. pi. =n,

urzd policyjny.

$oU$ei'ftun&e, sf. pi. -n,

godzina f. (nakazana przez

policy) zamykania rozmai-

tych lokalów publicznych.

^olisei'fnftent, sn. §, pi.

=e, system policyjny.

<pi)ltsei'ton, sm. <e)8, ton

m., sposób m. polieyantom

waciwy.
^oliäci'ücrgchcn, sn. =§, pi.

—
,
przestpstwo policyjne.

^oltjet'ücmrbnung, sf. ob.

^ßolt^cterlafe.

^oIi*ei'to)aä)e, */. pi. =n,

stra policyjna.

^oltsct'ttefcti, sn. =g, po-

licya/., policyjno/., wszyst-

ko co policy dotyczy.

^Oltjei'toi&'rig, adi. prze-

ciwny ustawom, rozporzdze-
niom policyjnym

;
(obraz.) =e§

©eftdjt twarz /., wygld m.
zoczycy, zakazany pysek.

^ÖUjCi'Ö)ittfd)Oft, sf. go-

spodarka polieyautowska, wy-
bryki pi. policyi.

^olt^t'ft, sm. =en, pi. =en,



fo'lia 183 9?oma'bc

policyant m., stranik m.
porzdku; geheimer — kon-

fident m., poufnik m. policyi.

Wl% «/• P l
- -«. P°lka

/. (taniec).

^OHatf, sm. «8, pl. =e,

aszek m. (ryba).

$0tt, sm.,'$0\im\)l, sn. -8,

mka rednia, polednia.

^O'uttt, sm. =3, pl —,
^o'Äcnmoffc, sf. pl. =n, py-
kowina f. (botanika).

^ottutio'rt, */. pl. «en, po-

lucya /.

9ßO'lnif(Jj, adi. polski; adv.

po polsku; ba8 s
-PoInifd)e pol-

szczyzna f., polski jzyk;
in§ =e überfein na polskie

przetómaczy, spolszczy;
(obraz.) ba ift eine =e SBirt»

fdjaft to (polska) za gospo-

darka.

^fllOliai'fe, (wym. : -nez),

sf. pl. ^n, polonez m., polski

taniec.

sJMüiufie'ren, va. (b>6en)

polszczy; fid) — , vr. (Reiben)

spolszczy si, spolszcze.

^Olftcr, sm. i sn. =$,pl. —

,

poduszka /., wezgowie n.
;

wycielenie n., wysanie ».,

wypchanie n. ; = ^olfterung.

^o'lfter&anf, sf. pl. =6änfe,

awka f. z poduszkami.

*ßolfterktt, sn. s(e)§, .»z.

=ett, dywan m., otomana /*.,

kobierzec w., spocznik w.,

leanka /".

^3o'Iftcr^aavef
sn. pl. obacz

spolfterroolle.

Elfterer, $o'lftcrraadjer,

sm. =8, »Z. — , fabrykant m.
poduszek; tapicer m., wy-
cielacz w. sprztów poko-
jowych, poduszek powozo-
wych.

$0'IftennÖ6el, sn. pl. meble
wycielane.

$0'lfterit, va. (b>ben) wy-
ciela, wysa, wypycha,
wypcha. [ftern.

^0'lftcrn, sm. obacz $ot<n>

^0'IftCrfcffcI, sm. >8, pl
—

, ^olfterfifc, «w. =e8, »z.

=e, ^o'Ifterftu^l, sm. -(e)8, pl.

=ftiil)le, krzeso wycielone,
siedzenie wypchane, wycie-
lone, stoek wysany.

^O'lftertoOfle, sf. barwica
f., barwiczka f.

^o'Iterakni), sm. =(e)8, pl.

=e, wieczór przedweselny, wi-

gilia f. wesela.

^OUCrCi', sf. pl. -en, o-
motanie «., haasowanie n.

^o'Werer, sm. =8, pl. —

,

haanik m., wrzaskun m.,

zonik m., pasyonat m., pa-

liwoda m.\ alter — stary

gdera cz.

^o'ttergeift, sm. .(e)8, pi.

ser, 1) duch m., dyabeek m.,

kobold m. rumoccy, osko-
ccy ; 2) haanik ra., stukacz

m., pukacz m. ; haa-
burda m.

$o'UerIjammer, sm. -8, pl.

»pmmer, kotlarski mot dre-

wniany.

$f/tteng, adi. 1) haaliwy,
oskotliwy, omotliwy; 2) do

starych gratów nalecy, nic

nie warty.

^o'Iterfammer, */. pi. =n,

izba /. na stare graty.

pultem, vn. (b>ben) 1) o-
mota, oskot robi, grucho-

ta ; an ber Xüv — wali we
drzwi, rumota do drzwi; 2)

haasowa, haaliwie gada,
wrzaski wyprawia; poltem=

be(r) 2Ute(r) stary zrzda;

3) in biefem £>auje poltert e8

w tym domu straszy ; 4) (fein)

porusza sie z oskotem ; aus

bem 3""mer — wyj z po-

koju z haasem, z trzaskiem

;

ino §au8 — wpa do domu
z rumotem; non ber treppe
— hrymn ze schodów.

^MtrO'tt, (wym. : -tr), sm.

=8, pl. —, tchórz m ,
czo-

wiek bez odwagi; 2) prze-

chwalca m., samochwa m.

SßOltjaitÖrte', sf. poliandrya

/., wielomstwo «.; wielo-

prcikowo /. (botanika).

$otya'nbrifd), adi. poiian-

dryczny, wieloprcikowy (bo-

tanika).

ttfdj, adi. polichromatyczny,

wielobarwny.

fol\)ä\tOmit', sf. polichro-

mia f., wielobarwno /.

sprjtye'ber, sn. »8, pl. —

,

wielocian m. (geometrya).

«ßoHjga'me, sm. =n, pl. *,
i poligamista m., wieloeniec

| m., wieloeca m.

^rjltjpmte', sf. poliga-

mia /"., wieioestwo n.

^Pol^ga'mifdj, adi. poliga-

miczny, wieloeczy.
$0lt)gl0'tt, sm. =en, pl. =en,

poliglota m., znajcy m. wiele

jzyków.
'
^0lt)gl0'ttifdj, adi. poliglo-

tyczny, wielojzykowy.

^rjtygrj'n, sn. =(e)8, pl. =e,

wielokt m. (geometrya).

$ofygona'I, <poii)go'mfu),

adi. wieloktny.

$olljgnt'M/ sm. =en, pl.

=en, 1) czowiek wiele pisz-

cy; 2) rodzaj maszyny do

kopiowania, odbijania.

$otyflraMte'ren,va. (fja&en)

odbija, kopiowa na maszy-

nie odpowiednio zbudowanej.

$o!l)gt)'tuftf), adi. =e $flan=

jen roliny wielosupkowe.

^Ol^i'ftOf, sm. s§, pl.

=^tlto'ren, polihistor m.; uczo-

ny m.
$oU)no'm, sn. =(e)8, pl. =e,

wielomian m. (matematyka).

^Otyttrj'imfu), adi. wielo-

mianowy.

$o!t)';|j, sm. =en, pl. =en,

polip m., wielonóg m., zwie-

rzokrzew m„ ukljec m. ; na-

rol /. (n. p. w nosie).

^oitj'jjettarttg, ^oIt)')en=

Caft, adi. uklejowaty.

^Ol^^OlltC', sf. polifonia

f, wielogosowo f.

^Olt))I)0'nif, adi. poli-

foniczny, wielogosowy.

^OllJJJÖ'Ö, adi. narolinowy
(chirurgia).

^otytc'djhtfer, sm. =8, pi.

—,
politechnik m.

^rjfyte'djmiitm, sn. =8, pl.

=fen, politechnika /.

^rjn)te'(l)nifd), adi. poli-

techniczny.

9SoIt)tljei'3mu§, sm. —
,
po-

liteizm m., wielobóstwo n.

^0lt)t^Ct'ft f
sm. «en, pl. =en,

politeista m., zwolennik m.
wielobóstwa, bawochwalca»?.

$Ofytyet'ftif$, adi. polite-

istyczny, bawochwalczy.
^onta'k, sf. pl. =n, i)

pomada /. ; nacierka /. (wo-
sowa); 2) (obraz.) obojtno
/"., ozibo /. ; ba8 ift mir
(ganj) — to mi obojtne, nic

mi na tem nie zaley.
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^OntO'big, adi. 1) poma-

dowany; 2) flegmatyczny, po-

wolny; obojtny.

<ßoma'big!eit,' sf. flegma-

tyczno f. ; obojtno f.

*ßomabtfie'ren, va. (haben)

pomadowa, smarowa(wosy).
^OmCta'njC, sf. pl. =n, po-

maracza /.

^omera'njen, sm. =§, po-

maraczówka f. (wódka).

^Ometa'njCn=, adi. poma-

raczowy.
sßomera'njcnbaum, sm. =(e)8,

pl. =bäume, drzewo poma-
raczowe.

^omera'itsenbUter, sm. «8,

pomaraczówka /'.

^omera'njenblüte, sf. pl.
j

=n, kwiat pomaraczowy.
sßomera'njettfarbe, sf. barwa

pomaraczowa.
^ontera'njcnfarben, ^omc»

ra'njCnfarbtg, adi. pomara-
czowy.

^otnera'njenfnidjt, sf. pl.

=frücbte, pomaraczak m.

<pomera'n$enmabe, sf. pl.

=n, pomaraczowiecm. (owad).

*ßoraera'njenöl, sn. =(e)8,

pl. •(, olejek pomaraczowy.
^omera'njenfaft, sm. .(e)8,

sok pomaraczowy.
qSomera'nsenfdjak, sf. pi.

=n, skórka pomaraczowa.
«ßomera'nsentranf,«™. =(e)8,

napój m. z pomaracz.

^omera'njemnaffer, sn. -8,

woda pomaraczowa.
^omolO'ß(c), sm. =en, pl.

=en, pomolog m., znawca m.

drzew owocowych.

^OntOlogtC, sf. pomologia

/., sadownictwo «., owoco-

znawstwo n.

^Onty, sm. »(c)8, pompa /.,

wspaniao /., okazao /.,

przepych m.

^O'm^mt, adi
tyczny, wspaniay,
przepyszny; adv.

cznie, wspaniale,

przepysznie.

^o'm^aftigfcit, sf. obacz

^5omp.

^Om))tCr, (wym.:

=8, pl. »S, pompier

nik ogniowy.

$nntj)ij'§, adi. obacz sßottips

haft.

pompa-
okazay,
pompaty-
okazale,

-pie), sm.

m., stra-

<PontU'cI, sm. =8, pomu-
cbla /'. (ryba).

pönale, sn. =(8), 1) ko-

deks karny, ustawa karna;

2) kara /., grzywna /. (pra-

wo); — für Slblenfung ber

SKagen, für gehlinftrabierung

grzywna za zboczenie, zdro-

ne «., zboczne n. ; — für

Überlaftung grzywna za prze-

cienie, przecine n. ; SSer=

jbgerung8— grzywna za prze-

trzymanie, za opónienie, wo-
zowe n. za spónienie ; SBagen«
— grzywna wozowa (kolejn.).

^OttCeail', (wym. : paso),

I. adi. pousowy; II. — sn.

pons w., ponsowy kolor.

^Onte'rcn, va. (baben) pa-
ci (mowa studencka).

^ÖmtCltJ, sf. al m., skru-

cha /. = jfteue; pokuta /.

== 33ufee.

^önttcntta'r, sm. «§, pl.

=e, penitencyaryusz m., wielki

spowiednik (ustrój kocielny).

^o'nttfej, sm. «e8, pl. =e

i Sßonti'ftceS, kapan najwy-
szy, papie m.

jßontiftfa'le, sn. =8, pl.

»Iteit, suma f.

^onttfüa'lgctoänber, sn.pl.

uroczysty strój kapaski.

^onttftfa't, sn. =(e)8, pl.

=e, pontyfikat m.
;
papiestwo

n., godno papieska.

^onttfiäte'ren, vn. (haben)

odprawia sum.
^ßontO'lt, (wym.: pata), sm.

=8, pl. =8, ponton w., czóno
mostowe, mostoód f.

^onto'nbrittfe, sf. pl. =n,

I
most czajkowy, most pon-

! tonowy.

^3ontOtlie'r, (wym.: ptonje),

sm. *(e)8, pl. =e, pontonier

m., onierz mostowy.

^n'nt), sm. i sn. =8, pl.

«8, may konik, kuc m., ku-

cyk m.
^o'panj, sm. »e8, pl. =e

>

bobo m., bobak m., straszy-

do n., poczwara /.

<ßn'}je, sm. =n, pl. =n,

pop m.
^O'pel, sm. *8, smark w.,

glut w. ; ropa /. (z wrzodu).

WJjelig, adi-
obacz ^tun=

berig.

?ßO'^Clma^, sm. ten co

wci w nosie dubie.

tyo'ptln, vn. (h>6en) in ber

9afe — duba w nosie.

tyBpO', sm. =8, tyek m.,

zadek m.
sßo'wenblume, sf. obacz

Söroenjabn.

<ßnjmlä'r, adi. popularny,

ludowy, rodzimy, przystpny;
— madjen spopularyzowa,

uprzystpni ludowi; adv. —
i in =er 2Beife popularnie,

przystpnie.

Sßopiilarifte'ren, va. (haben)

popularyzowa, czyni przy-

stpnem dla ludu, uprzyst-

pnia.
^0})Ul Ctritä't, sf. popular-

no /., mir m. u ludu.

$0're, sf. pl. =n, pory pl.,

dziurka potna, dziurka prze-

ziewcza, przeziewnik w.; =n

habenb dziurkowaty.

$oro'§, ^orö'S, ^o'rig,

adi. dziurkowaty.

^Orofttät, sf. dziurkowa-

to f.

^o'r^ijr, sm. =8, pl. *i,

porfir m. [rowy.

^o'rJ^r(e)n, adi. porfi-

ißo'Xltll, sm. =8, por m.,

podziszek m., uk domowy,
uk wielki (jarzyna).

^orfd), $orft, sm. =e8,

bagno n. (rolina).

$ort, sm. =(e)8, pl =c,

port m., przysta /.; (prze-

nonie:) cel m., zamiar m.

<ßorta'l, sn. =(e)8, pl. =e,

portal m., brama /., drzwi

pl., wchód m.

^OrtC^at'fC, (wym.: port-

szez), sf pl. =n, lektyka f,

nosze pl.

^OrtefCUt'üe, (wym.: port-

fej), sn. =(6), pl. -%, portfel

m., torebka /., teka /. ua

papiery; teka ministeryalna.

^ortcmonnat'e, (wym.-. port-

mone), sn. =8, pl. =8, port-

monetka /., sakiewka /., to-

rebka /. na pienidze.

Portepee', sn. =8, pi. =8,

portepe n., namiecznik m.

<ßorie£ee'f(U}n(b)rt(f), sm.

=(e)8, pl. -e, podchory m.

$o'rtcr, sm. .8, ^o'rterlitcr,

sm. =(e)8, porter m. (piwo an-

gielskie).
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^OtttC'r, (wym.: -tje), sm.

'%, pl. •-%, portyer m., szwaj-

car m., odwierny m.

tyüXtit'Xt, (wym. : -tjer), sf.

pl. =n, pcrtyera /., zasona
/. u drzwi.

^ortie'rloge, sf. pl. =n,

odwiernia f.
*ßo'rttfu§, sm. — ,

pl. —,
portyk m., kruganek m.,

okoosupie «., wiata /.

sßoriin'n, */. pl. -en, 1)

cz /., czstka f.) 2) por-

cya f., dawka /., danie n.

$ortla'nbjement, sm. -(e)s,

cement portlandzki.

^ßortla'nbfalf, sm. -(e)s,

wapno portlandzkie.

^ortla'nbftein, sm. =(e)3,

wapniak portlandzki.

ÜpO'rtO, sn. =S,pl. =3 i =»tt,

portoryum n., porto n., listo-

we n., opata listowa, prze-

sykowe n., opata przesy-
kowa.

SßO'rtofrti, adi. wolny od
opaty; adv. bezpatnie.

*ßo'rtofreü)eit, sf. wolno
f. od opaty.

Wrtopfltrfjttg, adi. Pod
-

legy opacie.

^o'rtofafc, sm. «eg, pZ. =fafce,

zasada /'., stopa /. opaty
listowej, przesykowej

;
por-

toryum «., porto n.

<ßo'rtoöergiitiing, sf.pl. ^en,

zwrot m. portoryum, zwrot
opaty listowej, przesykowej.

tyoitlä't, sn. .(e), pl =e,

portret m., wizerunek m.,

obraz m. osoby.

<PorM'tmaler, sm. »§, pi.

— ,
portrecista m.

^orM'tmaleret, sf.pl. sen,

portret m. ; malowanie n.

portretów.

^ortriütc'ren, va. (tja&en)

portretowa, malowa czyj

obraz.

SßO'rMaf, sm. •>$, portu-
laka f., kurza noga ogrodo-
wa (rolina).

$o'rtuta!melbe, */• ?* »«,

szaecznik m.

jßo'rttoein, sm. =(t%pl. -e,

wino portowe, wino z Oporto.

^0'tjel!raut, sn. obacz
^ortulof.

^Otietta'n, sn. =(e)g, por-
celana f. ; cbinefifcbeö — por-

celana chiska; UOieifjner. —
porcelana saska.

$Orjetta'lt3/ adi. porcela-

nowy.

^Or3CKa'nartt0, adi. po-

dobny do porcelany.

<ßor$eUa'nfirennerei, */. ob.

9ßor$eUanfabrif.

^orjeüViterbe, sf. obacz

^ßor$eUanton.

^orjeflanfatuif, sf. pl. -en,

fabryka f. porcelany.

^orselWnftgiircfien, sn. =§,

pl. —, figurka porcelanowa,

z porcelany.

tyorjefla'ngefäf?, sm. =e§,

pl. --t, naczynie porcelanowe.

^otjetfa'nglaä, sn. =[e§,

szko n. mlecznego koloru.

^orjcüa'nfliafur, */. pl.

=en, szkliwo n. na porcelanie.

^orjcüa'ngläüc, sf. pl. »n,

polewa porcelanowa.

*porjdia'nhaiibel, sm. =3,

handel m. porcelan.

^orjcHa'nljanblung, sf.

obacz ^or^ellanmeberlage.

^ocjetta'nfre^, sm. =[es,

pl. =fe, uwod m.
^orjeüa'nmalcr, sm. =•§, pl.

— , malujcy m. na porce-

lanie.

^orsetta'nmalcrci, sf. pl.

=en, malowanie n. na porce-

lanie ; malowido n. na por-

celanie.

^orjeüa'nmufAct, sf. pl.

=tl, porcelanka /"., zwiciec m.

^orjefla'nnieberlage, sf. pl.

=n, skad m. porcelany.

^<or3efla'nofen, sm. «=§, pl.

=Öfen, piec m. do wypalania
porcelany.

^orjella'nfdineile, sf. obacz

^oraellanmufcbel.

^orjelWnfiljranf, sm. =(e)§,

pl. =Jd)ränfe, szafa /. na por-

celan, do przechowywania
naczynia porcelanowego.

^orjefla'itferbice, (wym.

:

-wis), sn. =$, pl. —, serwis

porcelanowy.

^orjetta'nton, sm. =(e)g,

porcelanówka /'., glinka por-

celanowa.

^orseüVnbafe, sf. pl. =n,

waza porcelanowa, z porce-

lany.

$or$eßa'ntoergolbiutg, sf.

pozota f. na porcelanie.

^orjeüo'ntDaren, */. pi.

porcelana /'., wyroby porce-

lanowe.

^OrjeUa'ntiietft, adi. biay
jak porcelana.

^orjcüa'njtcgel, sm. -g,

pl. — , cega porcelanka /.

^Ofamc'llt, sn. =(e), (zwy-
kle w) pl. =en, pasaman m.,

plecionka f„ ozdoba pleciona.

^ofamentenfafirtf, sf. pl.

=eri, fabryka /. pasamanów,
plecionek.

$ofamentie'rar&ett, sf. pl.

=en, szmuklerska, pleciona
robota.

^ofamcntte'rer, sm. =g, pi.

—, *ßofamentie'r, sm. =§, pi.

=f, pasamonik m., szmuklerz
m., splatacz m., fabrykant m.
splotów, ozdób plecionych.

^ofamentierem', sf, i $0=
famentte'rljanbäjerf, sn. -(e)§,

szmuklerstwo n.

^ofamcntic'rtüarcn, */. pl.

pasarnany pl., ozdoby plecione.

^Ofait'tte, Sf. pl. =n, puzon
m.. trba f.

^flfau'ncn, vn. (fjaben) tr-
bi (na puzonie); (obraz.)

etr». aupofaunen trbi o

czem, roztrbi co.

^ßofau'ncntiläfcr, sm. -s,

pl. — ,
puzonista m.

^ofau'neitcngel, sm. >s,pl.

—
,
pyzaty m.

$o'fau'nenruf f
sm. =(c)§, pl.

=c, ^ofauncnfdiatt, sm. .(ejs,

odezwanie n. si, odgos m.
trby.

^ofau'ncitfo^nccfc, sf. pl.

=rt, klinowiec m., trbek m.
$ofaii'nenton, sm. >(?)$, pi.

»töne, gos m. trby.

^ofauni'ft, sm. =tn,pl. -en,

puzonista m.

^So'fC, sf. pl. =rt, I. pióro

n. = geb'tttcl; in ben «n
liegen lee w óku; II. po-

za /., postawa /. ; -n machen
pozowa.

^ßofitto'n, sf. pl. =en, po-

zycya /., postawa f. ; stano-

wisko n.
;
pooenie n. ; =

Soge.

$ofüto'n§gefc(jii$, sm. *e,
pl. =e, dziao pozycyjne.

$ojitto'tt§liinge, sf. pi. =n,

dugo /. wskutek pozycyi
(gramatyka).
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^ofitto'uäunnlcl, sm. *,
pl. — , kt pozycyjny (astro-

nomia).

$0fitf'0, adi. pozytywny,
dodatni, twierdzcy, stano-

wczy, pewny; adv. — i in

=er SBetfe pozytywnie, doda-

tnio, pewnie, na pewno.

^Oftti'U, sm. .-(e)§, pl. =e, I.

sm. »topie równy, pierwszy

(gramatyka); II. sn. 1) po-

zytywka /., orgauki pl. ; 2)

obraz dodatni (fotografia).

$0fjtftt'§tmi3, sm. —
,
po-

zytywizm jm. (filozofia).

$ofttiüi'ft, sm. =en, pl. *en,

pozytywista m. (filozofia).

^OfitiUitÜ't, sf.
r

pozyty-

wno /*., dodatno /. ;
pe-

wno f.

^ßflfitu'r, sf. pl. =en,^ po-

stawa f. ; in — j'ein by go-

towym (do czego); fid) in —
fe^en gotowa si (do

czego).

Wffe, */• pl- =n, 1) figiel

jm., art m., arcik m., bufo-

nada /. ; =n macfoen, treiben,

reiben gupstwa robi, figle

wyprawia, arciki stroi,

figlowa; mit jmnbm =n tret=

ben artowa z kim, arto-
wa z kogo, arty sobie z kogo
robi; =n fcr)rr»ä^en gupstwa
gada; (baS ftnb) =n! to ar-
ty ! to figle! gupstwa! 2)

farea /., komedyjka /. (gmin-

na), krotochwila /.

^o'ffen, sjm. =§, pl. —

,

figiel jm., psikus w., psota /.

;

jmnbm einen — fptelen figla

komu wypata, spata

;

jmnbm etra. jum — tun zro-

bi komu co na zo, na
psot, na przekor.

$Ó'f!"eitljaft, adi. figlarny,

mieszny, krotochwilny; adv.

figlarnie, mieszni«.

^offenljafiigfett, sf. mie-
szno f.

Wffenmau)CF, $o'ffen-

ret^et, sm. =3, pl. — , figlarz

jm., mieszek jm., bazen jm.
;

ben — fpielen baznowa,
^o'ffenreifierei, sf. pl. -en,

baznowanie n.

$o'ffenreifferht, sf. pl.

=innen, mieszka f., figlarka/.

^o'ffenmjjenfdj, adi.

figdarski, bazeski.

s£o'ffenfdjrciber, sm. =, pl.

—
.
pisarz m. komedyjek, fars.

ajo'ffenfeiel, Wf1"c«ftiitf,

sn. »(e), pl. «e, farsa /., art
jm. (sceniczny), komedyjka f.,

krotochwila f.

^0'fi'enftneler, sm. =g, pi.

— , 1) aktor grajcy w kro-

tochwili; 2) = ^ßoffenretjjer.

^•OffCffi'D, I. adi. dzier-

awczy; II. ^OflCfft'Ö, sn.

=g, ^oifcfft'üum, sn. =s, pl.

=oen i =oa, zaimek dzier-

awczy (gramatyka).

$ojfeffo'rtum, sn. =§, pi.

«rien, posiadanie n.

*)3offeffo'rienflage, sf. pl.

=n, skarga /. o posiadanie,

skarga posesoryjna.

^OffCffO'rifd), adi. posia-

dania dotyczcy ; «=e Ätage

skarga o posiadanie.

^ufftCrlid), adi. pocieszny,

ucieszny, zabawny, figlarny;

mieszny; dowcipny.

^OfftCrltdjfCit, sf. pocie-

szuo/., zabawnoy"., figlar-

no f.

$0ft, */. pl «en, 1) po-

czta f., urzd pocztowy

;

bie — betreffenb poczto-

wy; auf bie — geben, jur —

,

auf bie — Bringen nada na

poczt, na poczcie, zanie
na poczt; mit ber — f

chiefen

poczt przesa; mit beutiger

— dzisiejsz poczt; mit

nöcbfter, umgefienber — od-

wrotn poczta; fabrenbe —
dylians ni., poczta wozowa;
reitenbe — poczta konna,

estafeta /'., kuryer jm. ; mit

ber — fahren jecha poczt,
dyliansem; (obraz.) bei tfim

gebt alle§ auf ber — u niego

wszystko poczt (t. j. nie-

zmiernie szybko) idzie; 2) wia-

domo /. ; eine fdjlimme —
niedobra wiadomo.

95oft=, adi. pocztowy.

fWftabrepudj, sn. =(e)§,

pl. =büd)er, skorowidz po-

cztowy.

Sßo'ftagentur, sf. pl. »en,

ajencya pocztowa.

^Ofta'Ufd), adi. pocztowy.

^Oftaitie'Ht, sn. =(e)3, pl.

=e, postument jm., podbupie

n., podstawa /.

$0'ft(tmt, sn. =(e)§, pl

»ämter, ^oftanftaU, sf. pl
=en, urzd pocztowy.

Wft(anit§)affiftent, sm. »en,

pl. -en, asystent pocztowy.

*)So'ftanf djlujj, sm. =ffe3, pl.

=ftt)lüffe, dobieg m. poczt, -
czno pocztowa.

^o'ftantDttfung, sf. pl. -en,

przekaz pocztowy; burd), mit*

tet — fenben przesa prze-

kazem pocztowym.

%o'\tbtamk(i), sm. »ten,

pl. »ten, urzdnik pocztowy.

$o'ftbe5ieri|"tete(r), sjm. =ten,

pl. »ten, suga pocztowy, za-

jty m. przy poczcie.
*
Ißo'ft&efärbenmfl, sf. pl.

=en, przewóz jm. poczty, su-
ba pocztowa; ber 3US f) at

— pocisr wiezie poczt.

^d'ftkriu)t, sjm. *>(*)«, pl.

;e, wykaz pocztowy.

^oftfiflte, sjm. =n, pl. =n,

posaniec pocztowy, poczto-

wy JM.

^O'ftfMu), sn. =(e), pl.

=&iicber, ksiga pocztowa.

$0'ft&ltreu, sm. =§, pl. «,
biuro pocztowe, urzd po-

cztowy.

^O'ftdjatfe, (wym.: -szez),

sf. pl. sn, wóz pocztowy, dy-

liaus jm.

^o'ftbamöfer, sm. «§, pi.

— ^Oftbamnfftfjiff, sn. .(e)8,

pl. =i
f
pai-owiec poczt wio-

zcy, parowiec pocztowy.
'
^oftbatie'ren, va. (Ijaben)

oznaczy dat póniejsz.

^O'ftbCuit, sm. =(eö), debit

pocztowy, prawo n. rozsyki
(dzienników, pism).

$o'ftbenaratum, sf. pl.

=en, deklaracya pocztowa,
owiadczenie pocztowe.

^o'ftbtreltion, sf. pl. =en,

dyrekcya /. poczt(y).

^o'ftbircftor, sm. =g, pl.

»en, dyrektor jm. poczt(y).

^o'ftctnlauf, sm. =(e)3,

poczta nadesza, nadchodzca.

^o'ftcinsahlung, sf. pl. »en,

zapata /. w drodze poczto-

wej, przekaz pocztowy.

^0'fteit, sm. »§, pl. — , 1)

posterunek jm., stanowisko n.,

stójka /., czata /., czaty pl.,

stra f. (wojskowa); Dertore=

ner — stracony posierunek;

auf bem — na stray; auf
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— ftefien sta na posterunku,

na stray ; auf bem — ftefien,

fein sta na stray; czatowa;

2) miejsce n., urzd w., funk-

cya /. ; 3) partya /. towarów,
pewna ilo towarów; 4) po-

zycya /. (w rachunku); einen

— eintragen, ftretcfjen zapisa,

wykreli pozycy; 5) suma
/., kwota pienina; t>a% fiat

ifin einen b,übfa)en — (®elb)

gefofet to kosztowao go a-
dna sum; 6) kuleczka oo-
wiana gruboci grochu (o-

wiectwo).

$o'ftenfette, */. pi. -n, li-

nia, na której porozstawiane

s posterunki.

$0'fteitlaitf, sm. =003, bieg

pocztowy.

Poste restante, (wym.

:

postresta'nt), zatrzyma, za-

chowa, pozostawi na poczcie.

^o'fterpebtüon, */. pi. *en,

ekspedycya pocztowa, urzd
wydawczy, wysykowy.

^o'ftfe'üeifeii, sn. -b, pi.

— , torba pocztowa, tumok
pocztowy.

^0'ftfret, adi. wolny od

pocztowego; — macfien opa-
ci pocztowe.

Jßfl'ftfretyCtt, sf. wolno/,
od pocztowego.

*ßo'ft(fret)marfe, sf.pl. =n,

znaczek listowy, pocztowy.

tyto'ftgcito, sn. .(e)8, pi. -er,

opata pocztowa, pocztowe n.

^o'ftgeredjtigfett, sf.pl. »en,

przywilej m. utrzymywania
poczty.

$o'ftgefefc, sn. «=e, pi. =e,

ustawa pocztowa, o poczcie

stanowica.

$0'ftgut,sM. =(e)§,pZ. «guter,

towar poczt przesany.

Sßo'ftljattcr, sm. »§, pi. —

,

pocztarz m.
9>o'ftljau3, sn. =fcS, pi.

=fiäufer, dom pocztowy, po-

czta /.

$o'ftljering, sm. =(e)s, pi.

=e, led pocztowy.

$o'ftyorn, sn. «=(e)§, pi. =e,

trbka pocztarska.

^Ofthlt'm, adi. pomiertny.
^o'ft&umirä, sm. —

,
pi.

»mi, pogrobowiec m.
t

pogro-
bek m.

^OfttCrcn, va. (fiaben) po-

stawi, porozstawia (na sta-

nowiskach); ftcb— , vr. (fiaben)

stan, ustawi si (na stano-

wisku) ; usadowi si.

SßOfti'üe, */. pi -n, postyla

/., zbiór m. kaza na wszyst-

kie niedziele.

^Oftiü(i)0'n, (wym.: posti-

j), sm. 'S, vi- 'C, pocztarek

ni., pocztylion m., przewonik
m. listowni, wouik m. urz-
du wysykowego.

Cßrj'ftjadjt, sf. pi. =en, jacht

pocztowy.

Wftfarte, sf- Pl -"/ l
)

mapa pocztowa ; 2) karta po-

cztowa, spis m. listów, tobo-
ków poczt przesyanych

;

3) korespondentka /"., po-

cztówka f.

Sßo'ftfdffe, sf. kasa po-

cztowa.

$o'ftfned)t, sm. *{t% pi.

=e, suga pocztowy.

^o'ftfonücntion, sf.pl. =en,

kouwencya pocztowa, ukad
pocztowy.

^o'ftfrctö, sm. =fe§, vi- =fe,

obwód pocztowy.

SßO'ftflltfdje, sf. pi. =n, wóz
pocztowy, dyiians m.

^o'ftfutfdjer, sm. «3, vi-

— , wonica pocztowy.

^0'ftlagcmb, adi. obacz
Poste restante.

^0'ftmanbttt, sn. obacz

Sßoftanroetfung.

^O'ftmarfC, sf. Vi- *n, zna-

czek listowy, pocztowy.

^0'ftmCtlC, sf. pi. *n, mila

pocztowa.

Sßo'ftmetfter, sm. =§, vi- —,
pocztmistrz m., utrzymujcy
m. poczt, przeoony m.
poczty.

Wftnadjualjme, sf. pi. =n,

powzitek pocztowy; gegen
— za powzitkiem pocztowym.

$0'ftltad/ridjt, sf. pi. =en,

doniesienie pocztowe, wiado-

mo poczt przesana.

$0ftmimcra'ttÖ0, adv. pa-
cc póniej, z dou; — gafileit

paci po otrzymaniu czego,

po upywie pewnego czasu.

$o'fto,s». — , — faffen,nefi=

men stan, zaj stae miej-

sce, stanowisko, usadowi si.

<Po'ftor&mmg, sf. pi. =en,

regulamin pocztowy.

tyVftflafet, sn. =(e)3, pi. =e,

pakiet m. poczt przesany,
przesyka pocztowa.

9?0'ft}Ja}ner, sn. =(e)§, pa-

pier listowy (pocztowy).

*)3o'fMer&, sn. .(e), pi =e,

ko (pocztowy).

^O'ftyfltdjtig, adi. co musi
by poczt przesyane.

^O'ftrat, sm. =(e)s, pi. «röte,

radca pocztowy.

$o'ftredjt, Sßo'ftregal, sn.

=(e), pi. =e, prawo pocztowe
;

obacz s$oftgerecfitigfeit.

^0'ftrCife, sf. pi. =n, podró
/. poczt, w dyliansie.

fy'o'ftretter, sm. =§,pi. —

,

pocztylion konny.

Sßo'ftnmte, sf. pi. =n, ruta

pocztowa, szlak pocztowy.

^fl'ftfäulC, sf. pi =n, sup
pocztowy, milowskaz po-

cztowy.

^o'fifdjaffuer, sm. =§, pi.

— , konduktor m., zawiado-
wca m. dyliansu.

^o'ftfdjein, sm. =(e)3, pi.

=e, powiadczenie pocztowe.

^0'ftfdjtff, sn. =(e)§, pi =e,

statek pocztowy.

fyVftfdjIllff, sm. =ffe§, pi.

=fcfiliiffe, zamknicie n. urz-
du pocztowego; nor — w go-

dzinach urzdowych.

^o'ftfdjrct&er, sm - **, pi
—

,
pisarz pocztowy, na po-

czcie.

$o'ftfefretär, sm. =§, pi. =e,

sekretarz m. poczty.

«PoftfM'Miira), sn. *§, pi.

=ta i "te, dopisek m.

Wftftarfaffe, */. pi. =n,

pocztowa kasa oszczdnoci.

$o'ftftation, sf. pi. =en,

stacya pocztowa.

Sßo'ftftemflel, sm. -s, pi. —,
stempel pocztowy.

^O'ftftrafje, sf. pi. =n, dro-

ga pocztowa, trakt pocztowy,
gociniec pocztowy.

950'ftftlllJe, Sf. pi. =n, izba

pocztowa, urzd pocztowy;
poczekalnia f. dla podróu-
jcych dyliansem.

'
Wftftiitf, sn. -(e)8, pi. -e,

toboek pocztowy.

*Po'fttag, sm. =(e)3, pi = e,
dzie pocztowy, dzie, w któ-

rym poczta przychodzi albo
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odchodzi ; mit näd)ftem — na-

stpn poczt.

^O'fttäglid), adi. kadym
dniem pocztowym.

^ofttartf, sm. -(e)§, pi. =e,

aryfa pocztowa, spis m. opat
pocztowych.

$0'fttaitk, sf. pi. -n, go-b pocztowy.

Wuttt't, sn. »(e)8, pi. -e,

postulat m., wymaganie n.

^oftulierett, va. (fcaben) po-

stulowa, wymaga.
9?o'ftberbattb, sm. =(e)§, pi.

sbänDe, ^So'ftöcretn, sm. «(e)8,

pi. --i, zwizek pocztowy.

sßO'ftberönij), sm. =ffe§, cien-

ki (welinowy) papier listowy.

^o'ftöerlcJjr, sm. *(e), pi.

• e, ruch pocztowy.

$o'ftbertrctg, sm. =(e), pi.

»träge, konweacya pocztowa,
ukad pocztowy.

9So'fttierto>aUer, sm. *§, pi.

— , zarzdca m. poczty.

^o'ftücrtöoltung, sf.pl. =en,

zarzd m. poczt.

$Ó'ftbO£fd)ltft, sm. =ffe§,

pi. =}d)üffc, zaliczka po-

cztowa.

^o'fttöagen, sm. *g, pi. —

,

dylians m., wóz pocztowy.

^SofttDagcnrcrafe, sf. pi. «n,

wozownia pocztowa.

95o'ftti)ed)fel, sm. =8, przo-

przg m. pocztowych koni.

00'fttoeg, sm. =(e)§, pi. =e,

droga pocztowa.

^So'fttDCfC«, sn. $, poczto-

wo /., pocztarstwo «., za-

rzd m. poczt, poczty pi.

Sßo'ftjeidien, sn. -8, pi. —

,

stempel pocztowy.

^0'ftsettel, sm. obacz ^ojt=

d)ein.

^O'ftpg, sw.=(e)8,>Z..jüge,

pocig pocztowy; pocig oso-

bowy.

^O'ftjtoaitg, sm. =(e)§, przy-

mus pocztowy; bem — unter-

worfen obacz '»ßoftpflichtig.

$ütettta't, sm. <en, pi. *en,

1) poteutat m., mocarz m. ;

monarcha m. ; 2) =en, pi.

ponfale zamiast güjje nogi.

^otentta'I, sn. =(e)§, pi. *t,

potencya m. (matematyka).

Sßotentialftädje, sf. pi. =n,

powierzchnia/, (równego) po-

tencyau.j

^otenttalitä't, sf. poten-

cyaluo /. (fizyka).

$0te'ltj, sf. pi. -en, 1) po-

tga /., stopie m.\ eine QtäjS.

gur britten — erheben wynie
liczb do trzeciej potgi (ma-
tematyka); 2) mono/., moc

f. ; sia mska.
^OteitJtC'rcn, t>«

;

(haben) po-

tgowa; wynosi liczb do
pewnej potgi.

^OtCnjtC'rung, sf. potgo-
wanie n., wynoszenie n. do
potgi.

$0't»0Urrt, (wym.: -puri),

sn. =8, pi. =8, potpuri n.,

zbieranina muzyczna.

$011, sn. =(e)§, pi. =e, gar-

nek m.
$0'ttafd)C, sf. pota m.

*j$o'ttafdjenflufó, sm. =ffe8,

okrasa f., surowiec m.
^o'ttafdjenfieberet, sf. pi.

»en, potaami» f.;
— im

3Ba(be majdan potaowy.
^o'ttafd)cnfiebcrctouffe^cr,

sm. =8, pi. — , majdannik m.

^O'ttftfd), S0'tttD0l f
sm.

=e8, pi. =e, wieloryb gowacz
m.. dziwogów m., krytozab m.

^tau'fejib! ^Selten!
%fy m\%\ $0$ Setter!
interi. daj go katu ! a to

rzecz dziwna! a to historya!

do dyaba!
^OllffU'be, (wym. : pu-),

^SOUffa'ge, (wym. : pusa), sf.

pi. =n, miostka/.; kochanka

/., ukochana /. (w mowie
studenckiej).

^Sfluffic'rcn, va. (Ijaben)

1) jmnbn — pusowa kogo,

pcha kogo ; etro. — pusowa
co, krzta si okoo czego,

chcie co jak najprdzej do

skutku doprowadzi; jtd) —
pcha si, pi si do góry,

wznosi si coraz wyej; 2)

mie z kim miostki.

1)Sotila'rbe, (wym. : pu-),

sf. pi. »n, pularda /.

^OlltiOi'r, (wym.: puvoar),

sn. =3, wadza /., moc /.,

umocowanie n.

^räa'mbttliittt, sn. -8, pi.

=buta, preambulum «., sowo
wstpne, rozwleka przed-

mowa.
^rdbenba'r, sm. '*§, pi. =e,

prebendaryusz m.

^rübe'nbe, sf. pi. =n, pre-

beuda f.

^röcebe'nj i ^röjebe'nj, sf.

pi. sen, 1) pierwsziestwo n.

;

= fortritt; 2) obacz Cßräce-

bengfotl.

^röcebe'njfatt i $räjebe'n$=

fall, sm. =(e)S, pi. »fälle, pre-

cedens m., sprawa osdzona;
fich nad) —fällen richten kie-

rowa si wyrokami dawniej

zapadymi.
^rike'jitor i ^räjeWor,

•8, pi. sm. =en, nauczyciel m.

$rad)t, sf. pi. Jßrächte,

wietno /., wspaniao /.,

okazao /., przepych ?n.,

parada/.; wystawno f.; ba8

ift eine — to pyszne, prze-

pyszne, wspaniae.

^ntdjtouftoanb, sm. -(e)8,

wystawno/., przepych m.
;

rozrzutno /. = 33erfd&roen=

bung.

^ra'djtaufjug, sm. =(e)8,

pi. »flüge, wspaniay pochód,

okazaa procesya, parada /.

$ra'd)t<nt8gabe, sf. pi. »n,

wydanie ozdobne.

$ra'd)tbanb, sm. «(e)3, pi.

• hänX>t, oprawa ozdobna;
wydanie ozdobne.

$ra'd)tbau, sm. »e8, pi.

=e, pyszna, wspaniaa bu-

dowla, [rabebett.

^ra'djtbett, sn. obacz ^a-
^ra'd)tejera))tar, sn. -(e)§,

pi. "t, egzemplarz m., okaz

m. wspaniay.
^ra'djtgorten, sm. =3, pi.

»gärten, pyszny ogród.

$ra'dMtrameI, sm. =s, pi.

i
— , baldachim m.

5JJrä'(httg, adi. wspaniay,
okazay, paradny, pyszny,

ozdobny; wietny; se§ (Sffen

wyborne jedzenie ; adv. wspa-
niale, okazale, paradnie, py-
sznie, ozdobnie, wietnie, wy-
bornie.

^rä'djtigfeit, sf. wybomo
/., paradno/., wietno /.,

wspaniao /
^ro'djtferl, sm. =8, pi. -e,

czowiek wyborny, doskonay.

^fa'd)tfletb, sn. =(e)8, pi.

»er, suknia paradna, suknia

/. od parady.

^ro/djtltebe, sf. upodoba-
nie n. w przepychu.
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tyta'fyüitbtnb, adi. lubicy
przepych, wystaw.

^ra'djüilte, sf. pl -n,

pysznokwiat m., wdziko-
sawa f.

tyia'Ó)tiO§, adi. niewy-

stawny, nieozdobny ; adv. bez

wystawnoci, bez przepychu.

tyva'fytyalmt, sf. pl -n,

miagliua f.

^ra'd)tftabt, */. pl. -ftäbte,

wspaniae, przepyszne miasto.

Sßra'djtf effel, sm. =g, pl —

,

krzeso paradne, tron m.

^ra'djtfjjradje, sf. wspa-
niaomowno /.

$ra'u)tftM, sn. -(e)8, pl
"t

f
przedmiot wspaniay, rzecz

wspaniaa.

^ra'd)tfutf|t, sf. dza. f.
przepychu.

$rtt'd)tfiit!jtig, adi. dny
przepychu.

^ra'djttor, sn. -(e)g, vi
=e, brama wspaniaa.

^ra'djttJOH, adi. przepy-

szny, wystawny; adv. prze-

pysznie, wystawnie.

$ra'a)ttt>agett, sm. -i, pl
—

, powóz wspaniay, para-

dny, powóz m. od parady.

^ra'djtmerf, sn. =(e), pl
»e, dzieo przepysznie wyko-
nane, dzieo wietne; wspa-
niale wydane dzieo, dzieo
(ksika) z przepychem wy-
dane.

<ßräctyita't i ^räjtyUa't,
sn. -(e)§, pl. :t, obacz sJUeber=

W*9 2).

^räctyitie'ren i *Prääij)t=

tte'ren, va. (haben) obacz
9lieberjcblagen 2).

^rÜCt'g i ^rÜji'Z, adi. do-

sadny, dobitny, dokadny;
«=ev ©til krótki, zwizy spo-

sób pisania; adv. dobitnie,

zwile; — um acht Uhr
punktualnie, punkt o ósmej
(godzinie).

^rüctfie'ren i ^räjtfic'rcn,
va. (haben) dobitnie, dokad-
nie oznaczy.

^rärifto'it i $rä$tfto'it, sf.

precyzya /., dokadno /.,
dosadno /., dobitno /.,

ciso /. ; treciwo /.,
zwizo

f.

$räctfto'n3ttiage i $räji=

fto'nSttiage, sf. pl «n, waga
nadzwyczajnie czua.

^ritoeftinatio'n, sf. pl -en,

predestyuacya /'., przezna-

czenie n.

^ßräbcfttntc'rcn, va. (haben)

przeznaczy.

^räMfa'nt, sm. »en, pl
«en, predykant m.

t
kazno-

dzieja m.
*ßräbifa't, sn. =(e)g, pl =e,

1) orzeczeuie n., predykat m.
(gramatyka) ; 2) tytu m. ; 3)

stopie m. postpu (w szkole).

^räbtttyoitie'ren, va. (haben)

skania do czego.

sßräbiSjjofüto'n, sf.pl. «en,

predyspozycya/., skonno f.

$räbominie'ren, vn. (haben)

przewaa, przemaga.
^ßrüfe'ft, sm. =en, pl =en,

prefekt m., przeoony m.,

naczelnik m.

*ßräfeftll'r, sf. pl. =en, pre-

fektura f. ; naczelnictwo «.,

przeoestwo n.

^räft'f, sn. -e, pl -e i

=a, przyrostek m. (gramatyka).

$rä'gebntrf, sm. =(e)3, pl.

=e, druk wypuky.
*pra'geetfen, su. -§, pl. —

,

stempel m., matryca f.

*ßrä'gegebühr, sf. pl. =en,

^rä'gefoftcn, s. pl, $rä'ge=
lohn, sm. =(e)3, pl. »löhne,

opata mennicza, mincarskie n.

^rä'gcn, va. (Caben) 1) wy-
bija, wybi; ©elb — bi
pienidze; 2) (obraz.) ftch

etro. in§ ©ebäd)tni€ — wbi
sobie co w pami; jmnbm
etro. tn§ §erj, in ©emiit —
wpoi co w czyje serce,

w czyj umys.
^ßrä'gett, sn. »§, wybijanie

n., bicie n. (monet).

*ßrü'geort, sm. =(e)§, pl.

=e, mennica f.
tyzä'QU, sm. §, pl. —

,

odbijacz m.; wybijacz m.
(monet).

^rä'gcfa^, 9M'gefdja^, sm.

'6§, opata mennicza.

^rägeftätte, sf. pl. =n,

mennica f.

$rägeftem)jel, sm. --§, pi.

—, stempel m. do wybijania

monet.

9ßrä'geftocf, sm. =(e)§, pi.

«ftörlc, matryca /.

^rä'getoerf, sn. «(e)8, pl
»e, tocznia f. [ka f.

SßragntO'tif, sf. pragmaty-

$ragma'tiftt), adi. pragma-
tyczny"; Die «e oanftion sank-

cya pragmatyczna; adv. pra-

gmatycznie.

$rägtW'nt, adi. znaczcy,
dosadny; dokadny, trafny,

dobitny, jdrny; adv. znacz-
co, dosadnie; dokadnie, do-

bitnie, trafnie, jdrnie.

^ragttO/ttj, sf/dobitno/.,
dosadno /., dokadno /.,

trafno /., jdrno /.

^rä'gftentye!, $rägfto<f,

obacz 5|MgeftempeI, s}Sräge=

ftocf.

^rägung, */. wybijanie «.,

bicie n.

*Prä'gunterIage, sf. pl. =n,

matryca /.

<ßra'blen, vn. (haben) 1)

mit etil). — chepi si czem,

z czego; chwali si, prze-

chwala si czem, chlubi si
czem; popisywa si czem;
przesadza; blagowa;2) wpa-
da w oczy, zwraca na siebie

uwag, uderza (o rzeczach,

kolorach).

^ra'ljlen, sn. =8, chepie-
nie n. si, przechwalanie n.

si, przechwaka /., blaga /.,

popisywanie n. si; przesa-

dzanie n.

^ra'hler, sm. =6, pl —

,

chepicy si, chepliwiec m.,

chepiciel m., przechwalca m.,

fanfaron w., blagier m.

^rableret', sf. pl. =en, che-

pa f., chepliwo /., prze-

chwaka /. ; fanfaronada /.,

blaera f.

$ra'btcrin, */• V 1
-,
^nmn,

cbepicielka f., blagierka f.
^ca'hlcrtfu), I. adi. che-

pliwy, snmochwalny
;
pyszny,

butny, dumny, próny; II.

adv. chepliwie ; butnie, z py-
ch, dum.

Sßra'blbaft,adi. obacz $raljs

lerifcb.

^ra'hll)ang f
sm. *fe§, pl.

«bänfe, samochwa m., bla-

gier m.

^ta'hlfUtt)t, sf. skonno
/. do chepienia si, do prze-

chwalania si, chepliwa
yka.
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^ra'ftlfiidjttg, adi. lubicy
si chwali, chepliwy.

$ta$m, sm. «(e)8, pi. -=e,

prom w.
^miltC', sf.pl. =tt, prerya/.

Sßräjit&t'j, sn. -es, pZ. =e,

1) sprawa wpierw rozstrzy-

gnita, przesdzenie n. ; 2)

strata /.

$räiabt3te'ren, va. (fjaben)

przesdza.
SßrSIfa&ic'rcit, va

%
(fiaben)

prekludowa, uchyli, odrzu-

ci, wykluczy (prawo).

^räffofio'n, sf. pi. =en,

prekluzya f., wyczenie «,,

wykluczenie n., uchylenie n.,

odpalenie 11., odmówienie w.,

przedawnienie n. (prawo).

Sßräffafio'irätermin, sm.

=(e), pi. =e, termin preklu-

zyjny, termin nieprzekra-

czalny (prawo).

$ra'lrit, sn. =(e)S, pra-

kryt m., jzyk pierwotny sta-

roindyjskich szczepów.

$ra'frtttftfj, adi. prakrycki,

rodzimy, ludowy.

^ra'fttf, sf. pi. «=en, prak-
tyka /., dowiadczenie n.,

biego /., wiczenie n.,

znajomo f. ; «en, pi. prak-
tyki pi., machinacye pi.,

(podstpne) zabiegi pi., wy-
biegi pi., obroty pi.

Sßrafitfa'kl, adi. dajcy
si uy, wykona; nur biefer

SBeg ift — tylko tej drogi

mona uy; tylko po tej

drodze mona jecha, chodzi.

$raftifa'nt, sm. =en, pi.

=ett, praktykant m.\ ucze
m. (w handlu, w rzemiole,
w przemyle).

^ra'fttfit§, sm. —
,

pi.

=fuffe, ^rafttfer, sm. <§,

pi. — , 1) praktyk m., czo-
wiek dowiadczony, biegy,
wprawny; 2) lekarz prakty-

czny, praktykujcy ; 3) (obraz.)

er ift ein alter — to stary

praktyk, to wik, to bywalec.

^ta'ftifdj, I. adi. prakty-

czny, dowiadczony, biegy,
wprawny, znawczy; uyte-
czny, dajcy si zastosowa
do ycia = 9Jüfe[icfj; wy-
godny; biefer ©tocf ift fefjr —
ten surdut jest bardzo prak-

tyczny, wygodny = üBequem;

er ift ein =er SDienfdj jest

praktycznym czowiekiem,
umie sobie poradzi; =er Slrjt

lekarz praktyczny, prakty-

kujcy, praktyk si tru-

dnicy; II. adv. praktycznie.

Sßraftijte'reit, I. vn.ßaierx)
praktykowa, dowiadcza,
wykonywa, zajmowa si,

trudni si czem ; lekarzy
;

=ber 2lrjt lekarz praktyku-

jcy, praktyk, leezeniem si
zajmujcy; er =;nert ntdjt

me&r ju wicej nie prakty-

kuje, nie lekarzy; II. va.

(Ijaben) etro. auf bie ©eite —
skrci co, skra co

; jmnbm
etro' aug ber £afd)e, in bie

Safd^e — wyj co komu
zrcznie z kieszeni, woy
co komu zrcznie do kie-

szeni.

^ttila't, sm. =en, pi =en,

praat m.
^räla'tenabsetuieu, sn. pi.

oznaki pi. praackie.

<PriUa'tenamt, sn. =(e)3, pi.

=ämter, urzd m. praata,

praactwo n., praatura /.

^röla'tengeuianb, sn. =(e)s,

pi. =roanber, suknia praacka.

*Prila'ienftan&, sm. =(ejs,

*ßräla'tenfteUung, ^räla'ten*

ltiih'öC, sf. praatura /., pra-

actwo n., stanowisko n.

praata, godno praacka.

SßriUatlt'r, sf. pi. =en, pra-

atura /., praactwo n.

^rSUmtna'r^ adi. przed-

ugodny.

*ßräümina're, sn. =§, pi.—

,

wykaz m. potrzebnych mate-
ryalów lub pienidzy.

SßräUmtna'rien,' s. pi. pre-

liminarya pi., przedugoda f.,

wstpne ukady, rokowania^??.

$ratt, adi. I) wyprony,
wytony, mocno nacignity;
elastyczny, sprysty; peny
i okrgy, wydty; =e 33ad;en

policzki wydte; '-t 3)tme
zdrowa, tga dziewoja; 2)

opity, do ciaa przylegajcy

(o sukniach); — adv. ftfcen,

anliegen opito adv. lee.
^Srall, sm. s(e)§, odbicie n.

;

uderzenie n.

^ra'Uett, vn. (tjaben i fein)

uderzy o co; aneinanber —
zetkn si, zetrze si; gegen

bie SBanb — uderzy mocno,
obi si o cian, o mur

;

ber Saft ift von ber SEBanb

geprallt pika odbia si, od-

skoczya od ciany; baä Sidjt

prallte mir in bie 2lugen
wiato razio mnie w oczy.

tyxa'Utn, sn. »8, obicie n.

si, obijanie n. si.

Sßra'ttljett, sf. wyprono
/., wytono /.; elasty-

czno /.; tgo /., zdrowie

n. ; opito f., ciasno /.

(sukni).

^ra'tffraft, sf. elastyczno

f., sprysto f.
^talliujt, sn. »(e)8, wiato

odbite; wiato bardzo silne

i race.
$ra'flfu)ufj, sm. -ffe8, pi.

<=fd)iiffe, strza m. na odbitk,

strza odbity, strza czoga-
jcy.

'
sßra'flftein, sm. «<e)s, X> 1 -

=e, kamie m. przy domu
lub drodze, o który si koo
obija.

ijßra'flftOff, sm. =e8, pi.

=ftßjje, obacz 5ßraH.

^ra'tftritter, sm. *8, pi. —,
tryl odbitkowy, krótki (mu-

zyka).

^ra'tftotnfd, sm. «=8, pi.

—, kt m. odbicia (fizyka).

$roluMe'ren, vn. (tjaben)

przegrywa, gra wstp, pre-

ludyowa (muzyka).

$rälu'iititm, sn. »8, pi.

=bien, preludyum n., prze-

grywka /., wstp m., poprze-

dzenie n. (muzyka).

^rämcuitie'ren, va. (tjaben)

naprzód rozmyli.
^rämeMtiCrt, adi. rozmyl-

ny; *e8 Serbreen rozmyl-

na zbrodnia.

^rä'mtC, sf. pi. =tt, na-

groda /. ;
premia /., przed-

pata /., wpata /. zabez-

pieczenia.

^rc'imenanleUje, sf. pi. »n,

poyczka premiowa.

0ru'micngcfu)Hft, sn. =(e)g,

pi. =e, *ßrü'mieni)on&cI, sm.

=8, interes premiowy, handel

premiowy, terminowy.

$rä'mtenlotterie, sf. pi. =n,

loterya premiowa.

^rö'mtcnfu)cin, sm. ={e)§,

pi. =e, bilet premiowy.
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^rä'mientoerteUung, sf. pl.

=en, rozdawanie n. nagród,

premiowanie n. (w szkole).

^rämiie'ren, va. (tjaben)

premiowa, da nagrod;
prämiiert premiowany, nagro-

dzony.

$tämi'ffC, */. pl. =n, za-

oenie.
^rä'tmum, sn. =(§), pi.

«mten, premium «., nagroda

f. (szkolna).

^rämonftratc'nfer, sm. =§,

pl. —, Norbertanin m.

^rämonftrate'nferin, sf pl.

=nert, Norbertanka f.

Sßrüinonftratc'nferoröen,

sm. =0, zakon norbertaski.

^ra'ngen, vn. (fiafcen) by-
szcze, wietnym si wyda-
wa, pysznie wyglda; wy-
rónia si, w oczy wpada;
in purpur — byszcze
w purpurze; mit etrrj. — po-

pisywa si czem, pyszni si
czem, wynosi si z czego;

am ©cbanbpfabr — sta pod
prgierzem.

oranger, sm. =g, pl. —

,

prgierz m.
; jmnbn an ben

— fteEen wystawi, postawi
kogo pod prgierzem; am —
fielen sta pod prgierzem.

$ra'nfe, sf. pl. =en, apa/.
^rämimera'nöo, adv. —

gab (en paci prenumerando,
naprzód, przed czasem.

Sßrämtmcra'nt, sm. =en, pl.

=en, prenumerator m., przed-

paciciel m.
^kämimeratio'n, sf. pl. =en,

prenumerata /., przedpata /.

$ränumeratio'n§ltfte, */.

pl. =tt, lista /., spis m. pre-

numeratorów, przedpacicieli.

$ränunteratio'n§£ret3, sm.

«fe, pl. =fe, cena prenu-
meracyjna, cena /. przed-
paty.

$rämtmerie'ren, va. i vn.

(fjaben) prenumerowa, pacie,
zapaci z góry, zalicza,
zaliczy; zamawia, zamówi,
zapisywa, zapisa naprzód
(czasopismo, dzieo).

tyxäoltntyU'nn, va. uprze-
dzi; präoffupiert fein by
uprzedzonym ; by zajtym.

^rityara'nb, sm. =en, pl.

=en, ucze przygotowujcy

ai do egzaminu, przysposo-

biony m. do popisu.

$rityara'ni>enanfta!t,s/. pl.

=>en, szkoa przygotowawcza.

Sßrityara'nt, sm. =en, pl.

=en
; ^rctyara'tor, sm. -8, pl.

=en, preparator m., przy-

sposabiacz m., przyprawiacz

m., przyprawiciel m. (chemia

i anatomia).

$rctyara't, sn. »(e)S, pl. =e,

preparat m. (chemiczny lub

anatomiczny).

^rityaration, sf. pl. =en,

preparacya /., przygotowanie

n., przysposobienie n.

^rityime'ren, va. (fiaben)

preparowa, przyprawia (ana-

tomia i chemia)
; fid) auf eine

Settion — przygotowywa si
do lekcyi.

^rityon&era'ns, sf. pl. =en,

przewaga f.

tyiätyBnbtüt'xtn, vn. (fia=

ben) przewaa, przeway.
^räJJOfüto'n, sf. pl. =en,

przyimek m. (gramatyka).

SßrityOjitiona'I, adi. przy-

imkowy.
^räjjit'tium, sn. *&,pl. =tien,

napletek m. = Sgorbaut.

$ritrie', sf. obacz «jßratrie.

^ränjgatt'b, sn. =(e)§, pl.

*e, Sßrärogatt'üe, sf. pi. =n,

prerogatywa/., przywilej m.,

prawo wyczne.
Sßrü'fenS,' sn. —,

pl. «ßrä=

fentia, czas teraniejszy (gra-

matyka).

$rdfe'ni, sn. =(e)§, pl =e,

podarunek m.

^ßrüfettta'kl, adi. mogcy
by przedstawiony, mogcy
da si widzie.

^räfenta'nt, sm. =en, pl.

«en, przedstawiciel m.
;

pre-

zentant m., okaziciel m.
(wekslu).

$räfentatio'n, */. pl. »en,

prezenta f.,
przedstawienie

n., prezentowanie n., oka-

zanie n. (wekslu); bet — za

okazaniem, na okazanie.

^räfentatto'nSfdjmfceti,

sn. =3, pl. —
,

prezenta /.,

pismo przedstawiajce.

$rufentatto'n$frift, sf. pl.

=en, czas na przedstawienie

zakrelony, termin m. pre-

zentacyi.

^räfenttc'ren, w. (Gaben)

prezentowa, przedstawia,

podawa; ba§ ©eroefir —
prezentowa bro, czyni,
okaza cze broni; fid) nett

— schludnie, adnie, zgrabnie

wyglda; einen SBecbfel —
okaza weksel.

$räfentie'r&rett, sn. =(e)s,

pl. =er, ^räfcnti'crteUcr, sm.

=, pl. — , taca /., talerz m.
do podawania.

^räfe'JtS, sf. prezencya /.,

obecno /., przytomno f.

^rÖfCnsgClÖCr, sn. pl. emo-
lumenta prezencyjne, dochód
m. z prezencyi.

^rnfc'njltftc, */. pl. =n,

spis m. obecnych.

^räfC'HjftärfC, sf. sia zbroj-

na w czasie pokoju.

^räfC'njJCit, sf. czynna
suba wojskowa.

^räferöatt'ü, sn. *(e), pl.

=e, ^räfcruati'bmtttcl, sn. =§,

pl. —prezerwatywa/., ochro-

na /., zabezpieczenie n., za-

pobiegliwo /.; rodek za-

radczy, ochronny,

^räferöie'ren, va. (fiaben)

ochrania, ochroni, zapobie-

ga, zapobiedz.

Sßrä'feS, sm. —
,

pl. —
i ^ßräftben, prezes m., prze-

wodniczcy m., naczelnik m.

^Sräfi&Vnt, sm. »en, pl. -en,

prezydent m., prezes w., prze-

wodniczcy m.
^räfibc'ntcnftcllc, */. pl.

=n, prezesostwo n., przewod-

nictwo n.

£raftoe'ntenfiitl)l, sm. .(e)s,

pl. «ftüble, krzeso preze-

sowskie.

$räftöe'ntenuial)l, sf. pl.

=en, wybór m. prezydenta,

przewodniczcego.

^röft&e'ntenuiürbe, sf. go-

dno prezesowska, prezeso-

stwo n.

^röftöe'ittfdjaft, sf. prezy-

dencya /., prezydentura /.

Sßrdftbte'rett, vn. (§aben)

prezydowa, przewodniczy.

$räfiöt(l'l=, prezydyalny.

$räfi'Dium, sn. =§, pi.

=bien, prezydyum «., prze-

wodnictwo n., prezes m.

^Jra'fieln, vn. (fjaben)^ trze-

szcze, pryska; strzela; ber
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§agel praffelte an bie genfter

grad z oskotem uderza o

okna.

{ßra'ffdlt, sn. =3, cbrobot

m., trzask m.

^ra'ffen, vn. ((jaben) hula,
rozpustowa, trwoni (pie-

nidze), zbytkowa, rozrzut-

nie y.
$ra'ffer, sm. -§, pl. —

,

hulaka m., marnotrawca m.,

utracyusz m.

y>WL\\tXt\', sf pl. =en, hu-

lanie n., marnotrawienie «.,

zbytkowanie «., rozrzutne

ycie.

^räftabtlte'ren, va. (baben)

ustanowi naprzód, od po-

cztku.

ißräftafio'n, sf pl. =en,

prestacya /., wiadczenie n.,

danina f.

^räftatto'nityfüdjttg, adi.

daninny.

^5räftic'rcn, va. (b,aben)

wiadczy.
^räfumie'ren, va. (^abett)

presumowa, przypuszcza,
domniemywa si, domyla
si.

"sßräfumtio'tt, sf. pi. =en,

presumcya f., domniemanie

«., przypuszczenie n., do-

mys m.

^räfuulti'Ö, adi. presum-
tywny, przypuszczalny, do-

mniemany, domylny.
Sßräten&e'nt, sm. *en, pi.

=en, pretendent m., rociciel

?n. (prawa, godnoci).

^rätett&ie'ren, va. (öaBen)

pretendowa, da, domaga
si.

^rätenfio'n, sf. pi. =en,

pretensya /., wymaganie n.,

domaganie n. si, dauie «.,

roszczenie n. ; zarozumiao/.
^tätenttÖ'S, adi. preten-

syonalny, wymagajcy, da-
jcy; zarozumiay.

'
$riite'rttum, sn. -(i), pi.

»ta, cza? przeszy (gramatyka),

^rii'tcr )jH0')fttv, adv.
mniej wicej, w przyblieniu,
okoo.

JSratCjt, sm
%

=e§, pi. *e,

pretekst m., pozór m., udanie

n.; wymówka /.

yßlä'tDT, sm. =§, pi. =en,

pretor m. (w starym Rzymie).

^rätona'ner, am. =§, pi.

—
,
pretoryanin m.

^tÖtortO'ntf^, adi. preto-

ryaski.

^Prä'tormiirbc, sf. godno
f. pretora, pretura /.

$ratfdj, sm. =eg, pi. =e;

= probier.

^ra'tfdjen, vn. (baben) =
5ßrat)len.

^JrätU'r, */. pi. =en, pre-

tura /., urzd m. pretora.

Sßra'fce, */. pl. =n, apa /.

;

poufale: gib mir bte — daj

mi apk, rk.
ißroüoiie'reri, vn. (baben)

mie przewag, przewaa.
Sßrä&eiu're, 'sn. <=g, ba§ —

fptelen uprzedzi kogo, wy-
przedzi kogo, zniweczy czyje

zamiary.

Sßritoentt'bljaft, sf. pl. »en,

areszt prewentywny, areszt

zapobiegawczy.

$rätoentt'üma|regeln, sf.

pl. rodki pl., zarzdzenia pl.

zapobiegajce.

$ra'£t§,' sf. 1) praktyka

f, wykonywanie n. ; in ber
— w praktyce; — betreiben

trudni si praktyk; bte —
aufgeben zaniecha praktyki,

przesta praktykowa; 2)

klientela /. (adwokata, le-

karza); er bat eine auge=
bebnte — ma liczn klientel.

^re'&igett, vn. (f|aben) ka-

za, mie kazanie; ©otte§

Sffiort — sowo Boe opowia-

da; bie Sugenb — mow
swoj do cnoty zachca;
(cor) tauben Obren— guchym
uszom kaza, groch na cian
rzuca, na próno komu co

gada; öen 2Btnben — na
wiatr nauki dawa; ©elebrten

ift gut — mdrej gowie do
dwie sowie.

Sjßre'&iger, sm. =§, pl. —

,

kaznodzieja m.; pastor ewan-
gelicki.

^rt'&iger*, adi. kazno-

dziejski.

$re'btgeramt, sn. »e§, pl.

«ämter, urzd kaznodziejski,

kaznodziejstwo n.

$re'lngerfraii, sf. pl. »en,

^rebtgerut, sf. pl. -innen, ona
/. pastora ewangelickiego, pa-

storowa f.

^re'btgcrfrö^c, sf. pl. =n,

gwarek m., szczebiot m.
^re'btgermöndj, sm. -(e)§,

pl. =e, mnich kaznodzieja m.,

Dominikanin m.
^ßre'Mgenjcben, sm. --g, pi.

— , zakon kaznodziejski, za-

kon dominikaski.

93re'Mgerfemtnar, sn. =(e)g,

pl. =e, 8eminaryum n. dla pa-

storów ewangelickich.

^ßrc'utgerftcüe, sf. pl. =n,

urzd m. pastora ewangeli-

ckiego, duszpasterstwo n.

Sßre'uigerton, sm. =(e)g, ton

kaznodziejski.

$re'Mgen»oJ)mmg, */. pl.

=en, mieszkanie n. pastora

ewangelickiego.

5ßrC'btgt, sf. pl. =en, ka-

zanie n. ; eine — balten mie
kazanie; jur — läuten dzwo-
ni na kazanie; in bte —
geben i na kazanie; unter

ber — podczas kazania;

jmnbm eine — balten kaza-

nie komu powiedzie, wy-
aja kogo.

93re'i>igtamt, sn. obacz
^ßrebigeramt.

^tc'bigtamtglanbtöat, sm.
=en, pl. «en, kandydat m. do
pastorstwa, do kaznodziejstwa.

^re'Mgtfiudj, sn. =(e)g, pl.

«biidjer, ^rc'Mgtfommlung,
sf. pl. =en, zbiór m. kaza.

Sßrc'gcln, ra
;
(baben) pra-

y, przysmaa, przysmay

;

vn. (baben) skwarzy si.

$ret£, sm. =feg, pl. <=fe,

1) cena/. ; cena pokrywajca
koszta produkcyi = Äoften«=

preis; fefte greife ceny stae;

laufenbe <=fe ceny biece;
oorgefdjriebene =fe ceny
przepisane ; billiger — cena
umiarkowana; ber äufjetfte,

genauefte — cena ostatnia;

üblidjer — cena zwyczajna;

ben — beftimmen cen na-

znaczy, cen (u)stanowi;

bte =fe feftfe^en ustanowi
ceny; ©etreibe ftebt bodj im
— zboe wysoko stoi w cenie

;

ba§ ©etreiöe bat leinen —
zboe jest bez ceny, jest

niezmiernie drogie (albo te:)
bardzo tanie; bte =fe her=

auffegen, erböben podnie
ceny; bte t berabfefcen
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zniy ceny; bie =fe be ©e=
treiben finb geftiegen, gefallen

ceny zboa podniosy si,

spady ; im =fe fteigen, fallen,

fmletl podnie si, spa w
cenie; über (um) ben — einig

roecoen ugodzi si o cen;
unter bem =fe »erlaufen niej

ceny, niej wartoci, niej

kosztów produkcyi sprzeda;

um biefen — za t cen, po

tej cenie; um feinen — (ber

SBelt) za adn cen, za adne
pienidze, za nic w wiecie

;

id) täte es um leinen — (ber

äßelt) nie zrobibym tego za

nic w wiecie; id) roerbe e
urn jeben — »erlaufen sprze-

dam to za jakbd, jak-
kolwiek cen; gu jebem =fe

toefcblagen pozby za wszelk
cen; ntcbt ju feinem =fe

fommen nie uzyska (nawet)

kosztów (produkcyi); im =fe

fein by w cenie, popaca;
I)Od) im =fe ftefienb popatny;
ben — von etro. angeben,

forbern zaceni co; 2) na-

groda/.; premium n.\ einen
— au§|"e|en, au£fd)retben na-

grod wyznaczy, rozpisa;

auf jmnb Äopf einen —
fe$en nagrod wyznaczy,
naznaczy za czyj gow;
einen — erhalten, baoon=
tragen, geroinnen otrzyma;
odnie nagrod; jmnbm einen
— juerfennen, jufpredjen przy-

zna, przysdzi komu na-

grod; bie i austeilen roz-

da(wa) nagrody; um ben
— rennen ubiega si, bied
o nagrod (wycigi) ; ohne

©cbroetfs (albo gleifs) tein —
bez pracy nie bd koacze;
3) cze /., chwaa /. ; — fei

©Ott ! chwaa Panu ! id) muf}
eS ju feinem =fe fagen musz
to na jego chwa powiedzie.

^ret'äabfdjlag,' sm. =(t)a,

pl. =fa)läge, redukcya/. ceny,
rabat m., odliczka f., odli-

czenie «., opuszczenie n.,

potrcenie n.

^reitongaue, sf. pl. =n,

^tei'§onfo^, sm. «es, pi.

Oäfce, ustanowienie n. ceny,
zacenienie n.

W§anfd)lag, sm. «(e)g,

pl. =fd)läge, oszacowanie n.

$m'3aufgabe, sf. pi. =n,

zadanie n. do nagrody.

•ißm'§auöftl)reibiing, sf. pl.

=en, rozpisanie n., naznacze-

nie n. nagrody.

$rei'3au§fe|iing, sf. pl.

=en. wyznaczenie n. nagrody.

*prei'§au3tetlung, sf. obacz

SßreiöDerteilunq.

^rei'Sbemeffung, sf.pl. =en,

oznaczenie n. ceny.

$rei'3kftimmung, sf. pl.

»en, oznaczenie n. ceny; cena
oznaczona.

^m'äkujer&er, sm. *§, pi.

— , ubiegajcy si o nagrod.

tyxti'äbtwiUxm, sf. pi.

«=innen, ubiegajca si o na-

grod.
^rei'g&eroerbimg, */. pl.

=en, ubieganie n. si o na-

grod.
^r'ei'öcouratit, sm. =(e)3, pl.

=e, wykaz m. cen biecych,
cennik m.

^ret'guriider, sm. obacz
$reis»erberber.

sCrei'fel6eere, sf. obacz
Preiselbeere.

^ßm'fcn, va; =[efti preift,

preift, prie, habe gepriefen,

wielbi, sawi, wysawia,
uwielbia, wywielbia, wy-
chwala; ©ott — wielbi Bo-
ga; ein gepriefener SDJann m
uwielbiany, wielbiony, po-

wszechnie chwalony.

$rei'3erl)ül)tmg, sf. pl. =en,

podwy-szenie n., zwyka f.
cen(y).

^rct'öcrmüpgung, sf. pi.

sen, znienie n., znika f.
cen(y).

$rei'3fed)ter, sm. obacz

5j}rei§fämpfer.

^rCi'ÖfragC, Sf. pl. =n, py-
tanie do nagrody podane, py-
tanie, za którego odpowied
naznaczono nagrod.

^ret'Sgeben, va. gebe, gibft,

gibt preis, gab preis, bab
preisgegeben, wyda na sztych,

porzuci, opuszcza, pozosta-

wi; eine ©tabt—odda miasto

na up; er ift ber Hungersnot
preisgegeben wystawiony jest

na gód; jmnbn bem ®e*
[achter — wystawi kogo na
pomiewisko; bem Sßinbe

preisgegebenes ©djiff statek

Snlenber, ©eutf^oInife« SBörterbu*.

oddany wiatrom na pastw;
bie ©fjre — powici, odda
honor, zrzeka si honoru;

aUeS — powici wszystko;

er gibt fid) einer grofeen ©e«
fahr prei wystawia si na
wielkie niebezpieczestwo

;

fid) ben Saftern — odda(wa)
si wystpkom; fein Seben
bem 2Bol)le beS Saterlanbe
— ycie odda, powici, na-
razi dla dobra ojczyzny; fid)— powica si, powici
si, (z)robi z siebie ofiar

;

(o kobietach :) prostytuowa
si, odda(wa) si nierzdowi,
wszeteczestwu.

$m'3ge&ltng, sf. wydanie
n. na sztych, porzucenie n.

;

ofiara /., zrzeczenie n. si;
prostytucya /., nierzd m.

;

mit — z powiceniem czego,

powicajc co, z zrzeczeniem
si czego, zrzekajc si czego.

'^ret'Sgefriint, adi.' nagro-

dzony ; =er Sidjter, ßünftler
poeta, artysta uwieczony,
laureat, m.

$ret'3geiiid)t, sn. =(e)s, pl.

=e, poemat uwieczony na-

grod.
*ßrei'3gefang, sm. =(e)s, pi.

»fange, pie pochwalna,
hymn m.

;
pie uwieczona

nagrod.
^rersgetotmter, sm. =s, pi.

— , wygrywajcy m. nagrod.

^rei'öfamjjfer, sm. =s, pj.

— , zapanik m., gladyator m.

$ßret'§ltd), adi. obacz *ßreiS=

roürbig.

<ßrci'3furant, sm., $rei3=

lifte, sf. pl. =en, obacz *ßreiS=

courant.

«ß«i'8luftf|»el, sn. =(e)3,

pl. =e, komedya uwieczona
nagrod.
^m^mebaiflc, sf. pl =n,

medal przeznaczony na na-

grod.
<ßm'§notierung, sf.pl. =en,

notowanie n., zapisywanie n.,

wypisywanie n. cen (handel).

^rei'3riri)ter, sm. =s, pl.

— , czonek m. komisyi dla

wyznaczania nagród, wyzua-
czyciel m. nagrody.

fy'ret'griidgang, sm. =_(e)s,

pl. =gänge, spadek m., znika
/. cen.

13
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^rct'äfafc, sm. =e§, pl.

=fäce, taksa /., oznaczenie n.

cen.

^ret'Öfdjiepeit, sn. =§, strze-

lanie premiowe, strzelanie n.

o nagrod.

$rei'§fljrtft, sf. pl. =en,

utwór (rozprawa, dzieo) do

nagrody podany (-a, -e), na-

groda uwieczony (-a, -e).

<Pret'3fdjttanfmtfl, ?/. pi.

=ert, fluktuacya f., niestao
f., zmienno /., chwiejno
f. cen.

^rei'Sftitrj, sm. =e§, pl
=ftiirje, nage obnienie si,

nagry spadek cen.

fm'ätaUtit, «f. pl =n,

cennik m.

^rei'äöeränberiMfl, sf. pl.

=en, zmiana /. cen.
s^rct'§ücrbcr6cr, sm. =§, pl.

—
,
psowacz m. cen.

<Pm'3bermtnberiutg, sf. pi.

=en, obnienie n. cen.

*ßret'3üerteüung, sf. pl. =en,

rozdawanie n. nagród; pre-

miowanie n.

^rci'ÖDcrsctdjntö, sn. «ffes

pl. =ffe, spis m., wykaz m.
cen, cennik m.

^tCi'StiJÜrbig, adi. I) nie

za drogi, niedrogi, wcale nie

drogi, odpowiedni wartoci,

stosowny; etro. — (ach.) fau=

fen kupi co za stosown
cen, kupi co niedrogo, do-

brze; 2) chwalebny, godny
pochway.

$ret'$tniirbig!ett, sf. i) ce-

na stosowna, tanio /. ; 2)

chwalebno f.

^ret'Sjettel, sm. ob. ket»
coutant.

Preiselbeere, sf. pl. *n,

kamioneczka f.,
czerwona bo-

rówka, czerwienica f., óra-
winka f.t

gogodza /.

^ßrefä'r, adi. ndzny, po-

aowania godny, trudny;

adv. ndznie, do poaowania,
trudno.

tyltti., sm. «(e)§, 1) dugo
f. nastawionych sieci owie-
ckich; 2) = jratt.

^re'übaum, sm. =(e)§, pl.

«bäume, odbijak m.
^re'llborl, sm. .(e)3, pi.

=böcle, odbój m. ;
— mit utter

odbój o zderzakach; $fab(

—

odbój palowy ; 33erlaberampen-
— odbój adowni (kolej n.).

"^rC'Ue, sf. 1) wyrzucanie

n. do góry z pachty rozci-

gnionej (owiectwo) ; odbija-

nie n. od czego, odbitka /.

;

bem gfudjfe bte — geben lisa

podrzuca (pooywszy go na
pachcie lub sieci); 2) =
ißreHnefc; 3) gospoda, w któ-

rej zdzieraj (w mowie lu-

dowej).

^re'flen, va. (b>benn) od-

bija od czego, podbija, pod-

rzuca do góry przez odbija-

nie; einen gudjä — lisa pod-

rzuca na pachcie (owie-
ctwo) ; 2) da wpa do apki,
do matni ; zdziera, zedrze,

okpi, oszuka; jmnbn urn

ettD. — odrwi, orzn kogo
na czem.

s$re'Ueit, sn. «3, obacz

Prellerei 2).

greller, sm. «§, pl. — , i)

odbijacz m., podrzucacz w.;

2) oszukaniec m., zdzierca m.,

odrwiwacz m.\ derus m.\ 3)

klaps m., uderzenie n. ;
=•

^raUftofe.

^retterei', sf. pl. -en, i)

= grelle 1); 2) oszukastwo
n., okpiwanie n., zdzierstwo n.

^re'üerifdj, adi. zdzierczy.

^re'ügarn, ^re'ttne^, sn.

=e, pl. *e, siatka f. do pod-

rzucania lisów.

$re'Hfcf)lag, sm. =(e)§, pl.

Schläge, uderzenie odbijajce.

<ßreu"fdjiijj, sm. =ffe8, 'pl.

sfd}üffe, strzelanie n. na od-

bitk.

^re'Ufteine, sm. pl. stróe.

$re'uftOft, sm. obacz ^ßratt»

ftofe.

^reutie'rleittnant, (wym.

:

premie—), sm. <=<3, pl. =,
porucznik m.

$remte'nmmfter, sm. =§,

pl. —
,

prezydent m. rady

ministrów.

9Sre'§bt)ter, sm. --%, pl. —

,

kapan m.

<ßre3bt)teria'ner, sm. =s, pl.

—,
prezbyteryanin m.

*Prc§6t>tc'rtumf
sn. ={%), pl.

=rten, prezbyteryum n.

^re'fdjen, vn. (Caben i fein)

bied prdko; va. (b,afen) =
prügeln.

^re§, adi. obcisy; baS
$leib liegt — an suknia le-

y obciso, zbyt opito
;
(w grze

w bilar:) ber M feCt —
kula stoi przy samej bandzie.

^re'ftattgelegenljeiten, */.

pl. sprawy dziennikarstwa
dotyczce.

$refftt'nt, adi. pilny; adv.

pilno.

<ßre'palfen, sm. =§, pi.

— , szpaga wierzchnia u pra-

sy (drukarskiej).

*JJre'Par, adi. ciliwy,
ciska si dajcy.

^re'Parfett,
"

sf. cili-
wo /'.

)Pre'Paum, sm. =(e)3, pl.

«bäume, drg m. u prasy
(drukarskiej).

$re'ftbcngel, sm. *§, pi.

— , 1) trzonek m. u prasy

drukarskiej ; 2) gryzmoa
dziennikarski (artobliwie).

$re'Ptnbe, sf. pl. -n, na-

ciskado n., uciskado n.

^re'Preir, sn. =(e)3, pl.

=er, deska /. u prasy.

^re'Pitreou, sn. *$, pi.

=§, biuro prasowe, dzienni-

karskie.

$re'ffe, sf. pl. =n, 1) prasa

/., tocznia /".; Jjnbraulifdje —
prasa hydrauliczna, tocznia

wodna; (2)rucf—)
prasa dru-

karska; ba3 23udj tft unter

ber — ksika jest pod pra-

s, jest w druku; jur albo

unter bie — geben i pod
pras, do druku; in albo

unter bte — geben da pod
pras, do druku; bte — ner«

taffen, au3 ber — fommen
wyj z pod prasy, z druku;

£udj in bte — geben sukno
da do prasy; 2) prasa /.,

dziennikarstwo w.; 3) poysk
m. (w prasie nabyty), gad-
ko /.; bem Sud) bie —
geben sukno wygadzi w pra-

sie, da suknu poysk przez

cinicie pras; oaS Xu)
fjat gu viel — sukno za du-
go byo w prasie, za nadto

ma poysku; 4) szkoa woj-

skowa przygotowawcza (pou-

fale); 5) pobór przymusowy
majtków (marynarka).

pre/ffClt, va. (Gaben) 1)

cisn, ciska, gnie; pra-
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sowa, toczy, wygniata,
wyciska; gitronen — wyci-
ska cytryny; SBeitt — wy-
gniata, toczy winogrona;

Öt — wyciBka olej ; %ud)
— sukno gadzi w prasie;

Sebcr — wygniata skór;
papier — papier w prasie

ciska; 93ted) — karbowa
blach; ben §ut auf ben 5?opf— naciska kapelusz na go-
w; geprefet ft^en siedzie

ciasno; ba§ Sweater mat ge*

prefct Doli teatr by peniu-

sieki, przepeniony; art§

föerj — przycisn do serca;

2) SHattofen, ©olbaten —
gwatem bra do marynarki,

w rekruty; ben SBtnb —
chwyta wiatr; bte Segel —
wystawia agle Da wiatr;

©djiffe — zabiera okrty,
nakada embargo na okrty

;

3) (przenonie:) bte Untertanen
— uciska, ciemiy pod-

danych; Äunben — zmusza,
musi goci do zakupna (han-

del)
;
jmnbn p etro. — (z)mu-

si kogo do czego; ber 8Drn
prefjte iljr krönen au§ ben

2lugen zo wycisna jej zy
z oczu; mein §er$ tft geprefet

serce moje cinione, przejte

alem, strachem; bte 9ot
prefjte tyn fdjon feftr bieda

bardzo go ju gniota, uci-

skaa, dokuczaa, doskwie-

raa mu.

$rc'ffeit, sn. =§, cinienie

«., ciskanie n., gniecenie n.
;

prasowanie «., toczenie ».,

wygniatanie »., wyciskanie n.
;

uciskanie n.

%xt'\\tx, sm. =§, pi. — , 1)

wyciskacz m., wytocznik m.,

prasownik m. ; 2) (obraz.) bte

^refferin, bte -Kot bieda, cie-

miycielka; — »on Sflatrofen

werbownik m. poniewolnych
majtków; 3) rzadko zamiast:

33ebränger, Sränger trapiciel

w., drczyciel m., ciemizca w.

^re'fteraeugmS, sn." =ffe§,

pi. =fje, wytwór m. druku,
dzieo drukowane.

^re'ßfretljeit, */. wolno f.
druku, prasy, dziennikarstwa.

^rC'^gong, sm. =(e)§, wy-
syka /. na poniewolne zbie-

ranie majtków (w Anglii).

^re'jjflcfcij, n. =e§, pi. =e,

ustawa prasowa.

<ßre'fjgefe^geljitng, «/. pi.

=en, ustawodawstwo prasowe.

^re'ftglanj, sm. =e§, poysk
m. (w prasie nabyty).

^ßrC'PcfC, f. pi. =n, dro-

de pi.

$rcffic'ren, I. w. fóa&en)
nagli, napdza do popiechu

;

prefftert fein bardzo si pie-
szy, nie mie czasu; II. vn.

(fja&en) e3 prefftert fct)r spra-

wa bardzo naglca; e§ pref=

fiert ntdjt sprawa nie jest na-

glca.

^reffio'n, sf. pi. =en, pre-

sya /•> cinienie n.
;

(obraz.)

nagleqie n., przypieranie n.

l$re'fffoIjIe, sf. pi. =n, w-
giel toczony.

^re'fjftilfccn, sm. =•§, pi. —

,

tok m.

^re'fjfltyf, sm. .(e)§, go-
wizna f.

Sßre'jjfraut, sn. *(e)§, pi.

=!räuter, miecznik m. (rolina).

$re'ftmafdnne, sf. pi. =n,

naciskado »., uciskado n.

^re'ßmrjft, sm. =(e)§, pi. >e,

moszcz m. (z winogron wy-
ciskany).

<Pre'fójjrojefe, sm. =ffe§, pi.

=ffe, proces prasowy, proces

przeciw dziennikowi.

^re'ftjmnuje, sf. pi. =n,

pompa toczca.
^re'&fdjraü&e, sf. pi. =n,

ruba f. do ciskania prasy,

^re'ftfojätte, sm. pi. gadkie
tektury do okadania sukna,

które ma by woone do
prasy.

$re'{?tytni)el, sf. pi. =n,

walec m. u prasy.

^rCfjftange, sf. =n, «JSrcfc

ftotf, sm. =(e)S, pi. =ftÖtfe, dr-
ek m. u prasy.

^re'Mtempel, sm. =§, pi.

— , stempel m. do wygnia-
tania skóry. [fopf.

^re'fffüljc, sf. obacz 5ßre&=

$re'jfiing, sf. pi. «en, 1)

cinienie n., cinienie n.\

prasowanie n.\ wycisk m.;

2) (obraz.) ucisk m,, ciemi-
enie n.

<ßre'perein, sm. =(e)§, pi.

=e, stowarzyszenie dzienni-

karskie.

^rc'pergcljcit, sn. =§, pi.

—
,

przestpstwo prasowe,
drukiem popenione.

%xt%mm, sm. =(e)§, pi. --e,

wino wytaczane.

^re'fitonnö, sm. =(e)§, pi.

«e, wiatr z boku wiejcy (e-
gluga).

9?rc'fttimrft, sf. pi. =roürfte,

salceson m., gowizna f.
^rC^JttOng, sm. =(e)§, ogra-

niczenie n. wolnoci druku,
niewola f. druku, prasy.

^reftt'gc, (wym.: -sti), sn.

—
,
powaga f., znaczenie n.

^reftt'fftmo, adv. jak naj-

szybciej (muzyka).

^ßrCftO, adv. prdko (mu-
zyka).

9SrettÖ'§, (wym. : -ciös), adi.

kosztowny
;
(przenonie :) wy-

kwintny, kunsztowny ; wy-
muszony.

tyrettO'fett, (wym.: -cjo-),

s. pi. kosztownoci pi.

^reit'ftentunt, sn. =§, pru-

sactwo n.

$re'5Cl, sf. pi. '\l, obwa-
rzanek m.

ySti'ät, sf. obacz S3tti*e.

^ri'u*dtgf
adi. swdzcy;

pikantny, ostry w smaku,
zapachu.

^rt'cfelit, va. im. (fjaben)

1) ku; swdzi; 2) przy-

mawia, przytyka; 3) sma-
kowa, pachn ostro.

^ri'lfelit, sn. =§, kucie n.,

swdzenie «., mrowie n.

*ßri'flelltb, adi. kujcy,
swdzcy; =-er 3Bein ostre

wino.

$riel, sm. s(e)§, pi. =e,

^rtC'IC, sf. pi. =n, wazki
przesmyk midzy awami
piaskowemi (egluga).

grient, sm. =(e)ä, pi. =e,

^riCniC, sf. pi. =n, i dim.
^rtc'ntdjcn, sn. =8, pi. —,
prymka /., zwitka /. tytoniu

do ucia, do sysania.

^ric'racit, vn. (^aben) u,
gry tyto.

$rie'fter, sm. =§, pi. —,
ksidz m., kapan m.; einen
— Wetzen wywica ka-

pana.
$rtC'fter=, adi. kapaski.
^rtc'ftcramt, sm. =(e)§, pi.

=ämter, urzd kapaski.

13*
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*4*ric'ftcre!pc, sf. pl. m,
maestwo n. kapanów.

^rtc'iterfrcunb, sm. «(e)8,

pi. =e, przyjaciel m. ksiy,
kleryka m.

^rte'i'tergetDanb, sn. =e§,

pl. "trjänoer, ubranie ka-
paskie.

^rte'fterhoft, adi. ka-
paski ; adv. po kapasku.

$ßrie'fterl>errfdjaft, */. pl.

=en, urzd kapaski, teo-

kracya f.
^rtc'fterljiit, sm. <=(e)§, pl.

«hüte, kapelusz kapaski.
<ßric'fterin, sf. pl. «innen,

kapanka /.

^rie'fterfawc sf. pl. =n,

i dim. *J>riefterfäMd)en,

sn. =Ö, pl. —, biret m.\
kalutka f.

JSrie'fterUd), ^nc'i'termä»

^ig, adi. kapaski, ksiy;
adv. po kapasku.

^ric'ftermantel, sm. =§, pl.

=män el, paszcz kapaski.
^rte'i'terorben, sm. -3, ^/.

— . zakon duchowny; in ben
— treten przyj wicenia
w zakonie.

<ßrte'fter£artei, sf. pl. =en,

stronnictwo klerykalne.

$ne'fe«otf, sjw. -(c)§, ?jZ.

=rö(fe, suknia kapaska, re-

werenda/., sutana/., habit »?.

^rte'fterfdjaft, */. stan ka-

paski, kapastwo n. ; du-
chowiestwo n. collect.

*ßrte'fterftanb, sm. =(e)§,

stan kapaski, kapastwo
n.; in ben — treten zosta
kapanem, ksidzem.

^rtC'ftCttum,' sn. =§, ka-
pastwo n.

^rie'fterttietlje, sf. pl. =n,

wicenie n. kapaskie; bie

— geben wywici na ka-

pana ; bie — ermatten otrzy-

ma wicenie kapaskie.
^rie'ft'ertocfett, sn. =§,

wszystko co kapastwa, du-
chowiestwa dotyczy.

^rie'ftermoljmmg, sf. pi.

=en, mieszkanie n. kapana.
tyriefterttJÜrbe, sf. pi. =n,

godno kapaska.
$ri'ma, sf. pl. =men, l)

pryma/., ostatnia, najwysza
klasa gimnazyów niemieckich,

a najnisza gimnazyów

austryackich ;. 2) — ©orte,

Dualität przedni gatunek,
najlepsza jako (handel).

^rimabonna, */. pl. =»§

i =bonnen, prymadonna /.,

pierwsza piewaczka.

^rima'ner, sm. =§, pl.—,
pierwszoklasista m., ucze m.
prymy, najwyszej (wzgldnie
najniszej) klasy.

^prtmö'r, adi. pierwszy,

pierwotny.

*ßrtnta'riu3, sm. =§, pl.

=mare, prymaryusz m., na-

czelny lekarz (w szpitalu);
s^aftor — pierwszy, przeo-
ony pastor, rektor m.

$rimä'rfu)ule, sf. pl. =n,

szkoa elementarna, poczt-
kowa.

^nmä'rftjatttmng, sf. pl.

sen, nateuie pierwszorzdne
(elektr.).'

$n'nta3, sm. —
,
pl. »fe i

=tnaten, prymas m. (w Polsce)

;

arcybiskup prymas m. (na

Wgrzech).
$ri'ma§ftr4e, sf. pi. =n,

koció prymasowski.

^ri'maforte, */. pl. =n,

najprzedniejszy gatunek.

Primat, sn. i sm. *(e)§,

pl. =e, prymasostwo «., prze-

wodnictwo n.

^ri'raa bt'fta, adv. na
pierwszy rzut oka (muzyka);
za pierwszem okazaniem,

natychmiast po okazaniu
(handel).

^rt'raatöare, */. pl. =n, to-

war najprzedniejszy, najlep-

szej jakoci.

<ßri'mauieui)fel, sm. *§, pl.

— , weksel pierwotny.

$rt'me, sf. pl. =n, i) pry-

marya/*.,pierwszp ranne mody
w kociele lub w chórze; 2)

najlepszy gatunek = ^ßrtma;

3) pierwszy druk, pierwsza

odbitka; 4) pryma /., pierw-

sze cicie, pierwsze zoenie
si fechtarskie; 5) prym m.,

pierwszy gos (muzyka).

^ri'tttel, sf. pl. =n, pier-

wiosuek w., niedwiedzion-
ka f.

^rttnttt'Ü, adi. prymity-

wny,pierwotny,pierwiastkowy,
nierozwinity.

^rtmi'ä/ sf. pl. =ien, pry-

micya f., pierwsza msza ka-

pana.
^rtmi'tien, ^rimi'äien, sf.

pl. pryruicye pl.

^ri'lttllS, sm. —
,
pl. — i

=mt, prymus iw., pierwszy
w klasie.

^n'mjaljl, sf. pl. »en,

liczba pierwsza (matematyka).

Britta, sm. «en, pl. =en,

ksi m.; — ©ema^l ksi
maonek; faiferltrher — ce-

sarzewicz m. ; ioniglidjer —
królewicz m. ; ne ein —
leben y jak ksi, po
ksicemu.

$rt'HJCn=, adi. ksicy.
$n'njcncritcfter, $ri'njen=

Ijofmeifter, ^rt'njcnlcbrcr, sm.

=5, pl. — , wycuowawca *».,

guwerner m., nauczyciel m.
ksit.

$rin$e'ffin, sf. pl. =mnen,
ksina f., ksiniczka f. ;

tatferlidje — cesarzewiczówna

/. ; fbniglidje — królewna /.

*ßrin$i'J), sn. s(e), pl. sie
i =e, zasada /., maksyma f. ;

im — w zasadzie, zasadniczo.

Sßriitjtya'l, sm. =(e)3, pl.

-e, 1) pryncypa m., przeo-
ony m., naczelnik m. za-

kadu, interesu, mistrz m..

majster m., chlebodawca m.\

2) pryncypa m. (regestr or-

ganowy).

^rinjtyalitu't, <ßrinstya'l=

ffbaft, sf. pl. -en, pryncy-

paostwo n., stan m. pryn-

cypaa, majstra, naczelnika

;

rodzina f. pryncypaa.

^riltät'jHCnfeft, adi. wierny
swoim zasadom, stay w
swoich pr7ekonaniach.

^rinjt'jHenljaft, adi. sto-

sowny do zasad; wierny pe-

wnym zasadom.

^rtnsi'picnretter, sm. =§,

pl. —,
pedant m.

$rtnji')tcnftrcttf
sm. *(e)§,

pl -e, spór m. o zasady.

^Prtnji'^io?, adi. bez zasad.

^rt'njltd), adi. ksicy;
adv. ksico, po ksicu,
po ksicemu.

^ri'nsmetatt, sn. =(e)§, pl.

=e, pryncmetal m.
^ßri'or, sm. =s, pl. «ßrio'ren,

przeor m.
^ttota't, sn. <e)§, pl. =e,
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przeor(o)stwo n., pierwsze-
stwo n.

<ßriora'tfir:dje, sf. pl. =n,

koció przeoryszowski.

^ßrtorci', sf. pl. =en, prze-

oratw o n.

$no'remoür&e, sf. godno
/. przeora.

^rio'rin, sf. pl. »innen,

przeorysza /.

^riorttö't, sf. pl. «en, l)

pierwszo f., pierwszestwo
n.; 2) =en, pl. = ^ßrtoritätä»

obliaattonen.

^rümtä'tMtteu, */. pl.

akcye pl. pierwszestwa.

<Priflrita't3anleilje, sf. pl
=n, poyczka hipotekarna,

emisya /. obligacyi, zapisów
dunych.

^rtoritä'tSofiltgotion, sf.

pl. =en, obligacya /. pierw-

szestwa, zapis m. dugu
nadajcy pierwszestwo.

^noritii'igftreit, sm. =(e)3,

pl =t, spór m. o pierwsze-
stwo.

fxiotitä'täuittil, sn. .(e)§,

pl. =e, wyrok stanowicy
o pierwszestwie.

^n'fe, */. pl. =n, i) up
Oj., zdobycz m., zdobycz
morska, zabór m.\ eine —
mad)en schwyta okrt; al>

gute — etflären uzna za

dobr, prawidow zdobycz
(prawo midzynarodowe); 2)

eine — ©djnupftoBaf szczypta

f., niucb m. tabaki; eine —
nehmen, jmnbm anbieten za-y (nieco) tabaki, czstowa
kogo tabak; 3) (obraz.) eine

unangenehme — nieprzyjemna
osoba, rzecz.

^ri'fen, vn. (fjaben) zay-
wa tabak.

$ri'fengel&er, sm. pl. okup
m. (prawo midzynarodowe).

^n'fengeridjt, sn. °(t)§,pl.

=e, sd zaborczy, do spraw
zaborczych, w sprawach zdo-

byczy morskiej,sd admiralski,

^ri'fetigüter, 'sn. pl. zdo-

bycze morskie, dobra mogce
by przedmiotem zaboru, u-
py morskie.

^ri'fenrerljt, sn. =(e)§, pra-
wo n. zdobyczy morskiej.

^rt'gnta, sn. =(§), pl. =tnen,

pryzmat m., graniastosup m.

^rigmO'tifd), adi. pryzma-
tyczny, graniastosupowy.

<Pn'tfd)e, */. pl. ~n, i)

trzepaczka f., leszczatka /.

(baznów, arlekinów); kle-

pado n., paka /., bat m.
;

oie — befomtnen trzepank
dosta; jmnbm bie — gebe
wytrzepa kogo, odpraw
komu da, wygna kogo
z domu ; 2) aweczka f. (za

saniami) = ©ifcbrett; 3) pry-

cza f., tapczan m. (do spa-

nia) = ©cblafftätte; 4) tala-

rek m., listek m., skibka /.

;

ipfel in =n fd&neiben kraja
jabka w talarki.

$ri'tfu)en, va. (baben) i)

uderzy batem, bi, trzepa,
trzepn; wygna, wyforowa
z domu, ze suby ; er ift ge=

nritfdjt przesadzono go przez

kij; 2) (z)równa; = $ßla=>

nieren.

<pritfuj(en)meifter, sm. %,
pl. —, arlekin m., bazen m.,

mieszek m.
$ritia't, adi. prywatny, nie-

publiczuy, osobisty, domowy
;

adv. prywatnie.

^rtöo'tofilommcn, sn. =§,

pl. —, ukad prywatny, przy-

jazny.

$riöa'tafefid)tCtt, sf. pl. za-

miary pl, cele prywatne, oso-

biste.

$riba'tangelegenl)eit, sf.pl.

=en, sprawa osobista, interes

prywatny.

^rtöataubtcns, sf. pl. «en,

audyencya prywatna, posu-
chanie osobno dane.

Ißrtüa'tfcaJiit, sf. pl =en,

kolej prywatna, niepastwo-
wa.

Sßrfoatfieantte(r), sm. =n,

pl =n, urzdnik prywatny,
ofieyalista m.

^rtöo't&oscnt, sm. =en, pl
=en, docent prywatny.

Sßrttoa'teigentom, sn. -~§,

wasno prywatna, osobista.

^ritoa'terjiehung, sf. pl. -en,

wychowanie domowe.
$riba'tful)rtoerf, sn. »(e)^

pl. =e, pojazd prywatny,

paski.

^riöa'tgeöraud), sm. =(e)§,

uytek prywatny, osobisty,

domowy.

$rfoa'tgefdjmaif,s»w. (tylko

w zdaniu :) baS ift — to rzecz

gustu, upodobania.

^nüo'tgcfcttfu)oft, */. pl.

=en, towarzystwo «., stowa-

rzyszenie prywatne.

^tiUa't^Oft, sf. sekwe-
stracya /., zajcie n. ; etro.

in — bringen zasekwestro-

wa, zaj co.

^ritm'tfjauö, sn. =fe§, pl
=bäujer, dom prywatny.

^riüa'tJjeüanftatt, sf. pl.

=en, prywatny zakad zdro-

wia.

$t>atte'r, (wym. : -tje),

sm. =5, pl. =3, czowiek pry-

watyzujcy, czowiek yjcy
z wasnego majtku, party-

kularz m.
^rtüa'tim, adv. prywatnie,

osobicie
;

poufnie, niepu-

blicznie.

friöa'ttittereffe, *». *§,pi.

=n, interes prywatny, oso-

bisty, prywa' a /.

*jjrttoa'ttrrenljau3, sn. =fe§,

pl -»bäujer, prywatny zakad
dla obkanych.

^riöotifte'rcn, vn. (baben)

prywatyzowa, y z wa-
snych funduszów, domowa,
nie piastowa adnego urzdu.

^riüatt'ffimum, sn. =(g),

pl. =ma, odczyt, wykad zu-

penie prywatny (na uni-

wersytecie).

^nöa'tfaffe, */. pl *n,

kasa prywatua.

^riüa'tfotteg(tum), sn. «(§),

pl. »gien, odczyt m., kurs

prywatny uniwersytecki.

$tttia'tfekn, sn. =S, ycie
prywatne, domowe.

^rtua'tlehrer, sm. r§, pi
— , nauczyciel prywatny, do-

mowy.
"}$nt>a'tfeftiire, sf. pl *n,

lektura prywatna, czytanie

domowe.
^rioa/tmann, sm. =e§, pl.

bleute, czowiek prywatny,
partyku arz m.

^riba'tmeimutg, sf. pl. =en,

zdanie n., zapatrywanie oso-

biste.

^ritia'tjierfon, sf. pl. «en,

osoba prywatna, nie piastu-

jca urzdu ani adnej go-

dnoci publicznej.
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s|*rt»a'tredji, «». =(e)3, pi.

=e, prawo prywatne.

tyriüa'trcdjiltdj, adi. sto-

sowny do prawa prywatnego,
na podstawie p. p. ; adv. sto-

sownie do prawa prywatnego.

^rtüa'trütffidji, sf. pi -en,

wzgld prywatny, osobisty,

szczególny.

*Priba'tfadje, */. pi. -n,

sprawa prywatna, osobista.

^ritwtfdjuie, */. pi. =n,

szkoa prywatna, niepu-

bliczna.

Sßrtoa'tfcfretär, sm. *§, pi.

=e, sekretarz prywatny.

Sßriöa'iftanb, sm. .(e),

ycie prywatue, domowe.
^riba'tftunbe, 6/. pi. =n,

lekcya prywatna, osobna.

^riüa'tlim, sn. obacz 5prt>

natfoEea.ium.

^riDa'iunterridjt, sm. *(e)3,

nauka prywatna, domowa.
*)5rtüa'töorlefung, sf. obacz

^riuatfolleiiium.

^rina'iioeg, sm. =(e), pi.

-e, droga prywatna.

SßriDa'tjitttmer, sn. =§, pi.

—, pokój osobny.

^rtoe't, tyliW, sn. -.%, pi.

, prewet m., wychodek m.,

ustp m.
$rtbile'g, sn. -§, pi. sgien,

^rtbUc'gtüm, sn. =3, pi. «gten,

przywilej m.\ patent m.\
uwolnienie n. od jakiego obo-
wizku.

$rttoüegtc'ren, va. (baben)
uprzywilejowa, nada przy-
wilej

;
prtoilegierter ©laubiger

wierzyciel uprzywilejowany,
majcy pierwszestwo przed
innymi.

tylO, praep. na, od; —
Wült od tysica; ba — unb
Äontra okolicznoci prze-

mawiajce za i przeciw.

^roba'nbug, sm. —
, pi.

«ben, obacz ^ßrobefanbibat.

^ßro&ft't, adi. wypróbowa-
ny, dowiadczony, znakomity,
dobry; baä ift ein =e ÜDHttel

to rodek wypróbowany, zna-
komity.

tyrö'bdjeit, sn. =3, pi. —,

dim. od $ro6e, próbka /.

tytO'bt, */. pi. «n, 1) próba

f. ; dowiadczenie «., docho-
dzenie n.; auf bie — (teilen,

wystawi na prób, próbowa,
wypróbowa; man [teilte ifon

auf eine Carte — wystawiono
go na cik prób; eine —
anfteQeti, machen mit etro.

prób z czem robi, próbo-

wa co; bie — (auf eine

3ed)nung) macben zrobi pró-

b (rachunku), sprawdzi ra-

chunek; bie — feiner ©e«
fdjidflidjfeit ablegen da dowo-
dy,zoy prób swojej w czem
zrcznoci; bie — galten, bie

— gut be^tef)tn wytrzyma,
trzyma prób, okaza si
dobrym, zdatnym, odpowie-
dnim; jur (auf bie) — geben,

nebmen da, wzi na prób

;

ber 2)iener ift nur auf — bet

un3 sucy jest u nas tylko

na prób, przebywa czas

próby; Äauf jur — kupno
na prób; e fommt auf bie

— an trzeba(by) spróbowa,
spróbujmy! talte — próba
na zimno (kolejn.); 2) próba

/., próbka /., pokaz m., okaz
m., wzorek m. ; model m.

;

=n fdjöner §anbfd)rtft wzorki
piknego pisma, kaligraficzne

;

'ti au einem ©cbrtftfteHer

przykady, wyimki z pism ja-

kiego autora ; Äauf nad), laut
— kupno wedug próby;
(poufale:) nidjt bie — ani

odrobiny, ani okruszyny, wcale
nic, nic a nic ; 3) próba /.

(teatralna); erfte — pierwsza
próba ; ein ©türJE jur — brim
gen próbowa sztuk; in bie

— geben i na prób; 2efe=
— próba czytana ; ©enerat—

-

próba ostateczna.

^ro'beabbrud, ^rofieabpg,
sm. =(e), pi. <=brüde, =&üge,

druk m. na prób, odbitka /.

(drukarstwo).

^robearbett, */. pi. =en,

robota f. na prób, próba /.

y$xo'btbtla\tm\$', sf. 2)1 =en,

obcienie dowiadczalne, ob-

cienie próbne.

^ro'beblatt, sm. =(e)§, pi
=blätter, numer okazowy.

^ro'bebogen, sm. >§, pi
— , arkusz na prób odbity,

odbitka f. ;
giueiter — druga

odbitka.

^ro'benbe, sn. =§, pi =n,

resztka /. (handel).

9$ro'befaljreH, sn. — einer

Sotomotioe próba /. biegu
parowozu (kolejn.).

^ro'&efalirt, sf. pi =en,

jazda próbna.

^ro'ucfläfdjdjcn, sn. =3, pi.

— , flaszeczka próbna, oka-
zo wa.

^ro'bcgefong, sm. *(e)§,

piew m. na prób, próba
piewana.

*J$n)'begett>td)i, sn. =(e)3, pi.

=e, waga probiercza, ciar
normalny.

^robegolb, sn. =e3, zoto
n. podug próby, zoto trzy-

majce przepisan prób.
^b'bel)alttg, adi. trzyma-

jcy prób.
'
SßtO'beliattigleit, Sf. dotrzy-

manie n. próby.

*Pru'&ef)eft, sn. =(e)3, pi -e,

poszyt okazowy (ksigar-

stwo).

^robejafir, sn. =(e)3, pi.

=e, rok m. próby, nowicyatu

;

fein — abfolrneren odby rok
próby.

*Pro'beIanbtbai, sm. *in,pi
»en, kandydat nauczycielski,

nauczyciel pomocniczy.

*ßro'beforn, sn. .(e)3, i)

ziarnko probiercze (przy pró-

bowaniu zota lub srebra)

;

2) pi =forner, próba/, zboa,
yta, zboe n. na prób.

^ro'belcltion, sf. pi =en,

lekcya próbna.

Probelieferung, */. pi. =en,

1) próbki pi, okazy pi. (han-

del); 2) = «Crobebeft.

^ßrO'tiemä^tg, adi. odpo-

wiadajcy próbie; adv. odpo-
wiednio do próby.

^ro'bemeljl, sn. =(e), pi
«=e, mka /. na prób.

^ro'bemöndj, sm. =e3, pi
«e, nowieyusz m.

^ro'bemüttjc, */. pi. =n,

moneta na prób wybita.

$ro'bemu|"ter,
*
sn. =3, pi

—, wzór m. (aa prób),
próbka f.

Sßro'bett, va. (baben) pró-

bowa, dowiadcza ; eine Solle
— próbowa rol (teatr).

^ro'benonite, sf. pi =n,

nowieyuszka f.

^ro'benuminer, sf. pi. «n,

numer okazowy.
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^ro'k^rcbtgt, sf pl. =en,

kazanie konkursowe.

^rn'krotte, sf. pl. =n,

pierwszy wystp na scenie,

debiut m.

$ri)'kfd)teffen, sn. --§, strze-

lanie próbne.

^ro'kfdjrift, sf. pl. =en,

pismo n. na prób; wzorek
kaligraficzny.

^ro'kfdjiifj, sm. =ffe§, pl.

sfchiiffe, strza n. na prób
dany.

^l'O'kftlkr, sn. =g, srebro

tt, podug próby, srebro trzy-

majce przepisan prób.

^b'kftiicf, sn. -(e)§, p.
=e, kawaek na prób sucy,
próbka /., model m. ; sztuka
na prób zrobiona, próba f.

üßfO'tietoeifC, ac?f. na prób,
dla dowiadczenia; prowizo-
rycznie, do pomocy ; = 2lu=
httfäroeife.

*ßro'kjeit, «/. pZ. =en, czas

m. próby; nowicyatm. ; feine

— beftefjen odby czas

próby.

jßrofiie'rfcar, adi. próbny,
dowiadczalny, mogcy by
wypróbowany.

$j>route'ren, va. (ijaben) pró-

bowa, dowiadcza, dowiad-
czy, dochodzi, poszukiwa;
kosztowa = fofien; grobie*

ren getyt über ©tubteren rzadko
ten szwankuje, co przedtem
próbuje.

$rnf)ie'ren, sn. =§, próbo-
wanie «., dowiadczanie «.,

próba /.

$robic'rer, sm. <=§, pi. —

,

probierz m.
^robie'rhaljn, sm. <e), pl.

=ljähne, kurek probierczy (me-
chanika).

9>ro6te'i1unft, sf. sztuka/.
próbowania kruszców, pro-
bierstwo «.

sjjrofcte'rmamfell, sf. pi.

«ett i *<», panna do próbowa-
nia sukien (w magazynach
krawieckich), probierka f.

^rofcte'rnaöel, sf. pl. =n,
igieka probierska.

s
#rofiie'rfein, sm. =(e)3, pl.

•>(, kamie probierski, pro-
bierczy

; gazik m. (minera).

$ro1ne'tftiifie, sf. pl. =n,
probiernia f.

tylObk'ltitatl, sm. -.%, pl.

— , kupela /.

Sßntöte'rtoentil, sn. =(e)$,pl.

=e, wentyl probierczy (mecha-
nika).

ty'rohie'rtrjage, sf. pi. =n,

wgra probiercza.

^roMc'rjtiUiibcr, sm. >§,

pl. —
,
probierka f.

tylßMt'm, sn. =(e), pl. =»e,

problemat w., zagadnienie n.,

zadanie n., zapytanie trudne

do rostrzygnioia, zagadka f.

5ßroWcma't!f$, adi. pro-

blematyczny, zagadkowy, wt-
pliwy, niepewny, nierozwi-
zany, nierozstrzygnity; adv.

problematycznie, wtpliwie.

fyrofeft, sm. obacz «ßropft.

$ro&it'ft, sn. =(e)3, pl. *e,

1) produkt m., wyrób m.,

wytwór m., utwór m.\ 2)

iloraz m. (matematyka).

^roöu'ftenbijrfe, sf.pl. =n,

gieda zboowa.
$roim'ftenhani>eI, sm. =§,

handel zboowy, handel m.
artykuami ywnoci.

0roim'ltcn|änöIcr, sm. =g,

pl. — , handlarz m. zboem,
artykuami ywnoci.

^ro&u'ftenmarft, sm. -(e)S,

pl. =marfte, targ zboowy,
targ- m. na ywnoci.

*ßroiMfttrj'n, sf. pl. -en, 1)

produkcya /., (wy)twórczo
/., wydawanie n. podów; 2)

przedstawienie n. (sceniczne),

produkcya f.
^robltfttO'ng=, adi. wy-

twórczy.

$r0ullfit0'tt3fOffen, s. pl. ko-

szta pl. produkcyi, wytwa-
rzania.

^rotmnTU, adi. twórczy,

podny.
$ro&iiftt'ügenoffcrt(t(jaft, */.

pl. sen, stowarzyszenie n. wy-
twórców, producentów, spóka
wytwórcza.

^ro&ltfttüttä't, Sf. twór-

czo f., podno /.

^robitsCnt i $ro&iicc'itt,

sm. =en, pl. =en, wytwórca
m., producent m.

^rnimste'ren i ^robucteren,
I. va. (haben) 1) produkowa,
wyrabia, tworzy, wydoby-
wa (zboe z roli, twory ko-

palniane z kopalni); sta si

powodem czego, da czemu
pocztek, wywoa co= ner»

anlaffen; 2) produkowa, oka-
za = norgeigen; przedsta-

wia, przedstawi (na scenie)

;

II. ftch — , vr. (haben) pro-

dukowa si., popisywa si,
popisa si.

^rrjfa'n, adi. niewity;
wiecki.

$n>fanatio'n, profanie»
Mitr], sf. pl. =en, profanacya

/., zniewaenie n., shabie-
nie n.

^rofa'ngefdjtcfjte, */. histo-

rya wiecka.
^rofame'rcn, vä. (haben)

(s)profanowa, zniewaa,
znieway, zbezczeci; po-

spolitowa.

^rofe'jj, sm. =ffe§, pl. =ffe,

profesya /., lub zakonny, —
tun wstpi do zakonu, kla-

sztoru, zosta mnichem, za-

konnic.

^rofefftO'tt, sf. pl. =en, pro-

fesya f., rzemioso n.\ eine

— lernen (na)uczy si rze-

miosa; non — z profesyi,

wedug rzemiosa, zajcia;
eine — treiben wykonywa
rzemioso.

$rofeffiont'ft, sm. *en, pl.

=»en, profesyonista m., rze-

mielnik m.

^rofe'fför, sm.^,pl.:\o'tt\x,

profesor m. ; aufjerorbentlicber,

orbentlid)er — nadzwyczajny,
zwyczajny profesor; — bet

3JJathemott^ profesor matema-
tyki.

^rofc'ffor=, ^rofeffo'ren=,
profesorski.

^rnfeffo'rtn, sf. pl. »innen,

profesorka /. ; ona profesora,

profesorowa /.

*ßrofeffu'r, sf. pl. =en,

^rofefforftette, sf. pl. -n,

profesorstwo n., urzd m., po-

sada /. profesora ; katedra uni-

wersytecka; eine — befom=
men otrzyma katedr.

*profe'fforrang, sm. =(e)g,

stopie m. profesora.

^rofCffortttel, sm. *S, ty-

tu m. profesora.

profil, sn. <e)§, pl. tt,

profil m. (malarstwo); krój

m., okrój m., przekrój m..

rozkrój m., przecicie n. (bu-
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downictwo); SJiaffen— rys m.
brylowatoci ; äkrteitungö—

,

Transport— rys rozwozu,
profil rozwozu; im — malen,
zeichnen malowa, odrysowa
w profilu, z boku.

^rofi't, sm. ~(e)§, pl. «e,

zysk m.
^roftta'bel, ^rofi'tbrtngenb,

^rofi'tltdj, adi. zyskowny.

9Sroft'tdjen, sn. •§, pi. —,
1) may zysk, obrywka /.,

obów w.; 2) = £td)tfned)t.

fy'rofitte'reit, vn. (ijabt) zy-

skiwa, zyska, zarobi, ko-

rzysta; id) bab babei nichts

profitiert nie skorzystaem
przy tem, nie zyskaem na
tern nic.

tylO fO'ttttO, adv. pro for-

ma, na pozór, dla pozoru.

<Profo'rmatoecf)fei, sm. *§,

pl. — , weksel pozorny, na
pozór wystawiony.

^rofO'ft, sm. =eä, =ffe i

=ffen, pl. =e, -ffe i -ffen, ^Sro=

fb%, sm. «feö i *\en, pl. *fe i =fen,

profos m., stopka m. (pu-
kowy, wizienny).

$rogito''fe, sf. pl. °n, pro-

gnoza /*., przepowiednia f.,

zapowied f. (czego).

*Progno'fttfoit, sm. -(8), pl
=fa i sfen, prognostyka /.,

wróba f., przepowiednia /.

;

jmnbm ein — fteHen progno-
stykowa, przepowiada, wró-y komu.

^rogttO'fttfd), adi. progno-
styczny, wróebny, przepo-

wiedny.

^rogitoftijie'ren, t-a. (haben)

jmnbm etro. — prognostyko-
wa, przepowiada, wróy
komu co.

^rognoftijie'rung, sf. pl.

=en, proguostykowanie n.,

przepowiadanie n.,wróenie n.

^rogra'mm, sn. =(e)§, pi.

»e, 1) program m., obwie-
szczenie n., wymienienie n.,

oznaczenie n. (wykadów, od-

czytów, widowisk i t. d.); 2)
rozprawa szkolna, take *ßr0'

grantmabljanbümg, sf.

^rogra'mmgemiift, $ro=
gr a'lltmäfjig, adi.\ adv. wedug
programu, stosownie do pro-
gramu.

^rogra'mnt(en)fujait, sf.

przegld m. rozpraw szkol-

nych.

^rogrcffio'n, sf. pi. »en,

progresya/., postp m., wzma-
ganie n. si; fteigenbe — po-

stp wzrastajcy.

^rogtCfft'ü/ adi. progre-

syjny, postpowy, stopniowo
wzmagajcy si; adv. pro-
gresyjnie.

^roljibttto'n, sf. pl. =en,

prohibicya /"., zakaz m., wzbro-
nienie n. ; = SSerbot.

s
£rohibiti'to, ^rohibito'rifdj,

adi. prohibitywny, probibi-

cyjny, zakazujcy, wzbrania-
jcy-

*Prob,ibiti'bgefefc, sn. . se§,

pl. =e, ustawa wzbraniajca,
zakazujca, zakaz m.

<ßrohU>ttt'bfoftem, sm. =(e)§,

pl. =e, system prohibitywny,

zakazujcy; 2lnE)änger be3 =8

prohibicyonista m.
^robibitt'tojoü', sm. *(e)8,

pl. »jblle, co prohibitywne,
wzbraniajce.

$roje'ft) sn. =(e)8, pl =e,

projekt m., zamiar m., po-

mys m., zamys m.\ wymys
m. ; wniosek m. ; rys m., za-

rys m., rzut m.
$roje'ftettmad)er, sm. «§,

pl. —,
projekcista m., wy-

mylacz m. projektów, czo-
wiek peny pomysów, za-

miarów.

^rojeftte'ren, va. ^aben)
projektowa, zamierza, uka-
da, wymyla

;
propozycye

czyni, wnosi, wnie.
^rojcfti'1, sn. =(e)8, pl. =e,

nabój m. = (Sefchofe.

^rojeftio'n, sf. pl. »en,

projekcya /., rzut m.\ r)ori=

jontole — rzut poziomy
(geometrya).

^roicftto'nScknc, *projcI=

ttD'ttSflädje, sf. pl =n, pa-
szczyzna projekcyjna, pa-
szczyzna f, rzutu.

projizieren i $rojtcie'ren,

va. (haben) rysowa.
^roHamaito'n, sf. pl. «en,

proklamacya /., odezwa f.,
ogoszenie n., obwieszczenie

»., manifest m., obwoanie
M., wywoanie n. ; = $unb=
madjung, Stufruf; — ber

33ratltleute ogoszenie zawrze

si majcego maestwa z

ambony, zapowied/. ; = 2Iu'*=

gebot.

$rflHamie'ren, va. (haben)
proklamowa, ogasza, wy-
woywa; ein Brautpaar, SSer-

tobte — ogasza z ambony
zabierajcych si do stanu
maeskiego.

^rofo'nful, sm. «8, pl. >n,

prokonsul m. (historya

rzymska).

^rofonjula'rifdj, adi. pro-

konsularny.

<ßrDfonfala'i, sm. «(e)§, pi.

=e, prokonsulat m.

^rofu'ttt; sf. prokura /.,

penomocnictwo n.; per —
per procura; bie — erteilen

udzieli prokur; — haben
mie prokur (handel).

jßrofu'rafüVer, $rofu'ra=
träger, sm. *§, pl. —

,
pro-

kurant m., penomocnik m.,

zarzdca m., zawiadowca m.
(handel).

^ßrofura'tor, sm. =8, pi.

=en, prokurator m. ; oskary-
ciel publiczny.

*ßrofuri'ft, sm. =en, pl. -en,

obacz ^rofuraftihrer.

^rolego'mena, sm. pl. od-

czyt wstpny, wstp m.,

przedmowa /.

^role'tfiö, sf., $role'j)fe,

sf. pl. =n, odpowied uprze-

dzajca zarzut lub pytanie

jeszcze nie uczynione (gra-

matyka, retoryka).

^roletaria't, sm, *(e)8, pl.

=e, proletaryat m., stan ubogi,

bezmajtkowy.
*}Sroleia'rter, sm. •§, pl.

—
,
proletaryusz m., czowiek

yjcy z pracy rk, robotnik

m., wyrobnik m., pracownik
dzienny.

^roio'g, sm. =(e)8, pl. -e,

prolog m., przedmowa /.,

odezwa poprzedzajca.

sßrolongatio'n, sf. pl. *en,

proiongacya /., przeduenie
n. ; odwoka f.

^rolongte'ren, va. (haben)

prolongowa, przedua,
przeduy; einen SBechfel —
przeduy weksel.

^romemo'rta, sm. «(§), pi.

=§, promemoria n., zapisek

m. dla pamici, wypraco-
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wanie n., przedstawienie n.

rzeczy.

$romena'i)c, sf. pl. «n,

promenada /., przechadzka

/. ;
plantacya /., miejsce n.

do przechadzki.

^romcno'bcnonpg, sm.

•(e)§, pl. -jüge, ubiór m. do

przechadzki.

^romenic'ren, vn. (baben)

przechadza si.

Cromet&Ctfdj, adi. prome-
teaszowski; Der =e gunfe iskra

prometeuszowska.

ytß mi'Ut, adv. od ty-

sica, za tynic.

'$nmtotfi)% sf. pl. =en,

promocya /., posuwanie n.,

posunicie »., przesadzenie

n. na wyszy stopie, wywy-
szenie n. ; nada(wa)nie ».

stopnia akademickiego.

promotor, sm. =ä, joZ. »en,

promotor m., nadajcy sto-

pie akademicki.

$romobie'ren, I. va. (fja=

ben) promowowa, wywysza,
posuu na wyszy stopie;

Jlim oltor — promowowa
na doktora, ogosi doktorem

;

II. vn. (tjaben i fein) jum
SDoftor — doktoryzowa si.

prompt, adi. prdki, aku-
ratny, punktualny ; =e 33ee

jablung punktualna zapata,
zapata na czas ; =e Slntroort

prdka i bezzwoczna odpo-
wied; adv. — Bejoblen za-

paci punktualnie, na czas.

tytomtytytit, sf. punktual-
no /., akuratno /.

^rbmulgte'ren, va. (b,aben)

ein ($efefc — promulgowa,
ogasza, ogosi ustaw;
= Äunbmacben.

^romulgte'ntng, sf. pl.

=en, promulgacya /., ogo-
szenie m; = Äunbmodjung.

^rono'm(cn), sn. -§, pl.

=mina, zaimek m. (grama-
tyka); = ^ürroort.

^ronomtim'1, adi. zaim-
kowy.

^rOjJÜ&CU'tif, sf. prope-
deutyka/., przygotowanie n.,

nauka wstpna (szczególnie

do filozofii).

^Ntyäbeu'ttfd), adi. prope-
deutyczny, przygotowawczy,
wstpny.

^rO^ap'ltba, Sf. propagan-
da f., rozkrzewianie n., roz-

szerzanie n., rozpowszech-

nianie n. jakich zasad.

^MjjaganM'ft, sm. =en,pl.

=en, propagandzista m., roz-

krzewiciel m., rozpowszech-

niajcy m., roznosiciel m.
zasad.

^ro^jaganbi'fttf^, adi. pro-

pagandy dotyczcy.

^rOHapttO'lt/ sf. rozsze-

rzanie M., rozpowszechnianie

n.; = Ausbreitung.

^roflttflie'rcn, w. (haben)

propagowa, rozkrzewia,
wstawia si za czem ; = 2lu=
breiten.

tylttipt'Utl, sm. =§, pl. —

,

ruba okrtowa
;
propeler m.,

okrt rubowy.
^'rO'Jier, adi. czysty,

schludny ; wyrany.
tytopfyt't, sm. =en, pl. =en,

prorok m., wieszcz m.
; ftttfcber

— faszywy prorok; ber —
gilt nichts in feinem J8ater«=

lanbe nikt nie jest prorokiem

we wasnej ojczynie, w swoim
kraju wiary nie maj prorocy.

^roMe'tengabe, sf. dar m.
prorokowania.

tyiotyt'tin, sf. pl. »innen,

prorokini /., wieszczka /.

^ntyljCtifcfj, adi. proroczy,

wieszczy ; adv. proroczo,

wieszczo.

^rn^bejct'en,
^
ea. (baben)

prorokowa, wróy; przepo-

wiada, przepowiedzie.

^HMejci'iing, sf. pl. »en,

prorokowanie n., proroctwo

n., przepowiadanie n., prze-

powiednia f.

s$X0p1\)la'Utfa), adi. pro-

filaktyczny, zapobiegajcy, =
SBorbeuaenb.

9?ruJ)ijt)la'yig, */. profilak-

tyka /"., zapobieganie n. (cho-

robom, zarazom); = 3Sor=

beuqung.

^rojjmte'nt, sm. =en, pl.

«en, proponent n., podajcy
m. wniosek.

^njjjonte'ren, va. (Ijaben)

proponowa, wnie, wnosi,
poda wniosek; = ?5or=

fchtagen.
s£rojjortto'ti, sf. pl. =en,

proporcya /.. stosunek m.,

stosowno /. ; umiar m., roz-

miar m. [kowy.

'ißrO^Ortiona'l, adi. stosun-

^rnjjnrtiona'le, sf., pl. =n,

liczba stosunkowa ; bte ntttt=

lere — rednia/, porednia/.
^rnporttoitafitä't, sf pro-

porcyonalno /., stosowno
f., stosunkowo /., rozmia-

rowo /., odpowiedno /.,

równy stosunek wielkoci lub

rozmiaru.

^rnpnrtionalltneal, sn. =3,

pl. 'e, hnea m. z podziak.
^rojjortionie'ren va. (§a=

ben) proporcyonowa, nada
proporcy, nada odpowiedni
rozmiar,

^ro^jodionic'rt, adi. i pp.
od propottionieren, propor-

cyonalny, stosowny ; skadny,
miarkowny ; adv. proporcyo-

nalnie, skadnie, miarkownie.

^rnflortio'nSäaljI, sf pl.

«en, liczba stosunkowa.

^rojjortiD'ngjtrfel, sm. -§,

pl. —, cyrkiel m. z podziak.
^rojjöfitto'tt, sf. pl. =en,

propozycya /., wniosek m. \

= SSorfiag.

^ro^jer i <ßro'jjre, adi.

ohacz proper.

^ropft, sm. =e§, pl. kröpfte,

proboszcz m.
^rOjjftet', sf. pl. =en, pro-

bostwo n.

^rnjjftei'ftrrjje, sf. pl. -n,

koció proboszczowski.

^ntyftetltdj, adi. probo-

szczowski.

^rore'ftor, sm. -§, pl.

»en, prorektor m., zastpca

m. rektora.

^roreftora't, sn. =(c)§, pl.

=e, prorektorat m., prorek-

torstwo n.

^rorogotio'n, sf. pl. =en,

proi-ogacya/., przeduenie n.
;— be§ ©erid)tftanbeS dobro-

wolne, umowne poddanie si
sdowi niewaciwemu.

^rorogic'rcn, va. (baben)

prorogowa, przedua, prze-

duy ; =ter ©ertcbtsftanb sd
waciwy z umowy.

s^roffl, sf. proza /., mowa
zwyczajna, niewizana, nie-

wierszowa.

^ßrofa'tlcr, sm. obacz ^ßxo-

fatft, iirofafdjriftfteHer.
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^rflftt'ifü), adi. prozaiczny,

niewierszowy, nieskadany;

»es Seben ycie prozaiczne,

monotonne, jednostajne; adv.

prozaicznie, nie wierszem.

^rofat'ft, sm. =en, pi. =en,

^ro'fofdjriftftettcr, sm. -s,

pi. —
,
prozaik tn., autor pro-

za piszcy.

'$ro'faf4rift, sf. pi. -en,

pismo n., dzieo n. proz pi-

sane, niewierszowe.

^ßW'foftil, sm. >(t)&, styl

prozaiczny, sposób m. pisa-

nia dzie niewierszowych.

^rofce'mum i ^wfje'-
Itillttt, sn. =§, pi. =nien,

proscenium n., przedscena

f., przednica f., miejsce fi.

przed zason w teatrze.

*ßrofcc'nmm§loge, (wym. .-

-loe), sf. pi. -n, loa /.,

przegródka /., kletka /.

w proscenium.

^rofeltj't, sm. «en, pi. -en,

prozelita m., (nowo)nawró-

cony m., przechrzta m.

$rofelM'teiunadjer, sm. =§,

pi. — , nawracajcy m. na
swoj wiar, twórca m. pro-

zelitów.

'Jßrofefy'teitntadjeret, sf. na-

mawianie n., nawracanie n.

na swoj wiar, gorliwo f.

w nawracaniu, zwabianie n.

prozelitów.

$rofelt)'ttn, sf. pi. »innen,

prozelitka /., nawrócona /.

^ßro'fit! interi. na zdro-

wie! — Sfteujabr! dosiego,

dobrego, szczliwego No-
wego roku ! (ironicznie :) ja,

—

!

no pewne! z tego nic! ja, —
SJJabJjett! masz tobie teraz!

bde zdrów ! toby ci si
zdao, nie prawda?

*|5n)f

f

liöie'itn, va. (Ijaben)

proskrybowa, wygania, wy-
gna, wywoa z kraju, ska-

zywa, skaza na wygnanie
= äcbten; ber Sßrojfribterte

banita m., wygnaniec m.,

wywoauiec tn.

^roffrtytt'on, sf. pi. =en,

proskrypcya /., wygnanie «.,

wywoanie n. z kraju; =
Stent.

^roffriJitto'nSltfte, */. pi.

=n, spis m. skazanych na
wygnanie.

^COfoblC', sf. prozodya /.,

iloczas m.

tyto\o'bi\i, adi. iloczasowy.

tyrofopjJötC, sf pi =n,

uosobienie n. (retoryka).

«ßrofoCft, sm. -(e') 3, pi. '(,

1) prospekt m., widok m.\

2) prospekt tn., pogld m.,

rys tn. (budown.); 3) pro-

spekt tn., ogoszenie n.

*ßn)fo)e'ftug, sm. —
, pi.

=f»efte, obacz $rofpelt 3).

$n>ft>eric'rcit, vn. (ijaben)

prosperowa, utrzymywa si
w dobrym stanie, mie dobry
byt, doznawa pomylnoci;
— ©ebethen.

^rOftJCrttä't, sf. prospero-

wanie rt., dobrobyt tn., po-

mylno /.

s;?r0 ft ! = «ßrofit!

*J5n)'ftata, sf. pi. -Aa, pro-

stata /. (gruczo); = 3Sor=

fteberbriife.

^roftituic'reu, va. (baben)

prostytuowa, (s)habi, spo-

dli; fidj — vr. (fyaben) pro-

stytuowa si, wystawi(a)
si Da hab, spodli si,

oddawa si wszeteczestwu;
bie 5ßroftituierte prostytutka

/., wszetecznica f.
^roftituie'rmtg, ^>roftitn>

ttO'tt, sf. prostytuowanie n.,

prostytucya /., habienie n.,

spodlenie n., bezecno /.,

zniewaga/. , wszeteczestwo n.

*ßn>tagom'ft, sm. -en, pi.

-en, protagonista m., gówna
osoba; bohater m. (teatr).

$rOtegte'ren, (wym. : -iren),

va. (baben) protegowa, wspie-

ra, wspomaga, broni, po-

piera, sprzyja,opiekowa8i.

^rotCi'11, sn. «, proteina

f. (chemia).

^$rote'tfdj, adi. proteuszow-

ski, zmienny.

$n)teftio'n, sf. pi. =en,

protekeya /., poparcie n.,

obrona /., opieka /.

*ßroteftioiti'ft, sm. -en, pi.

sen, zwolennik m. ce ochron-

nych.

*ßn)tc'ftor, sm. -s, pi. -en,

protektor tn., obroca m.,

opiekun tn. ;
= ©Önner.

sßroteftora't, sn. =(e)s, pi.

=e, protektorat m., obrona /.,

opieka /.

^rote'ft, sm. -e, pi. »e, 1)

protestacya f., przeczenie n.,

zaprzeczenie «., zaalenie n.,

odparcie n. ;
— einlegen

gegen etro. protestowa prze-

ciw czemu, odpiera, odeprze
co, nie pozwala na co; 2)

protest tn.; — gegen jmnbn
einlegen, aufnehmen, erbeben

zaoy przeciw komu pro-

test; —mangels 3<M)lung,

älnnafmte protest z powodu
niezapaty, nieprzyjcia ;

—
aufnehmen sporzdzi protest;

einen 2Bed)feI tnit — gurlitf=

fd)tden zwróci weksel za-

protestowany (handel).

$N)te'fta!t, sm. -(e)3, pi. =e,

akt protestacyjny, protest m.

Spnrtefta'nt, sm. -en, pi. -en,

protestant tn., ewangelik m.

*ßrotefta'nttn, */. pi. -nen,

protestantka /., ewangeli-

czka /'.

^rotefia'ttttfu), adi. pro-

testancki, ewangelicki.

Sßrotcftanit'Smug, sm. —

,

protestantyzm tn.

^roteftatto'n, sf. pi. =en,

^rote'fterljefiiing, sf. pi. *en,

protestacya /., zaoenie n.

protestu, zaprzeczenie n.,

zaalenie «., protest m.
(wekslowy).

^nrteftie'ren, vn.
f

(baben)

protestowa, zaoy prote-

stacy, zaprzecza, zbija co,

nie zgadza si z czem, nie

pozwala na co; einen SBedjfel

— zaprotestowa weksel.

$roteftie'ritng, sf. pi. --en,

— eines 2ßed)felS zaprotesto-

wanie n. weksla.

$rote'ft!oftcn, ?Mte'ftf>c=

ftn, s. pi. koszta pi. prote-

stu (handel).

$rote'ftler, sm. =§, pi. —

,

protestujcy m., niezgadzaj-

cy ni. si.

$ro'eu3arttg, adi. proteu-

szowski.

^rotogt)'n, sn. -(e)8, pi. =e,

granit ojkowy.

tytBtoWU, sn. =(e)3, pi. =e,

protokó m., wywód sowny,
zapis 7«.; amtlidje — zapis

?«., spis m. urzdowy, zezna-

nie urzdownie spisane; ettt).

ju — nehmen, in — ein»

tragen zapisa co w proto-
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kole; ju — geben zeznawa,
zezna, da zapisa w proto-

kole; ein — über etro. cwf=

nefjmen protokó z czego spi-

sa, spisa co protokolarnie;
— führen prowadzi protokó,
protokoowa ; ba§ — Beriefen

odczyta protokó; bct —
gutljetfen uzna, potwierdzi,

przyj do wiadomoci pro-

tokó.

tßrotofoUa'ut, sni. =en, pi.

»en, ^wtofo'ttfü^rer, sm. »§,

pi. — ,
protokolant m., spisu-

jcy m. protokó.

'ißrotOfOÜ'a'rifdj, adi. pro-

tokolarny ; =e ©in»ernab,me
przesuchanie protokolarne.

sßrotofoÜTft, sm. =en, pi.

sen, protokolant m., protoko-

lista m., spisujcy m. pro-

tokó.

5ßrotofo'It6ud), sn. "(e)§,pl.

sbiidjer, ksiga /. protokoów.
^rotoMie'rett, i) va. (lja=

Ben) protokoowa, zapisywa
do protokou; — laffen -
da zapisu do protokou; 2)

vn. (Ijaben) prowadzi pro-

tokó.

^rotofoüie'nmg, sf. pi. »en,

protokoowanie »., wpisywa-
nie n. do protokou.

$rDtofo'flfammliutg, */. pi.

=en, ksiga /., zbiór m. pro-

tokoów (,u uotaryusza).

<ßrotonota'r, sm. «(e)§, pi.

=e, protonotaryusz m. (pa-

pieski).

$Protuit)'J, sn. s(e)S, pi.

*e, prototyp m., pierwowzór
m., wzór pierwotny.

tytBty, sm. =en, pi. »en,

obacz *ßro£e II.

tyio'tyMztn, sm. *S, pi. —

,

sworze m. (artylerya).

tylO'tyt, I. sf. pi. =n, przodka

/. (artylerya); II. sm. =n, pi.

«n, bogacz nadymany.

tytotyin, I. va. (fjaben) eine

Kanone — zaprzodkowa
dziao; II. vn. (fjaben) by
nieprzyjemnym, nadymanym
bogaczem, sadzi si.

^rO'^Clltum, sn. =§, nady-
manie n., sadzenie n. sie.

^ro'^ettljaft, ^ro'^ig, adi.
nadymany, sadzcy si.

^ro'fcwagen, 'sm. ' obacz
$rofce I.

IptODCUcaltfdj, (wym.: -w-
sal-), adi. prowansalski.

^JrOÖC'nCCrÖI (wym.: -w-
ser—) sn. =(e)ä, pi. =e, oliwa
prowancka.

$rt>i>ia'nt, sm. *(e)8, pi. e,

prowiant m., ywno /., za-

pasy pi., zasoby pi. ywnoci;
mit — cerfeljen zaopatrzy
w ywno.

^robia'ntantt, sn. =(e)§, pi.

»ämter, urzd prowiantowy.

$n)üw'nt6oot, sn. =(e)ä, pi.

=e, ód prowiantowa.

jproDta'ntljaug, sn. =\&,pi.

laufer, skad m. ywnoci, ma-
gazyn prowiantowy, woj-
skowy.

^rolnantie'reit, va. (ijaben)

prowiantowa, zaopatrywa
w ywno, gromadzi zapasy
(dla wojska).

^roötantte'nmg, sf.pl. =en,

prowiantowanie w., zaopatry-
wanie n. w ywno.

$robia'ntffllonne, sf. pi.

=n, oddzia wojskowy dla

prowiantowania.

froüta'ntmagastn, sn. o-

bacz ^rootanttjauä.

^rflöta'ntmctfter, sm. =§,

pi. — , dostawiacz m. ywno-
ci dla wojska, dozorca m.
prowiantów.

^rotoia'ntfdjtff, sn. <e)§, pi.

=e, okrt prowiantowy.

^roüta'ntüeröjatter, sm. =§,

pi. — , zarzdca m., dozorca
m. prowiantów.

$roüta'ntuiagett, sm. =3, pi.

— , wóz prowiantowy, fur-

gon m.
^roiua'ttttDefen, sn. =%,

sprawy prowiantowe, sprawa
/. ywnoci dla wojska.

_$ßrobi'nj, sf. pi. =en, pro-

wincya /., obwód m., ziem-
stwo »., cz /. kraju; in

ber — roofinen mieszka na
prowincyi; in, auä ber —
prowincyonalny ; 23en>oljner

ber — prowincyonalista m.,
ziemianin n.

^robtnsta'i, jn-oDiitjte'tt,

adi. prowincyonalny, ziemski.

Sßrotiiiijta'I, sm. =(e)§, pi. «e,

prowincya m.

^roütnsiala't, sn. -(e)s,

urzd m., godno f. prowin-
cyaa.

^rouiiiäia'lc, sm. =n, pi. «n,

obacz ^koDingter.

$robtH3tali'3imi§, sm. —,pi.
=men, prowincyalizm»?., ziem-

szczyn m., wyraz ziemski,

gminny.

^rooinjiallonbtag, sm.

<es), pi. =e, ^robtnäta'lrat,

sm. =(e)3, pi. sräte, sejm pro-

wincyonalny, rada prowincyo-

nalna, ziemska.

^robinsia'Ifct)ulrat, sm.

=(e)ä, pi. =räte, rada szkolna

prowincyonalna, ziemska

;

radca szkolny prowincyonalny.

$rotoi'itj(ia'l)ftaut, sf. pi.

=ftäbte, miasto prowincyo-

nalne.

^robtnsia'lftänbc, sm. pi.

stany prowincyonalne, sejm

prowincyonalny.

^rotoinsta'lftntobe, */. pi.

«n, synod prowincyonalny.

^jwöi'njlcr, sm. =§, pi. —,
prowincyaiista m., ziemia-

nin m.
tyioüi'n$Uün,sf. pi. =innen,

prowincyalistka /., ziemian-

ka f.

^roöifto'n, sf. pi. =en, i)

ywno /., zapas m. ywno-
ci; 2) prowizya f. }

zarobek
»w., zysk m., naleno /. za
prowadzenie jakiej czynnoci,
za zajcie si jak spraw.

^roin'for, \ sm.' =3, 'pi.

=fo'ren, prowizor m. (apte-

karski), zarzdca m. lekami.

^rOÖtfo'rtfu), adi. prowi-

zoryczny, tymczasowy, czaso-

wy, dorywczy; adv. prowizo-

rycznie, (tym)czasowo, do-

rywczo.

$robifo'rium, sn. «(g), pi.

»rien, prowizoryum n., tym-
czasowo f., urzdzenie tym-
czasowe, tymczasowy stan

rzeczy.

^roüofatto'n, sf. pi. «en,

prowokacya /., powoanie n.

si, odwoanie n. si; pozwa-
nie n., wyzwanie «., pod-
nieta /.

^roöfljic'rcn, va. (b,aben)

prowokowa, odwo(yw)asi

;

wyzywa, podnieca.

^roscbU'r, sf. pi. =en, pro-

cedura f., postpowanie sa-

dowe; sposób m. postpowa-
nia, bieg m. sprawy.
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^roje'nt, s>i. «(e)s, pi. —

,

procent m., odsetka /"., sto-

we w.; ju 6 — na sze
od sta; ju tt)tet)ie[ — ? na
jaki procent? na jakie od-

setki? ju niebrigen «ten, na
nizkie odsetki.

$r0$e'nttg, adi. w wyra-
zach zoonych jak: fünf=
ptojentige 9lente renta picio-
procentowa.

^rojc'ntlid), "^roje'ntifA,

adi. procentualny.

^rojCntredjnung, sf. pi.

eltl, rachunek procentowy.

^roje'ntfa^, sm. »e§, pi.

;fäce, wysoko f. odsetki,

odsetka zwykle pobierana,

stopa /., zasada f. odset-

kowa.

$C0jentUa'I, adi. procen-
towy.

tyt0lt% sm. «jfeS, pi.

=ffc, 1) proces m., bieg »?.,

tryb m., rozwój m., dziaal-
no /. ; d)emtfd)er — proces

chemiczny; 2) proces ?n.,

sprawa f., prawowanie n.,

sprawa sdowa, postpowanie
sdowe; einen — anfangen,
einleiten, anftrengen, ant)än=

gig madjen proces, spraw
wytoczy, spraw wprowadzi

;

einen — führen proces, spra-w prowadzi, toczy ; in —
mit jjmnbm liegen by z kim
w procesie, mie z kim spra-

w; ber — fd)roe6t, ift an=
Bängtg proces toczy si, pro-

wadzi si, jest w toku; Den
— geroinnen, oerlteren proces,

spraw wygra, przegra

;

jmnbm einen — an ben §at
Rängen w proces kogo uwi-
ka, nabawi kogo procesu;

mit jmnbm, mit etro. Jurgen
— madjen krótko si z kim,
z czem odby, nie robi
wiele ceremonii, wiele zacho-
du z kim, z czem.

^rOSC'^Ofteit, s. pi. akty
procesowe.

^rrjjcjjform, sf. pi. =en,
sposób m. postpowania s-
dowego.

^roje'Rfiifirer, sm. =§, pi.

—
,
prowadzcy m. proces,

spraw (t. j. zastpca prawny
strony procesujcej si i stro-

na sama).

$ro3e'$fifyniiig, */. pi. =en,

prowadzenie n. procesu.

^rojcfftc'rcn, vn. (fja&en)

procesowa si, prowadzi
proces przeciw komu, pra-

wowa si, skaiy, pienic.

^rojcffto'n, sf. pi. =en, pro-

cesya f., pochód uroczysty;
— galten odbywa procesy;
an ber — teilnehmen, in ber
— mitgeben i z procesy.

^roj'c'PflftCn, s. pi. koszta

pi. procesu.

^roäe'finiitjen, sm. =§,

przezysk m.

^roje'fiorbmtng, sf. pi. =en,

procedura sdowa, ustawa f.
o postpowaniu sadowem, po-

stpowanie sadowe.

<Proäe'fjfad)e, sf. pi -n,

sprawa procesowa, sdowa.
^rOjC^fU^t, Sf.

'
pienia-

ctwo n.

^rOäC'ftfÜdjtig, adi. pie-

niackij; em ty—ger pieniacz

m.; eine ^5—ge pieniaczka /.

^rose'perfalirctt, sn. «0,

postpowanie procesowe, s-
dowe.

^rojefjttiefen, sn. =§,

wszystko co procesu, post-
powania sdowego dotyczy.

^roje'ßtnut, sf. obacz tyto-*

jefjfucöt

}>riibc, adi. przesadnie de-

likatny, bez powodu wsty-
dliwy.

9ßriiÖertC', sf. przesadna
delikatno, przesadna wsty-
dliwo.

<ßnt'bcl, sm. =3, pi. — , 1)

obacz 33rob«m;2) robota za,
niestaranna; 3) bagno n.

(myliwstwo).

^rubelet', */. obacz $fu=
fdjeret.

^rit'b(c)Iig, adi. obacz

^fuidjerbaft.

9$ra'beln, vn. (baben) obacz

«Pfufc&en.

^prü'fcn, va. (paoen) 1) pró-

bowa, roztrzsa, roztrzsn,
rozbiera, rozebra, rozpo-

znawa, rozpozna ; eine 3led)=>

nung — sprawdza rachu-
nek; geprüfte gceunbfdiaft
przyja dowiadczona ; 2)

egzaminowa, pyta (szkolni-

ctwo); 3) dowiadcza, do-

wiadczy, nawiedza, nawie-

dzi == £eimfud)en ; ©ott prüft
uns Bóg nas dowiadcza.

^rü'fbflr, adi. mogcy by
zbadany, dajcy si sprawdzi.

^rü'fetfen, <m.'«s, pi. —

,

sonda/'., lednik m., lopystka

/., zgbnik (chirurgia).

^rü'feitb, adi. badawczy,
pytajcy; «er 93lt(f badawczy
wzrok.

^rü'fer, sm. =g, pi. —

,

probierz m.
y
roztrzsacz m.,

badacz m., sprawdzacz ni.
;

egzaminator m., pytajcy m.
^rü'fltttg, sm. »(e), pi. =e,

kandydat m. (przy egzaminie).

^rü'fftetn, sm. obacz $ro=
bterftetn.

$rii'fimg, sf. pi. =en, i)

dowiadczanie «., dowiad-
czenie n., roztrzsanie n., ba-
danie n. ; nad) reiflidjer — po
gruntownem, naleytem zba-
daniu ; 2) egzamin m., popis

m. (szkolny); fd)riftltd)e, münb»
ltd)e — egzamin pimienny,
ustny; ficb ber — unterstehen
podda si egzaminowi; bei (in)

ber — burd)faHen przepa
przy egzaminie, nie zoy,
nie zda egzaminu; bte =en

binter fid) baben przeby, po-

zdawa egzamina; 3) próba

/., nawiedzenie n., dopuszcze-
nie n. (czego) na kogo =
§etmfud)ung; tjarte — cika
próba; Eag Der — dzie pró-

by, nawiedzenia; 4) pokusa
/. = SSerfucbung.

^rü'funggarbeU, »f. pi. =en,

$riifung§aufgabe, sf. pi. =n,

zadanie popisowe, praca egza-

minacyjna, wypracowanie
egzaminacyjne.

<ßrü'fanggbeljtirbe, sf. pi.

=n, ^rü'funggfommtffion, sf.

pi. =en, komisya egzamina-
cyjna.

$rii'funggftunbe, */. pi. =n,

godzina f. egzaminu, popisu

;

(obraz.) godzina próby, do-

wiadczenia.

^rü'fungStag, sm. =(e)§,

pi. =e, dzie m. egzaminu,
popisu; (obraz.) dzie próby,

dowiadczenia.

$tii'fm$ltit, sf. pi. -en,

czas m. egzaminów, popisów;

(obraz.) czas próby, dowiad-
czenia.
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^rü'fung§3cugni§, sn. =ffe§,

pl. «ffe, wiadectwo m. egza-

minu, popisu.

Sßr'ügel, sm. =ä, 1) kij m.;
laga /; 2) kije pi, baty pi.,

batogi pi., bizuny pi., plagi pi.,

chosta /'. = i>d)läge; —
befommen w skór dosta;
eine £rad)t — befommen por-

cy kijów dosta; jmnbm —
geben skór komu wytrzepa;
— au§tei(en plagami czsto-
wa, skór trzepa (jednemu
po drugim); jmnbm eine Staubt
— verabreichen lanie komu
sprawi; jmnbm — jrotfdjen

bie fyü§e werfen przeszkadza
komu, psu co komu.

prügelet', */. pi. «en, bi-

cie n., baty pi. = ba§ $rü>
geln; bijatyka/.; = <3cblä=

gerei.

^riigdllOlj, sn. =eS, drzewo
opaowe, skadajce si z cien-

kich kawaków.
$rit'geljtmge, sm. =n, pi.

=n, *JSrü'gelftwbe, sm. =n, pi.

=n, poszturkaniec m., kozie
ofiarny.

*ßrü'geln, va. (baben) bi,
trzepa, batokowa, chosta,
kijami okada

; fid) (= ein=

anber) — bi si; tüchtig —
wali; gu £obe — ubi, za-
kantowa.

^rÜ'gclJt, sn. :, bicie n.,

chostanie n., okadanie n.

kijami.

^rü'gelftrafe, sf. pi. =n,
kara /. chosty, kara cie-

lesna.

SßcÜ'gelfllWe, sf. trzepanka

f.; jmnön mit einer — emp=
fangen skór komu wytrze-
pa.

Tratte Ile, ^riinftfe, sf. pi.

=n, prunela f., katarzynka /.

(dua liwka) ; liwki obrane
i bez pestek zasuszone.

^rltttf, sm. =(e), przepych
m., okazao f, wystawno
/., wietno /.; — geigen
przepych okazywa; —
treiben z przepychem y,
wystpowa; — im ©tile
wietno, krasa /. (w) stylu.

^ru'nfbett, sn. =(e)3, pi.

=en, oe paradne, wietnie
przystrojone.

$nt'riten, vn. (Ejaben) mit

ettt). — wynosi si, popisy-

wa si czem, okazywa co;
pyszni si, sadzi si na co.

^rit'nfeno, adi.
* obacz

«ßrunföaft.

^ru'nfer, sm. =g, pi. —,
ten co si wynosi, popisuje

czem; mionik m. przepychu,
wystawnoci.

^nmfem', sf. obacz
«ßrunffucbt.

^ru'nfgemacfj, sn. =(c)§, pi.

=mächer, komnata, sala prze-

pysznie urzdzona, umeblo-
wana.

^rit'ltfljaft, adi. wietny,
wspaniay, okazay.

$ru'nH)afttgfeit, <ßnt'nf=

ItCbC, sf. lubowanie n. si
w przepychu, zamiowanie n.

do przepychu, okazaoci.

$ru'ltfUet)eni>, adi. lubicy
przepych, okazao.

y$Zll'nliO$, adi. bez wysta-
wnoci, skromny ; adv. skro-

mnie.

$nt'nffoftgfeit, sf. brak m.
przepychu, wystawnoci,
skromno f.

^ru'nfmalji, sn. *(e)§, pi.

=e, uczta wystawna.

^ru'nfyferb, sm. <e)3, pi.

=e, ko m. od parady.

^ru'nfrebe, sf. pi. =n, mo-
wa popisowa, przemowa kraso-

mówcza, deklamacya f.

tym'nlicbntv, sm. -§, pi.

— , mówca szumny, górno-
lotny; deklamator m.

<ßru'ntfltult, sf. dza /.
wystawuoci, przepychu, wy-
stawno f.

$rU'nffiirl)ttg, adi. dny
przepychu, wystawnoci.

tynt'ttfbOtt, adi. peny prze-

pychu, blasku, przepyszny,
wystawny; =e§ Sßefen wy-
stawno f., przepych m.

;

=er ©tu szumny styl.

*ßni'nftt>agett, sm. =§, pi.

—
, powóz m. od parady.

*ßnt'nfjtmmer, sn. obacz
^ßrunfgemach.

^nt'fteit, vn. (jaben) par-

ska, dmucha (o koniach,

kotach) ; o ludziach : kicha
mocno (parskajc), wybuch-n miechem le powstrzy-
manym, dmucha ze zoci;

im ©cfilafe — chrapa jak
borsuk.

$ri)ta'ne, sm. »n, pi. =n,
prytanin m. (historya grecka).

*ßrt)tane'am, sn. =(s), pi.

=neen, prytaneum n. (historya

grecka).

^fotm, sm. =(e)§, pi. =en,

psalm m.\ =m (ab)fingen
psalmy piewa.

$fa'lm(en)bitu), sn. .(e),

pi. »biidjer, ksiga f. psalmów,
psaterz m.

$fa'lm(en)bicb,ter, sm. «§,

pi. —
,
psalmista m.

^fctlmt'ft, sm. =en, pi. =en,

psalmista m.

*Pfalmobie', sf pi. =n,

psalmodia f., piewanie n.

psalmów.

$fa'lm(en)fnnger, sm. =3,

pi. — ,
psalmista m.

$falmobie'ren, vn. (jaben)

psalmy piewa.
$fa'Mer, sm. =§, pi. —

,

1) psaterz m. ; 2) ksiki pi.,

ksigi pi., trzeci odek od-

uwaczy.
^PfClt'bO«, adi. nieprawdzi-

wy, faszywy, udany, zmy-
lony, podrobiony, samo-
zwaczy.

*Pfeu'boajmfteI, sm. =§, pi.

—, samosaniec m.
^feu'boajjoftoltgmug, sm.

— , samosastwo n.

$feitboni)'m, I. adi. take
^feubonty'miftfj, udany, zmy-
lony, przybrany; II. sn. =§,

pi. =e, pseudonim m., na-

zwisko przybrane, zmylone.
^feubontimitii'r, sf. pseudo-

dim »w., zmylone nazwisko
(autora).

^ft'flenfrailt, sn. obacz
globfraut. [puga/.

<pfi'tttdj, sm. =(e)3, pl.=e, pa-

*j$ft ! interi. pst ! cicho

!

WWt, */• pl> =n, 1)

Psyche /. (mitologia); 2) bie

menfdjltcbe — dusza ludzka.

^tydjta'ter, sm. =s, pi. —,
psychiater m., lekarz m. dla

chorób umysowych.
^ft)u)ta'trtfd), adi. psy-

chiatryczny.

^$fl)'d)tfd), adi. psychiczny.

$fótlj0l0'g(e), sm. =en, pi.

=en, psycholog m., badacz m.
duszy.
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^fncfjoloflic', sf. pl. =n,

psychologia /., nauka f.

o duszy.

^flldjOlO'gtfd), adi. psy-

chologiczny; adv. psycholo-

gicznie.

^ßlltiertä't, sf. wiek dojrzay,
dojrzao f.

^H'bUcC, adv. publicznie,

wobec publicznoci.

^U&H'f, adi. publiczny,

powszechnie wiadomy, znany.

*ßuMifa'itbunt, sn. =§, pi.

»fanba, odezwa /'., obwiesz-

czenie n.

^ublifatto'n, sf. pi. =en,

publikacya /., ogoszenie n.,

wystawienie n. na widok,

wydanie n.

<ßU'bHfltttt, sn. =§, 1)^pu-
bliczno /., powszechno/.;
zgromadzenie »., suchacze

pl., widzowie pi. ; 2) pi. =fo

publikum n. indecl., odczyt

bezpatny (na uniwersytecie).

fyn&Iijic'ren, va
%

(fiaben)

publikowa, ogasza, ogosi,
obwieszcza, obwieci, poda
do wiadomoci powszechnej,

wyda, wystawi na widok.

^uMijte'rung, sf. pi. =en,

obwieszczenie n.

Cßubliji'ft, sm. «=en, pi. =en,

publicysta m., pisarz m., wy-
dawca m. czasopisma, dzien-

nikarz m.\ znawca m. pra-

wa publicznego.

^llbKjt'fttf, sf. publicy-

styka f., dziennikarstwo n.

'^Itblijt'fttfdj, adi. publi-

cystyczny, dziennikarski.

^afcttjttä't, sf. jawno /.,

powszechno f.

^ßll'fl, sm. =§, puk m.
(duch).

^lt'tfel, sm. obacz 33udM.

^u'ttcrit i ^ü'tfen, vn.

(Ijaben) ba§ §ers pucfert mir
serce mi pnka.

*ßu'bbeleifen, sn. =§, pi.

— , elazo po raz wtóry
czyszczone, fryszowane.

^ll'bbeln, va. ^aben) 2)Je=

talie — czyci, fryszowa
kruszce po raz wtóry.

^u'bbelflfen, sm. =§, pi.

=Öfett, piec pudlingowy, pu-
dlingarnia /.

$U'bbel|tal}I, sm. =(e)3, stal

powtórnie czyszczona.

^H'bbCln, m. -3, $u'bbel=

pTOJCft, 81». =ffe3, powtórne
czyszczenie, fryszowanie

kruszców, pudlingowanie n.

*ßu'bbing, sm. =S, pi. -t

i =, Jßu'bbCIt, sm. =g, pi. —

,

budy»w.(legumina angielska).

$U'beI, sm. =§, pi. —

,

^u'bdbimb, sm. =(e)S, pi. -e,

1) pudel m., pies kudaty;
baä alfo mar be3 =3 $ern
a wic to kryo sie pod mask;
2) gruby bd; einen —
mad)en spudowa; einen —
fd)te£sen bka strzeli

;
paln,

gupstwo zrobi; 3) pedel m.
(w mowie studenckiej).

^ll'benjagelbtlf, adi. peny,
napchany.

^ü'bcHjiinbin, sf. pi. =innen,

puniiea f.

jPu'betfolJf, sm. =(e)3, pi.

=Iöpfe, gowa kdzierzawa,
gowa /. jak u pudla.

^U'bClmÜ^C, sf. pi. =n,

czapka barankowa, futrzana.

^ht'bdlt, vn. (Ijaben) 1) py-
wa jak pudel; 2) pudowa,
le strzela ; bka paln.

$ßlt'belnärrtfc!j, adi. arcy-

zabawny, mieszny, komiczny.

l'lt'bcllMJ?, adi. przemoky
do nitki.

Sßll'ber, sm. =§, puder m.,

ryowa mczka.
^u'berbeutd, sm. .§, pi.

— , woreczek m., torebka f.
na puder.

^u'berbiidjfe, sf. pi. =n,

pudeko' n. na puder, z pu-
drem.

^5u'bcrtg, adi. pudrem obie-

lony, obsypany.

0it'&ermantel, sm. .§, pi.

=mäntel, podwonik m., pu-
dermantel m.

^U'bew, va. (Reiben) pu-

drowa, upudrowa, pudrem
obsyp(yw)a.

^u'bcrtjuaft, sm. --e§,' pi.

=e, puszek m. do pudrowania.

^u'berfdjadjtel, sf. obacz

^ßuberbücbfe.

^U'bCräUrfcr, sm. =3, mia-
ki cukier.

*ßltff! interi. puf! bec!

$ltff, sm. -(e)8, pi. «ßüffe,

1) klaps m., uderzenie «., ku-

ak m.\ piffe austeilen, geben
klapsa, kuakowa; er fann

einen — »ertragen ma grub,
nieczu skór; 2) = 5ßltff=

fpiel; 3) bufa.'

^n'ffärmel, sm. <*$, pi. —

,

rkaw bufiasty, z bufami.
'

$H'ffb0l)ut, sf. pi. =n, bób
ogrodowy.

$fe'rbebrett, sn. =(e)§, pi.

=er, deska /. do gry pufa.

^ll'ffen, I. vn. (Ijaben) l)

pura, pufn, bucha, buch-

n; fdjlagen, bajj e§ pufft bi,
e a si rozlega; bajj e nur
fo pufft jak (si) naley; 2)

in bte Suft — strzela w po-

wietrze, strzela prochem
tylko ; nie trafi w cel ; II. vn.

(Ijaben) szturcha, szturka,
szturkn.

$u'ffer, sm. -3, pi. — , 1)

rozdajcy m. kuaki; 2) klaps

m., uderzenie n., kuak m.\
3) kruciczka /., pistolecik

m. ; 4) poduszeczka powstrzy-
mujca od zderzenia; 4) zde-

rzak m., odbijak m. (kolejn.);

5) rodzaj lekkiej leguminy =
Auflauf.

^ßll'fftg, adi. bufiasty (o

sukniach); niedelikatny, szor-

stki, grubiaski.

$lt'fffJteI, sn. -(e)S, puf

m. (rodzaj gry).

$ltl) ! interi. pu

!

sJMctne'ü, sm. =(e)§, pi. -.z,

bazen m.
^ßu'ICIt, va. i vn. (b^aben)

wybiera, duba, skuba,
oskubywa.

^U'fle, */. pi. =n, butel-

ka/.
%vX§, sm. -fe, pi. =]'e,

puls m., ttno n.
;
jmnbm

oen (albo an ben) — füllen
maca, wzi kogo za puls;

ftarfer, frb'n)ad)er, Iangfa=

mer, fdjneller, erregter, au§»
fe^enber — puls silny, saby,
powolny, szybki, wzbudzony,
przerywany; 2) — ber ©loefe

uderzenie n. sercem w dzwon.

$Pu'I3aber, sf. pi. *n, ar-

terya /., ttnica /.

^ulfotto'n, sf. pi =en,

bicie n. pulsu.

^ulftC'rcn, vn. Jljaben) pul-

sowa, bi, ttni.
ißnljte'rett, sn. =g, ^ni-

ftC'ntltg, sf. pulsowanie ».,

bicie n., ttnienie n.
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^n'fömefier, sm. -%, pl. —

,

pulsorniar m., pulsometr w.,

wskaziciel m. ttna, ttnicy.

<ßu'l§fd)Iag, sm. =(e)§, pl.

<=jcbläge, bicio n., uderzenie

n. pulsu.

$n'I8fdjIagmeffer, sm. ob.

^ßulsmeffer.

ato'KftfHftanb, sm. -(OS,

^»'Wftorfunfl, */ pl-
m
#*i

wstrzymanie n., zastanowienie

n. si pulsu.

^u'IStoörmer, sm. -§, pz. —

,

ogrzewacz wz.

tynlt, sm. i sn. =(e)3, pl.

=e, 1) pulpit w., biurko n.;

2) chodnik podziemny (w
twierdzy).

^ll'lt&adj, sn. =(e)§, pl.

=bad)cr, dach jednospadkowy,
jednookapowy, pószczytowy.

*ßn'foer, sn. =§, p*. —

,

1) proch m.
;

$U — ftofjen,

jerreiben utuc, utrze na
procb, miako; ju — roerben

w proch si obróci; 2) pro-

szek m. (lekarstwo i do czysz-

czenia zbów); 3) proch

strzelniczy; raud)Iofe§ —
proch bezdymny

; JU — unb

93lei »eritrteilt skazany na
rozstrzelanie; (obraz.) er fyat

— gerocfien nawcha si pro-

chu, ostrzelany to onierz;
er farm fein — rieben nie

moe prochu wcha, jest

tchórzem; er Ejat fein —
»erfdjoffen wyczerpa si, zu-y si, zuy wszystkie

rodki; 'er fjat ba§ — nidjt

erfunben nie wynalaz
prochu, geniuszem nie jest;

ba§ ift feinen ©d)ufj — wert
to si nie zda psu na bud,
to torby sieczki nie warte.

$U'!t»erarttg, adi. do pro-

chu podobny, proszkowaty.

^ü'lberdjen, sn. =§, pi. —,
dim. od. ^uloer, may pro-

szek (lekarstwo).

^ulberfieutel, sm. =§, pl.

—
,
prochowniczka f.

^u'lberfabrif, sf. pl. =en,

fabryka /. prochu, procho-
wnia /.

Wltoerfafertfant, sm. =en,

pl. =en, prochownik m.

Wtberfaft, sn. =ffe§, pi.

=fcilfer, beczka /. z prochem,
na procb.

^uluerflafdje, sf. pl. -n,

butelka f. na procb, pro-

chowniczka f.
$u'itoergcutg, sm. -(e)3, pl.

»gftnge, mina podziemna (do

wysadzania prochem).

$u'ltoer$aitó, sn. »feS, pl.

=fjäufer, prochownia /. ; skad
prochowy (na okrcie).

^u'Itoetlforit, sn. «(e)§, pl.

=fjÖrner, róg m., roek m. na
proch.

^lt'iüerig, adi. prochowy;
okurzony, zakurzony.

^ulüerifatio'it, sf. pl. =en,

pulweryzacya /'., sproszko-

wanie n.

$ulüertfa'tor, sm. =§, pl.

=en, rozpylacz m.
^UlDCrtftC'ruar, adi. da-

jcy si sproszkowa.
"
^ultierifiCrett, va. (Baocn)

na proch, na proszek zamie-

ni, utrze, sproszkowywa,
sproszkowa, pulweryzowa.

<Pu1üerfammer, sf. pl. -n,

prochownia f. ; skad m.
prochu, skad prochowy.

^u'Hjerfarren, sm. =§, pl.

—
, jaszczyk m.

^u'lüerfaften, sm. =§, pl.

—, skrzynia /. na procb,

z prochem.

*ßlt'lDerforit, sn. =(e)3, pl.

=förner, ziarnko n. prochu
strzelniczego.

^u'löerlauiutg, sf. pl. »en,

adunek m. prochu.

^u'itoermagajut, sn. =(e)§,

pl. =»e, magazyn prochowy,
prochownia /.

*ßu'Ibermafi, sn. *e§, pl.

=e, miarka f. do prochu.

^tt'lDermaffe, sf. miesza-

nina f. na proch.

$n'It>ernteifter, sm. %, pi.

—, sporzdzajcy m. mie-

szanin na proch.

^ulbermtne, sf. pi. =n,

mina prochowa.

^ulbermörfer, sm. =§, pl.

— , modzierz prochowy.

^lt'luermiihle, sf. pl. =n,

myn prochowy, procho-

wnia /.

^tTltoermiitter, sm. =§, pl.

— , fabrykant m. prochu,

prochownik m.

^UlUCnt, va. (Ijaben) spro-

szkowywa, sproszkowa.

^it'luerjjrobe, sf. pl. =n,

próba /. prochu.

^u'luerramme, sf. pl. =n,

katar wybuchowy.
^u'lüerraiidj, sm. =(e),

dym m. ze spalonego prochu.

^u'iuerfari, sm. =(e)§, pi.

=|acfe, worek m. z prochem,

na proch ; kiszka zapalnicza.

$U'lberfd>eit,I. sf. wstrt m.
do prochu ; II. adi. stronicy

od prochu, tchórzliwy.

^it'lüertonnt, */. pl. =n,

beczka /. z prochem, na
proch.

^U'lbertlirnt, sm. =(e)8, pl.

=türme, prochownia /.

^it'löertoerfdjtotintnö, */.

spisek prochowy (historya).

^u'lDertrjagen, sm. -s, pl.

— , wóz prochowy, jaszczyk m.

^U'tttO, sm. =(g), pl. =§,

puma /. (zwierz).

tyump, sm. =(e)g, pl. =e,

kredyt m. ; auf — nehmen
bra, wzi na kredyt, na
borg; hei jmnbm einen —
anlegen poyczy sobie u

kogo pienidzy, nacign
kogo.

^lt'mpe, sf. pl. =n, pompa
/.; ©ampfoafuum— pompa
ttnicza ; Srucf— pompa
toczca; ©aug— pompa
ssca'; <Saug= unb 2)rucf—
pompa ssco-toczca.

^U'm^Ctt, va. i vn. (Jjaben)

1) pompowa, dobywa, wy-
dosta, wytoczy (wod lub

powietrze); 2) poycza, po-

yczy; wypoycza, wypoy-
czy, kredytowa.

$u'mpen&aggermafd)ine,

sf pl. =n, pogbiarka ssca.

y$n'm$tnbof)ttz, sm.=%,pi.

—, wider m. do wiercenia

rur pompowych.
$u'mjjenlju&, sm. =(e)3, pi.

=f)übe, udwig m., skok m.,

tok m. pompy.
^u'm^cnfolöcn, sm. %, pi.

—, tok m., stpar m., bbe-
nek m. pompy.

fyYnijjenmadjer, sm. »i, pi.

—, fabrykant m. pomp.

^u'mijenroljr, sn. =(e)s, pi.

=e, rura pompowa.
^u'nujcnfaugcr, ^u'm^cii=

ftem^JCl, sm. %, pl. —, stem-

pel m. w pompie.
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*|$ij'mjenfdju)cugd, sm. =,
pi. — , machado n. u pompy.

^itmpenftangc, sf. pi -u,

drtr m. u p 'mpy.

ißiititpcnfttcfcl, sm. =§, pi
— , kadub m. pompy.

^u'mpenftod, sm. <e)§, pi.

-ftöcfe, gówna rura u pompy.
^umpCHttwrtcr, sm. =s, pi

— , dozorca m. pompy, pom-
powy m.

%ni'mptnmTl, sn. -(e),.pZ.

~i, maszyna f. do pompo-
wania.

^u'mjjcnsijlinöer, sm. =,
pi. — , rura bonkowa.

$u'nt|jermdel, sm. =&, pi
—, razowy chleb westfalski.

^U'mpljnfen, sf.pl. pludry

pi, szerokie spodnie.

^u'mjrtampe, sf. pi «n,

lampa /. z pomp ; — mit
Ubtroet! lampa mechaniczna.

Ißu/mpfttefel, sm. pi buty
pi z szerokiemi cholewami.

^u'mflUJCrf, sn. <e)§, pi
=e, pompa /.; = s4Jumpe;
system m. pomp.
^umJ! interi. bc!
^U'lttfA, ctdi. punicki.

$u'nge, sf. pi. =n, bobo-
wmca /. (rolina).

^llltft, si». =(e)~, pi. =e, 1)

punkt m., kropka /.; einen
— machen, fefcen punkt zro-

bi, kropk pooy; mit =en

bezeichnen oznaczy punkta-
mi, kropkami, wykropkowa;
einen feften — Jüchen szuka
staego, obronnego punktu

;

bie Gruppen auf einen — yu.--

fammenjiehen cign wojsko
na jedno miejsce; 2) (prze-

nonie:) bas ftimmt auf ben
— zgadza si co do joty,

ani na wos nie chybia; —
elf llhr punkt o jedynastej;

e~ tft — elf Wjr wanie je-

dynasta; bie einzelnen =e be§

33ertrage§ poszczególne punk-
ta, warunki umowy; ber

ftreitige — punkt sporny,

kwestya sporna; ber fchtt)ie=

rtge — trudny punkt, sk;
— für — burchgehen przej,
rozbiera punktami, kady
punkt osobno; in allen =en
we wszystkich punktach, pod
kadym wzgldem; ben tech=

ten — treffen trafi wanie

na punkt, odgadn rzecz,

uchwyci rzecz z waciwej
strony; auf bem *e ftehen,

etroaö JU tun mie zamiar,

co uczyni, chcie wanie
co zrobi.

^Mlftatio'H, sf. pi «en,

1) punkcya f. (medycyna);

2) ponktacya f., spiaauie n.

punktów, warunków umowy,
przedugoda f.

^u'nftaugen, sn. pi przy-

oczki pi.

Jpü'nltctiCH, sn. =, pi. —,
dim. od ^unft, punkcik m.,

kropeczka /.

Fünfteln, ob. ^unftieren.

fy
v

iin ftte'iarbeit, sj.pl =en,

kropkowanie n., ctkowanie«.
^linftie'rhtidj, sn. =(e)3, pi.

=6uer, ksiga /. do krop-

kowieszczenia.

*ßunftte'reit, va. (6a6en)

punktowa, kropkowa, krop-
ki na czem robi, ctkowa;
punkcy robi (medycyna);
z punktów wieszczy, kropko-
wieszczy; punkcikami ryto-

wa.
^UllfttC'rCn, m. =", punk-

towanie n., kropkowanie n.,

ctkowanie n.
'
$llltftte'rflUtft, sf. kropko-

wieszczenie n.

*Punftic'rmanter, /. sposób

m. rytowania zapomoc punk-
cików.

^itnftte'rnauri, sf. pi =n,

igieka sztycharska do punk-
towania, [waty.

^linftie'rt, adi. kropko-

$unftie'ning, sf. obacz

Emittieren.

^u'nttforaUe, sf. pi =n,

skotwa /., uakutek m.
^Ü'nftltd), adi. punktualny,

akuratny, sowny ; adv. punk-
tualnie, akuratnie.

$ii'nftUd)ICtt, sf. punktu-
alno f., akuratno f., do-

kadno f., sowno f.
$u'nfttier4en, sn. -s, pi

— , zwierztko pierwiastkowe,

monada /'.

Sßu'nftum, sn. *(3), pi. =ta,

puukt m., kropka /. ; ba
jage id) bir unb bamit —

!

to ci powiadam i koniec na
tern! i basta!

$ititfto'r, sf. pi =en, i)

punkcya f. (medycyna); 2)
punktura f. (rytownictwo).

^U'nftU)Cife, adv . punktami,
wszystkie punkta kolejno,

kaidy punkt z osobna.
s
}.*imfü), sm. =e, pi =e i

^iinfebe, poncz m.
<pu'njdjbOB>le (wym.:-bole),

sf. pi =n, naczynie, w któ-

rem si poucz miesza, waza

f. do ponczu, z ponczem.

$u'itfü)effen3, sf. pi =en,

^u'ufdjcjtrolt, sm. =(e)ä, pi.

t, eseneya ponczowa.

^u'nfdjmijjf, sm., 9?u'nfdj=

terttne, sf. obacz junlctjborole.

^>u'nfd)Cn, vn. (haben) pi
poucz.

$ünt, tyimtt, sf. pi. :(e)n,

szczyt m., wierzchoek m.
^lTnjen, sm. =(e)s, pi. —

,

*Pll'n$e, Sf. pi =n, wybijak
m., cecha /. (na wyrobach
ze szlachetnych kruszców).

$u'itsen, punjie'ren, va.

(haben) wybija, wybi, ce-

chowa.
*ßilpi'tt, «w. =en, pi =en,

pupil m., maoletni m.
}
pod

opiku zostajcy.

$lt}iiÜa'rifd), adi. pupi-

larny; =e ©tctjerheit uloko-

wanie n. kapitau bardzo
pewne.

^Upi'tte, sf. pi. -n, 1) pu-

pilka /., maoletnia /., pod
opiek zostajca; 2) reni-
ca /.

^upi'ücnerujeiterung, */.

pi. =en, rozszerzenie n. re-
nicy.

^Upt'UcngclbCr, sn. pi ma-
jtek m. maoletnich.

'
^uju'ttcnßeridjt, sn. =(e)§,

pi =e, ^mji'ücnfottcgtum, sn.

=(3), pi. =gien, sd opie-

kuczy.
$ü'Wd)cn, sn. =ä, pi —,

dim. od Sßuppe, laleczka /.

;

(obraz.) dziecko n.

$ll'f)C, sf. pi -n, 1) lalka

/. ; mit «=n fpielen bawi si
lalkami; ba& geht bis in bie

«n to przechodzi wszelkie

granice; 2) dziecko «. ; 3)

poczwarka f. (owadów).

tyü'Vptn, I. vn. (baben)

lalk si bawi; II. ftd) —

,

vr. (haben) w poczwark si
zamieni(a), zapoczwarzy si.
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s$u'WM6atg, am. =(e)§,j»Z.

-bälge, naga latka.

^u'Wengefidjt, sn. =(c)g,

pl. =er, ^u'^cnfartjc, sf.pl.

=n, twarz /. (jak u) lalki.

$u'weni)aii§, sn. =eö, pi.

Käufer, s£u'wentyeim, sn. =S,

pl. =»e, domostwo n., gospo-

darstwo n. lalki.

Sßit'WenfOpf, sm. *eä, pl.

»top 'e, gowa /. (jak u) lalki.

^u'Wcnfram, sm. =(e)§, pl.

sfräme, l) kram m., sklep m.
z lalkami, zabawkami; 2)

lalki pl., zabawki pl.

^u'Wenfräraer, sm. =§, pl.

— , kramarz handlujcy lal-

kami, zabawkami.

$u'Weitfpiel, sn. =(c)§, pl
• e, maryouetki pl., tki pl.,

przedstawienie n. lalek ru-

chliwych, tek; oa — Dom
Softor ^auft dramat m. o

doktorze Faucie, grany przez

maryonetki.

^tt'wenfjneler, sm. =§, pl.

—, kuglarz m.
fu'pptn\tubt, sf. obacz

Sßuppentjaus.

^u'^entbeater, sn. =§, pi.

— , teatr m. maryonetek,
tek, lalek ruchliwych.
"
^U'JJptlttoerf, sn. obacz

Sßttppenfram.

^u'Wenjeug, sn. =(e)§, pl.

=e, stroje dla lalki; lalki pl.,

zabawki pl. ; = ^uppenfram.

^u'Wenjuftanb, sm. =(e)§,

owad m. w stanie poczwarki.

*ßu'Went, vn. (baben) drga,
trz si.

*ßur, adi. czysty; au§ *er

Sleugietbe jedynie z cieka-

woci.
^ßlt'CC, adv. wrcz, wprost;

— ablehnen wprost odmówi.
^itree', sn. =§, pi -g,

pire n.

sßurga'nj, sf. pl. =en, pur-
gans m., lekarstwo przeczy-

szczajce
;
= 2lbfiibrmittel.

*ßurgato'rium, sn. =(),
czyciec m.

$urgte'ren, va. (baben)
przeczyszcza, przeczyci;
fid) —, vr. (baben) wzi na
przeczyszczenie.

^UtgtC'renb, adi. prze-
czyszczajcy, rozwalniajcy,
purgujcy.

^urgte'rirant, sn. =(e)§, pl
=Iräuter, konitrud m.

$urgie'rmittel, sn. *§, pl
— , rodek przeczyszczajcy,
lekarstwo przeczyszczajce,

purgans m.
^urgte'rflflaiimeit, sf. pl

chebuy pl.

^nrgte'rpitte, sf. pi. =n,

piguka przeczyszczajca.

^urgie'rpulber, sn. •=§, pl
—

,
proszek przeczyszczajcy.

^urgte'rfalj, sn. =e§, 'pl
=t, sól przeczyszczajca.

^urififatton, */. pl =en,

puryfikacya f., czyszczenie n..

oczyszczenie n.

01iriftJtCi;cn, va. puryfiko-

wa, oczyszcza, oczyci; bte

©pradje — oczyszcza, popra-
wiajzyk (z obcych wyrazów,
z naleciaoci ziemszczyzny).

^Ilri'gmil3, sm. —
,
puryzm

ni., oczyszczanie n. jzyka
z obcych wyrazów, z ziem-

szczyzny.

^itri'ft, sm. =en, pl =en,

purysta m., poprawca m. j-
zyka, oczyciciel m. jzyka
z obcych wyrazów. [czny.

"ßltrt'ftifdj, adi. purysty-

^urtta'nci", sm. =§, pl. —,
purytaniu m.

^urttanertum, sn. «§, ^u=
rttani'Smiiö, sm. —

,
puryta-

nizm m.

jPltnta'ntfdj, adi. pury-

taski ; adv. po purytasku,
jak purytaniu.

^U'r^ltr, sm. =, purpura

/., szkarat m. ; mit — färben
farbowa w purpurze ; rot rote

— roetben zaczerwieni si
jak szkarat; in — geJletbet

w purpur przybrany, szkar-

atem odziany; mit bem —
betletbet werben otrzyma
purpur, zosta kardynaem;
ber tonigltdje — królewska
purpura.

^U'tplira, sf. obacz <ßur=

purfieber.

^it'rflurfaröe, sf- vi ; "/

kolor purpurowy.

^u'r))urfor6cn, *ißu'r^ur=

farbtg, adi. purpurowego ko-

loru, purpurowy.

^lt'rjmrfte&er;, sn. =§, ob.

glecffieber.

$it't|>urgctpaiti>, sn. =(t-)s,

9nlenber, SeutfdH)olmfif)e§ SBörterfiucf).

pl »rüänber, odzienie purpu-
rowe, szkaratne.

^U'rpUrglänäCni), adi. by-
szczcy w purpurze.

^u'rjmrljut, sm. =(e)§, pl
=büte, kapelusz purpurowy,
kardynalski.

^u'rjmrfletl), sn. =(e), pl
=er, suknia purpurowa.

^u'rjjurUWen, sf. pl usta

purpurowe.

^it'rjiitrmantel, sm. -§,pl.

=mäntel, p taszcz purpurowy.

^U'r^UrmufujCl, sf. obacz

^urpurfdjnecJe.

ipu'rjmnt, s$u'rp"iirrot, adi.

purpurowy, szkaratowy,
szkaratny.

füVtyUVIBtt, sf. purpuro-

wa czerwono, purpura f.,
szkarat m.

'Sßit'rjntrfdjnetfc, */. pl. =n,

limak purpurowy, ówik
morski, rozpolec m., szkara-
tnik m.

^u'rjwrtröger, sm. =g, pi.

—
, purpurat m., kardyna w.

Wr^urbogel, sm. =§, pl.

»obgel, s
#u'rp-*urijuljtt, sn. =»(e)S,

pl. =bübner, modrzyk m.
^U'r^UrtDOngen, sf. pl. pur-

purowe policzki, purpurowe
jagody.

^u'rjmrümiie, sf. pi. >n,

wikle pl., wiklina /., wi-

klisko n.

^u'rren, vn. ((jabert) i) la-

ta brzczc (o owadach) ; 2)

gmera, duba (o kurach);

3) woa na stra, obwoywa
zmian stray (marynarka).

$ür)d), $ü'rfd)en, obacz

Sirid), SBtrfcben.

^U'f(f)elg, adi. 1) luby,

miy ; 2) bardzo zajty ; bd
ift eine =e 2Irbeit to robota
wymagajca wiele cierpliwo-

ci, mozolna.

<Pu'f(f)eltt, vn. ^aben) an
etro. — zajmowa si czem
cierpliwie.

s

$U'ftta, sf. pl «ten, pusta

/., step wgierski.

^uft, sm. -(«ja, j»'fte, */.

oddech m.

^U'ftCl, sf. pl. »n, pche-
rzyk m. (na ciele).

^lt'fteit, vn. (b^aben) pucha,
dmucha, sapa, ciko od-

dycha.

14
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.(e), pi.sJWft(e)rohr, sn

»e, dmuchawka /.

^ll'td)Clt, sn. '3, pi —.
dim. od $ute i

s£uter, 1)

may iDdyk; 2) osoba gu-

piutka, mieszna.

»JWte, sf. pi -n, 1) in-

dyczka f. ; 2) obacz ^utrbetl 2).

^u'ter, sm. »3, pi. —

#

^u'terhabn,
s^u'tl)aljn, sm.

»(e^3, pi. =bäbne, indyk m.

^ntcrbraten, sm. -s, jpZ.

—
,
piecze /. z indyka, m-

dyk pieczony.

^ll'tertOt, adi. czerwony

jak indyk.

^iltfdj, sm. =e§, pi. =e,

zamach ot. polityczny, minia-

turowa rewolucya.

$n'tfd)en, L vn. (baben)

wykona zamach polityczny,

wznieci ma rewolucy \

II. va. (haben) podburza,

podnieca do powstania, do

rewolucyi.

*ßlltt ^JUtt! interi. tju!

^u'ttbuhndjen, sn. *s, p*.

, indycze n. 5
indycztko n.

fü'ttia, adi. gniewliwy,

rozgniewany.
s#l$, sm. =-e§, 1) ozdoba /.;

strój ot.; 2) wyprawa cien-

na, tynk ot.

tyufyt, sf. obacz 2td)tpu|e.

ynfytl, sm. -.%, pi —, ma-

lec ot., pdrak ot., karze w.

^U'^eltg, adi. bardzo may,
karowaty.

^U'feen, I. va. (6aben) 1)

czycie, szczotkowa; ©d)Ube

— buty czyci; Säume —
drzewa okrzesywa, obrzyna;

bie Serje, ba§ Siebte — obja-

1

ni, uciera, utrze wiec;
j

ftifebe
— uszczy ryby; §ü|=

j

ner — czyci kurczta;
|

fid) bie 9afe — utrze nos;
]

bie SDauer — obrzuca mur

(tynkiem), wyprawia cian;

2) ozdabia, (o)zdobi, stroi,

ustraja, wystraja, wystroi;

II. ftd) — , vn. (boben) stroi

si, wystroi si
; ftc pufct fid)

lubi si stroi.

$n'Cboife, */• pi. =n, stroj-

nisia /.

^ll'tjen, sn. =, czyszczenie

n.; tynkowanie w.; zdobienie

w., strojenie n.

Sßu'fcer, sm. *$, pi. — , 1) I

czyciciel ot.; 2) repiyrnenda

/., zarzut ot., nagana /.

^M'fcfC&Cnt, sf. pi. pióra
I

pi. do przystrojenia (kapelusza,
j

sukni).

^n'&jemad), sn. («)*/ W. !

=mäd}ev, pokój ot. do ubiera-

nia si, pokój gotowalniany.

^u'^gefdjäft, sn. =e§, pi.

=e, sklep modniarski.

^U^'gtUüt, 8f. pi. =n, Po-

pielnica /., dó gasielny.

"^U^hauem, sm. pi. szmaty

pi, gagany pi
s^lt'^bonbet, sm. °, handel

m. strojami.

^u'ijbönbler, sm. *§, pi

— , handlarz ot. strojów.

^u'^banblung, */• obacz

jucgelctjaft.

^U'^ig, adi. mieszny, po-

cieszny; may, drobny (we

wzrocie).

«ßiT&fanal, sm. =(e)ä, vi

«näle, popielnica/. = 3lj(hen=

grube,

^uij'fiiftcben, 6«. -s,j>J. —
skrzyneczka /. na stroje.

WfOlli, sm. -(e)8, p
»topfe, gowa /. do strojów

(modniarstwo).

W&Iram, sm. = juc 1).

^u'ijfreibe, «f. pi -n, kreda
;

/". do czyszczenia.
s]|>u'tjlaben, sm. =3, pi —,

\

i sklep modniarski.

^u'felowen, sm. *$,pl — ,
i

szmata/, do czyszczenia, cie-

rania.

^u'^lcbcr, sn. *, pi. — , I

skóra f.
do czyszczenia (a. p.

butów, sprztów metalowych). I

^U'^liCbeHi), adi. lubicy

sie stroi.

'gmachem', sf. modniar-

stwo n.

^utymadjerin,«/.Rinnen,
moduiarka /., strojarka /.

Sßn'fcmaterial, sn. »(e)§, pi.

j
»ten, czycido ».

^u'tjnarr, sm. =en, p. «en,

I strojni ot., elegant m.

^tt'fcjtörrtlt, */. pi =innen,

I strój nisia /., elegantka /.

«ßit'$nil*er, sn. =3, pi. —,
proszek ot. do czyszczenia.

^ntyjdjeie, sf. pi »n

szczypce _p (do objaniania

wiec).

tyVfcftube, sf. pi =n, i) po-

kój gotowalniany, toaleta f.;

2) izba, w której bro si

czyci.
s£u'ljfuCbt, */. upodobanie

n. w strojaeb, mania f.

strojenia si.

SPn'Cffidjttfl, adi. lubicy

sie stroi.

^tt'&iifd), sm. =e3, pi. =e,

1 i dim. ^U'Jjttfujcfieit, sn. »,
i pi. —

t
gotowaluia /., toaleta

! f., stó ot. (stolik ot.) do

!
strojów.

«Pu'fcttare«, sf. pi. towary

strojowe, do stroju.

^u'ijwerg, sn. =(e)§, kaki

pi, pakuy pi

$l!'$itimtttt, sn. =§, J>J- —

,

izba paradna.

^UmC, »f.
zatrucie n.

krwi.

^ijgmd'c, *ot. =n, ^. =u,

pigmeusz ot., karze ot.

^gmö'enljaft, ^iigmä'iftl),

ac^i. karowaty.
s;>i)ramtua'l,^i)ramtba'li)cl),

adi. piramidalny; olbrzymi;

adv. piramidalnie ; olbrzymio.

^Ijramt'bC, */. pi. =", PJ-

ramida /., ostrosup ot.; bie

©eroefjte in =n fe^en kara-

biny w piramidy ustawi.

^t)rami'&enform, */. pi

*t\\, ksztat ot. ostrosupa.

^ijramt'ucnförmtg, ^>i)ia-

mi'Öifdj, adi. piramidalny,

ostrosupowy, ostrosupny

;

adv. piramidalnie, ostrosu-

powe
^Dtamt'beityatyiel, */• pi

i s=n, kowak w.

^ijromc'ter, sm. i sn. =
I pi. —,

pirometr ot., ognio-

mierz ot., aromierz ot.

"JtyrOte'djnif, sf. pirotechni-

I ka /., nauka /. sztucznych

!
ogni.

^i)rotc'd)nifcr, sm. *%, pi.

—
,
pirotechnik ot.

'ipijrote'dintfd), adi. piw
i techniczny.

^t)'rrhu8fieg, sm. =(e)ö, pi

=e, zwycistwo pirrusowe,

zgubne zwycistwo.
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'itytbagore'er, sm. =s, pl.

-, Pitagorejczyk m.

^tjtfjagore'tft!), adi. pitago-

rejski; »er Sefjrfa? prawido
n. Pitagoresa, zdanie pitago-

rejskie.

"^tj'tljta, sf. pl. -en, pitya

/., wróka /'.

Wtl)ifdj, adi. pityjski.

a
£lf g, n. indecl. 9iedmnasta

goska, trzynasta spógoska
niemieckiego abecada ; skró-

cenia : Q. jC.
zamiast Qua«

bratfuft stopa kwadratowa

;

Ö. 3R. zamiast Guabratnteile

mila kwadratowa.

Dua'Mie, s/. j> -n, i)

= Quappe; 2) (take öuabbel,

sm. =g, pZ. —) trzsawica/.,
trzsawisko n.\ 3) narol /.

z tuszczu, tuszczak m. (na

ciele ludzkiem lub zwierz-
cem)

;
podgardle n. (u woów,

krów); 4) dzieciak tuciu-
chny.

Oua'ÜfiClig, adi. 1) cielisty,

pulchny, trzscy si od tu-
stoci; 2) trzsawistny ; 3)

niesmaczny, nudny, mdy
(o potrawach) ; mit tft — nu-
dzi mnie.

DlWfiIJellt, vn. (Ijaben)

trz si (o rzeczach tu-
stych jak galareta, sado
i t. p. lub o ziemi bagnistej

poddajcej si pod nogami).

Duatfelei', */. pi. =en, i)

psota /., figiel m. ; 2) niezde-

cydowanie n., wabanie n. sie.

üua'tfelljaft, Daa'tfelig,

adi. 1) niezdecydowany, waha-
jcy si; 2) figlarny.

ÓWtfelrt, vn. (tjaben) l)

figlowa ; 2) waha si, zwle-

ka; by zmiennym.

£uta'cffai6er, sm. =§, pl.

—
,
partacz lekarski, olejkarz

m., szarlatan vi.

Duatffalbewi', sf. pi. -en,

szarlatastwo »., szarlata-

nerya /., olejkarstwo n. ; le-

karstwo szarlataskie.

Dita'tffalficrn, i) w*, (haben)
szarlatanowa, partaczy w le-

czeniu, leczy pokryjomu;
2) va. (fjaben) jjmnbn ju £obe
— wyprawi kogo na tamten
wiat przez ze leczenie.

Cliai), adi. zy; mdy.
&U'abbel, sf. pl. -n, go-

rczka pokrzywna; = 9effe[=
fieber, pokrzywka f.

Cuabbelei', !Dua'bbeln, o-

bacz &uad;elei, Quadetn.
iQiia'ber, sm. =§, pi. — , i sf.

pl. =n, ciosowy kamie,
cios m.

£lM'berbntd), sm. =(e)§, pl.

=brucbe, ciosoom ni.

üiia'bermauer, sf. pl. «n,

mur przyborowy, ciosowy.

Oua'bccmaucrirjcrf, sn.

=(e)Ö, pl. '-t, ciany pl., mury
pl. z ciosów.

£liia'bei*n, adi. =er ©tein
ciosowy kamie, cios m.

üua'berfteüt, sm. =(e), pl.

•e, D-ita'bcrftiitf, sn. *(e)§, pl.

=e, obacz iQuaber.

Cma'berroerf, sn. obacz
Quabermauerroerf.

Duabia'nt, sm. =en, pl. =en,

wiercian ?w., wiartka /'.,

kwadrant m. (geometrya i

astronomia).

Oiiabrct't, sn. =(e)§, pl =e,

kwadrat m., czworobok m.\
druga potga liczby, liczba

wzniesiona do drugiej potgi

;

eine gegebene 3afl gum —
ergeben dan liczb wznie
do kwadratu, do drugiej po-

tgi, [towy.

Dltabra't=, adi. kwadra-

iQliabra'tfiJnmg, adi. kwa-
dratowy, czworoboczny.

£uiabra'tfitft, sm. =e, stopa

kwadratowa.

ÜUabta'tifdj), adi. kwadra-
towy; wzniesiony do drugiej

potgi; «=e ©letcbung zrówna-
nie drugiego stopnia.

Duabra'tmafj, sn. =es, pl.

»e, miara kwadratowa.

üitabra'tmeüe, sf. pi. =n,

mila kwadratowa.

Öuabra'tmeter, sm. i sn.

sg, pl. — , metr kwadratowy.

Diiabra'trutc, sf. pl. =n,

prt kwadratowy.

Duabra'tfdjetn, sm. >(e)§,

pl. =e, kwadra /., kwadratura

/. (astronomia).

OuabrCifdjulj, sm. «(e)§,

stopa kwadratowa.

OltabrotU'!', sf. kwadra-
tura/., czworograniasto /.

;

bie — be§ Sretfeä albo beö

girfel kwadratura koa.
Citabra'ttrjuräel, sf. pi. -n,

pierwiastek kwadratowy (ma-
tematyka).

:Qiiabra'ttour$elrec(jnitng,

sf. pl. «en, cienny rachunek.

Duabra'tjaljl, sf. pi. =en,

liczba kwadratowa.

Oitabra^ott, sm. •>&)§, pi.

—, cal kwadratowy.

£Utabrie'ren, va. (haben)

kwadrowa, wznosi, wznie
do drugiej potgi; wiarto-
wa, dzieli na kwarty, na
czworoboki; nadawa, nada
ksztat czworoboku; ci na
kwadraty, wycina kwadraty.

Diiabri'ga, sf. pl. =gen,

kwadryga /*., zaprzg czworo-

konny; = iergefpann.
Duabri'üe, (wym. : kadri'j),

sf. pl. =n, kadryl m.

DMObttttiCrcn, (wym. :ka-
driji'ren), va. (haben) tka w
czworoboki; quabrittterter

(Stoff materya z czworobo-
kami.

£utabtttrj'n, sf. pl. -en,

kwadrylion m.

Dliabnt'JJel, I. adv. po-

czwórny; II. sm. «§, pl. —

,

ilo poczwórna.

Ouabru'vclatttanj, sf. pl.

=en, przymierze poczwórne.

Cllilt, (wym. : -ke), take
Sttt, sm. =»§, pl. =S, nadbrze-

e n., kej m.

Ouat'gcbülir, sf. pl. -en,

adowne n., opata /. za
uycie nadbrzea.

Ouot'fran, sm. =(e)§, pl.

-e, óraw nadbrzeny (do

adowania).

Duai'mauer, sf. pi. =n,

obrzeg murowany, mur przy-

brzeny.

Duai'äott, sm. =(e)3, pl.

=3ÖHc, adowne n.

£lUflf ! interi. kwak ! kwa

!

Oua'fen, vn. (^aben) skrze-

14*
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cze, rzegota (o abach)

;

kwaka (o kaczkach).

Cim'fcnb, ppr. i adi.

skrzeczcy, kwaczcy.
Olttl'fen, sn. =3, skrzek ot.,

rzegot, ot.

Cuä'feil, vn. (Caben) wrze-

szcze, kniazi (o zajcach);
popakiwa, skrzecze (o dzie-

ciach) ; kwaka (o kaczkach).

Cltä'fCn, sn. °, wrzask

ot. (zajca)
;
popakiwanie n.

;

kwakanie n.

ÜUÜ'fCJttC, sf. pl =*n, ga-

go ot., kaczka karkodzióba.

Dualer, sm. -g, pl. —

,

1) kwakier ot. ; 2) skrzek ot.,

skrzekna ot., skrzekaa ot.

Dualem', sf. 1) —^ pi
=en, skrzek ot.; 2) = iQuä=

fettum.

Duä'lergcmetnbe, sf. pi.

=n, Duä'fe'rgefeUfchafr, */. pi
»en, gmina kwakietska, to-

warzystwo kwakierskie, kwa-
krów.

Duä'ferglaube, sn. =n§,

wiara kwakierska, kwakrów.

Duii ferin, sf. pi «innen,

kwakierka f.

Duälermäftig, Duä'fe-

rifd), adv. kwakierski; adv.

po kwakiersku.

Duä'fertUttt, sn. >(e)§, kwa-
kierstwo n.

Dua'ffeu, vn. (haben) tyle

co quafen.

Dual, sf. pl *tn, mka /.,

katusza /., mczarnia f.,

utrapienie »., bole f.\ bie

ewigen «en wieczyste utrapie-

nia; bie =en ber S5erbammten
katusze potpionych.

Dualen, '
I. va. (fjaben)

mczy, drczy, udrcza,
trapi, utrapia, utrapi; do-

kucza, dokuczy, niepokoi;

JU Sobe — zamczy na
mier; jmnbn mit fragen
— mczy kogo pytaniami

;

=ber ©djmerj nieznony, m-
czcy ból ; =be ©ebanfen tra-

pice myli; ba ©eroiffen

quält ifjn sumienie go drczy

;

fie rotrb oon 2tngft gequält

obawa j drczy; bu btft

tDitfttdj ein gequälter 3Jiann

jeste zaprawd czowiekiem
obarczonym prac, troskami,

trapionym zgryzotami; tüd}«=

tig — wymczy; II. fid) —

,

vr. (haben) 1) mczy si,

drczy si, trapi si; fid)

ret feljr — namczy si;
ftd) etroa — pobiedzi si

;

2) ciko pracowa
; fid) mit

einer Strbett — mczy si,

poci si nad robot.

Dualer, sm. -3, pl —

,

drczyciel ot., trapiciel ot.

»Quälerei', sf. pl =en, m-
czenie w., drczenie w., ko-
pot m. ; dokuczanie n.

Duä'lertn, sf. pl -innen,

drczycielka /., trapicielka f.

Dutt'lertfd), adi. mczcy,
drczcy, trapicy.

Dualgcift, sm. =e§, pl -er,

sekutuik ot., utrapieniec m.,

mczyciel m.

'Dualtftfatton, sf. pl =en,

kwalifikacya /., okrelenie n.

przymiotów; uzdatnienie n.,

zdatno f.

Dualtftiatto'nöta&ette, sf.

pl sn, tabela kwalifikacyjna

(w urzdach).

Duaiiftjie'reu, i. va. (ba=

ben) kwalifikowa, uzdatni(a)

do czego; uzna zdatnym do

czego; II. fid) — , vr. (|aben)

kwalifikowa si do czego,

na co, zda si na co.

DuaHftjie'rung, sf. kwali-

fikowanie n., opisywanie «.

przvmiotow.

DualÜÜ't, sf.pl -en, ga-

tunek ot., jako /., warto
wewntrzna.

Dualttatt't), adi. jakocio-
wy; adv. jakociowo; =e 2lna>

luf rozbiór jakociowy.

-Oua'fle, sf. pl. =n, aga-
wica /., agawka morska
(zoologia).

Dufllut, sm. *(e)§, 1) dym
duszcy, zaducha f. ;

(obraz.)

— madjen ple gupstwa,
blagowa; 2) omdlao f. ;

3) powód f,

Dua'lmen, I. vn. (Caben)

par, dym z siebie wydawa;
kopci

;
(obraz.) gupstwa

ple, blagowa; ber 2)am»f
qualmte |erau$> wybuchaa
kbami para; II. va. (Ijaben)

bie ©tub noU— nami, nady-

mi, nakopci pen izb
(palc fajk, tyto).

Dlta'lnttg, adi. parny, pe-

en kbistego dymu; =e

Sampe kopcca lampa.

Duä'IntS,' sn. i sf. pl.

=ffe, mka /. (rzadko za-
miast Qual).

Dualfter, sm. -8, pl —,
flegma /., plwociny pl
(gminny wyraz).

Dua'iftew,
r

va. (Ijaben)

plu, wyrzuca flegm (gmin-

nie).

C.llfl'löoll, adi. peen udr-
cze, trapicy.

Dua'nbei, sm. -§, pl —

,

redziennik ot.

Dua'nbelfoble, sf. pi. =n,

drobny wgiel.

Dua'nbetyfabl, sm. =(e)g,

pl. -präbie, Dua'nbelrute,

Dua'nbelftange, sf. pl =n,

redzienna tyka, redzienny
supek.

Dua'nbelfdjaojt, sm. .(e)s,

pl =fd)äd)te, przestrze f.

midzy redziennikami.

Dua'ngel, sm. =g, pi —

,

znajda ot., podrzutek ot.

Duantitä't, sf. pl. «en,

ilo /. ; iloczas ot. (grama-
tyka).

0Uautttatt'b, adi. ilocio-

wy; adv. ilociowo; =e 2lna=

Infe rozbiór ilociowy.

Dua'ntuut, sn. «<§), pl =ta,

ilo /., kwota f., suma f.,

cze /.

Oua'u^e, sf. pl w, i)

mitus m. (ryba); 2) jmnbm
eine — fiecben da komu po-

liczek (wyraz prostacki).

Ouarantä'ue, (wym.: ka-

rante'n), sf. pl -n, kwaran-
tana /., czterdziestodniówka

f. ;
— galten kwarantan od-

bywa.
Ouarantö'nanftaU, sf.

Ouarontd'nbaug,sn.lazaretOT.

Ciuarontä'nflogge, */. pl
=n, biaa chorgiew.

Ouarantä'nöorfdjriften, sf.

pl przepisy pl, regulaminy
dla kwaranten.

Cua'rgel, sm. obacz Guat!»

Ifife.

Ouarf, stn. -(e)8, 1) twa-

róg OT.; (w Austryi = 2;op=-

fen); 2) bocisko «., bocko
n., gste boto; ben alten —
roieber aufrühren boto na
nowo rozgrzeba, rzecz nie-
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mil, zapomnian wznowi;
ftd) ou§ bem — jtefjen wy-
win sie z rzeczy niemiej,

wydosta si z trudnej sy-

tuacyi; 3) fraszka /., baga-

tela/., nic n. ; an jeben— rügten

wszdzie nos wciubi, do

kadej drobnostki si wtr-
ca; barum fcbere id) mid)

einen — nie dbam o to wcale

;

er joli einen — befommen
fig dostanie.

ÓuCrfbrot, sn. =(e)ä, pl.

=e, chleb m. z twarogiem,
twarogiem posmarowany.

Oua'rfen, vn. (Ejaben) ob.

Quarren.

OllO'rfig, adi. podobny do
twarogu ; botny (rzadko).

Dua'rHäfe, sm. -§, pl. —,
twaróg m., gomóka /.

£!iia'rfflof, sm. =e§, pi.

»flöße, piróg leniwy z twa-
rogu.

Oua'rfforfe, sm. *(e)§, pi.

=?Órbe, kosz m. na gomóki.
Dua'rffatf, sm. =(e)3, pi.

=fade, worek m. do ociekania

twarogu; (przenonie:) czo-
wiek bardzo brudny, bru-

das m.
£lita'rlfd)mtte, sf. pi. =n,

obacz Duarfbrot.

Dua'rlfteitt, am. *(e)§, pi.

-e, kamie m. do wyciskania
gomóek.

£iiia'rre, sf. pi. «n, skrzek

m., dziecko ustawicznie skrze-

czce; terkotka /., zrzda f.,
mruczydo n., brz^zydo n.,

mrukliwa, zrzdna ona ; burd)

bte — fam er gur Sßfarre dla

urzdu (dosownie: probostwa,

posady pastorskiej) oeni si
z zrzd, dosta urzd z brz-
czydem; er batte eijer bie —
alg bte Pfarre wprzód mia
brczydo (mrukliw on)
a potem urzd ; ecft bte Pfarre
bann bte — wprzód urzd
a potem eniaczka.

Dliarre', (wym. : kar), sn.

»§, pi. =, czworobok m.;
ein — büben ustawi czwo-
robok (wojskowo).

Dlta'rreit, vn. (fjaben) skrze-

cze, popakiwa (o maych
dzieciach); terkota, zrzdzi,
mrucze (o dorosych); rze-

gota (o abach); jjmnbm bte

DEjren noH — va. terkota
komu za uszami, zaguszy
kopo 8wem zrzdzeniem.

Ollfl'rrcn, sn. «8, skrzek

m. (dzieci); zrzdzenie n.,

gderanie n. (dorosych); rze-

got. m. (ab).

Oua'rm, sm. =3, pi. —

,

zrzda m., gderacz m.
Ölia'rrtg, adi. skrzekliwy,

zrzdny, terkotliwy.

Óuart, i. sn. =(e), pi. =e,

1) kwarta /., wier garnca

;

2) ein 93ud) in — ksika
w wiartce, w czwórce; II.

sf. pi. =n, kwarta /. (szer-

mierka i muzyka).

ÜUO'rtO, sf.pl. -ten, kwar-
ta /., czwarta klasa (trzecia

klasa gimnazyów niemie-

ckich).

Ditarta'1, sn. =(e)§, pi. =e,

kwarta m., wier roku

;

kwartalne n., komorne trzech-

miesiczne, zapata trzech-

miesiczna.

£UiartO'l*, adi. kwartalny,

wierroczny, trzechmiesi-
czny.

Ouarta'lafcmmement, sn.

-(§), pi. -8, abonament kwar-
talny, przedpata wierro-
czna.

Suarta'lmiete, sf. pi. =n,

najem wierroczny, kwar-
talny.

OitartalraWnrt, sm. »(e)§,

pl. =e, sprawozdanie kwar-
talne, wierroczne.

Duartalredjming, sf. pl.

»en, rachu^k kwartalny.

£marta'Ifinifer, sm. =8, pl.

—
,
pijak naogowy upijajcy

si tylko od czasu do
czasu.

Dttaria'Uafl, sm. =(e)8, pl.

=e, termin kwartalny.

Duarta'lttctfc i Oiiarta'=

liter, adv. kwartalnie, wier-
rocznie, co kwarta, co trzy

miesice.

£iiiarta'l3al)limg, sf. pl.

?en, zapata kwartalna, trzech-

miesiczna.

£niarta'Ijttt§, sm. =fe§, pl.

«=fe, komorne kwartalne,

wierroczne.
Ouarta'ner, sm. =§, pl. —,

ucze m. czwartej klasy gim-
nazyalnej.

C.itarta'nfie&cr, sn. «8, pl.

—, czwartaczka /. (febra co

czwarty dzie powracajca).

Duarta'nt, sm. =en,pi.'=en,

kwartant m., ksika f. w
czwórce, w wiartce.

Oua'rtfiattu, sm. -(e)§, pi.

-bänbe, £iua'rtfiud), sn. .(e)8,

pl. =bürher, obacz Quartant.

üua'rtbtatt, sn. =(e)8, pl.

»blätter, wiartka /. papieru.

Olta'rte, sf. pl. =n, kwarta

f. (w muzyce, w szer-

mierce).

Duarte'tt, sn. =(e)8, pl. =e,

kwartet m. (muzyka).

Diia'rtflafdfe, sf. pi. =n,

butelka kwartowa.

Oua'rtfnrmat, sn. =(e)S,

pl. =e, wiartka f, czwórka
/. (format).

Dua'rtljeft, sn. «(e)8, pi.

•e, zeszyt m., poszyt m. w
czwórce.

Duartie'r, sn. =(e)8, pl. *t,

1) kwatera /., mieszkanie w.;

Äoft unb — stó i mieszka-
nie; jmnbtn — geben da ko-

mu mieszkanie; fein — auf»

fd)Iagen zamieszka, rozbi
swój namiot ; 2) kwatera /.

;

— ntad)en, beftetten kwate-
rowa; bte =e austeilen prze-

znacza (poszczególnym, o-
nierzom) kwater; bei jntnbm
in — liegen sta u kogo na
kwarterze, mie u kogo kwa-
ter ; ein — aufbeben opuci
kwater (wojskowo); 3)

dzielnica /'. miasta; 4) kwar-
ta f. (miara na pyny); 5)

pardon m., darowanie n. y-
cia; um — bitten prosi o

pardon ; — geben da par-

don; 6) stra /. (na okrcie).

Cuartte'rbiliett, sn. obacz

Guarttergettel.

Diiartte'rrJjett, sn. =§, pl.

— , dim. od Quartier, kwa-
terka /.

Duartte'ren, va. (fjaben)

obacz (Sinquartieren.

Ciiartte'rfrctljett, sf. wol-
no /. od kwaterunku (woj-

skowego).

üuartte'r.qeber, sm. «§, pl.

—, dajcy kwaterunek.

Duatttc'rgclb, sn. =(e)g, pl.

-er, zapata /. za mieszka-
nie, kwaterunkowe n.
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C.nartie'rmadjer, sm. =,
j

pl. —, stanowniczy m. (woj-

skow.).

Cuartic'rmetficr, sm. -8,

pl. — , kwatermistrz m.
(wojskow.).

Citartic'rnteifterftab, sm.

=(e)S, pl. «=ftdbe, kwater-

mistrzowstwo n.

Cliariie'rpflidjtig, ad*, obo-

wizany do kwaterunku woj-

skowego.

Citartic'nmg, sf. pl. -en,

rozpuszczanie n. zota (men-

nictwo).

Cuartie'rtDadje, */• p'- '",

stra f. na okrcie.

•Quartie'rjettel, sm. =§, pl.

— , bilet kwaterunkowy, na
kwater, palet m.
Cua'rtmap. sn. =e§, pl. =e,

kwartowka /.

Cua'rtfeite, sf. pl. =n,

strona /. wiartki papieru.

Cua'rtftoft, sm. =e, pl.

=ftofee, cios kwartowy, ude-

rzenie kwartowe (szer-

mierka).

diarj, «w. -.eg, pl. *e,

kwarc m., kwarzec m.
OUfltJ=, adi. kwarcowy.

Cua'rjäljnlid), Cua'räartig,
adi. kwarcowaty.

ErUa'rjbrufc, sf. pl. «n,

skorupka/, krysztaów kwar-
cowych (mineralogia).

Cua'rjfelä, sm. «feS, pl.

»fen, krzemieniec m.
Cita'rsgebirgc, sn. =3, pi.

—
,
góra kwarcowa.

^ Cuar'jbaltig, Cua'rjig,

CllU rjidjt, adi. kwarcowy.
Cna'rjfriftatt, sm. =(e)8, pl.

»e, kwarc krystalizowany.

£Uia'rjfanb, sm. »e§, pia-

sek kwarcowy.

Cua'fdjeln, Cua'fefa, vn.

(Baben) obacz Guaffetn.

£.lta'(Cn, vn. (fyaben) hula;
mit etro. — trwoni co.

Cuaferet', sf. pl. =en, hu-
lat.vka /., bankietowanie n.

Oltfl'fi, adv. niby, prawie;
pozornie.

Cua'figelebrteir), sm. =ten,

pl. »ten, pseudouczony m.,
uczony z pozoru.

£,lta'ffellt, vn. i va. (BaBen)

gada ni to ni owo, ple
trzy po trzy, bzdurzy.

Cua'ffia, sf, Cua'ffiabois,

sn. =t, gorzciel m. (botauika).

Cuaft, sm. =es, pl. -e,

ki malarska, pendzel m.

Cltaft, sm. «e§, pl. H,
i Clia'fte, sf. pl. =n, kutas

m., chwost m. ; Keine Cluafte

kutasik m. (take dtä'ftletlt,

sn. =§, pl. —).

jQttO'fttg, adi. obszyty, ozdo-

biony kutasami.

Cüü'ftor, sm. =3, pl. »to'ren,

kwestor m.
Suä'ftoramt, sn. =(e)3,

urzd m. kwestora, kwe-
stura /.

£.ltäftO'nfd), adi. kwe-
storski.

CuÜftU'r, */. pl. =en, kwe-

stura /., urzd m., godno
f. kwestora.

Cuate'mber, sm. =§, pl. —

,

kwarta m. ; suchedni pl.

dtate'me, sf. pl. =n, kwa-
terno n. (loterya).

dtttifdj! interi. chlust!

klaps

!

Cliatfdj, adi. gupi, bez-

sensowny.

Cliatfdj, sm. =e3, 1) chla-

nicie «., klap8nicie n.\ 2)

gupstwo n., bzdurstwo n. ;
=

Unfinn.

Cua'tfdjeltg, adi. obacz

CuaBBelig.

Cna'tfdjeln, vn. (IjaBen) l)

obacz -QuabBeln ; 2) chodzi
jak kaczka.

Cua'tfdjen, I. «w. (BaBen)

1) chlasn, klapsn, upa
z oskotem ; ba§ SBaffer quatf d)t

in ben Stiefeln woda chrz-
szcze, chlaszcze w butach;

er fcBJug iBn ma ©eftcBt, öafj

I

e quatfd)te chlasn go
i w twarz, da mu policzek, e
: a zadudniao; 2) chodzi
jak kaczka = n>atfd)etn; II.

ta. (BaBen) 1) gnie owoce
: na marmelade; 2) bzdurzy,

\

gada trzy po trzy.

Cua'tfdjig, adi. mikki;
! trzsawisty, botnisty; adv.

I
mikko; botnisto.

i

cua'tfdjfojjf, *•»*., £.ua'tfdj=

! liefe, */., Cua'tfdjmtdjel,

i Cua'tfdjjieter, sm. papiacz

m., papla /.

Cua'tfdmajj, adi. przemo-

I
ky do nitki.

Cua'tfd)U)eid), adi. roz-

lazty.

£.U0'^e, */• pl. «n, odwro-
tna strona skóry szewskiej.

CllCtf, adi. ywy, wesoy,
zwinny.

Cite'tfe, sf.pl. =n, Cuc'rfen=

gtO#, sn. =fe3, pl. =grafer,

perz m.; Doli QuedEen pe-

rzasty adi. [waty.

Cite'denarltg, adi. perzo-

Cue'tfenegge, sf. pl. -.n,

brona f. do wyrywania perzu.

Ciie'dentoiträel, sf. pl. »n,

korze perzowy.

CuCtffilber, sn. -$, ywe
srebro, rt f., merkuryusz
m.\ üerfüfsteä — chlorek m.
merkuryuszu, kalomel m. ;

a^enbe faljfaure — sublimat

m. ; er B,ot — im SeiBe to y-
we srebro, jest niezmiernie

ywy, ruchawy.

Cue'tfftlberartig, adi. rt-
ciowaty.

!Cue'(fftlberaufIöfung, */.

pl. =-en, rozczyn m. merku-
rya8za.

^.ue'öfilbcrerj, sn. =e, pl.

=e, ruda merkuryu8zowa.

Cue'tffilber^altig, adi. rt-
ciowy.

Cue'äfilbem, adi. I) rt-
ciowy; 2) (obraz.) take
Clie'tffÜberig, nadzwyczaj y-
wy, ruchawy.

£,ue'dfilberfranfb,eit, sf. o-

bacz duecffilberoergiftung.

£,ue'tfftlbcrnieberfd)iag f
»m.

-(e)8, pl. -fefiläge, Cu'ed'
filber^rost^ttat, sn. =(e)§, pl.

=e, osad m., precypitat m.
rtci.

'Cue'rfftlberoi^b, sn. =(e)8,

pl. *t, niedokwas m. rtci.

CitetffilberJtuiarote, sn.

pl. preparaty rtciowe.

Cuetfftlberjjfl'after, sn. =e,

pl. — ,
plaster merkaryalny.

Cue'tfftlberfolbe, sf. pl. »n,

ma merkuryalna, szara

ma.
Cuciffilberfttule, sf. pl. =n,

supek rtciowy.

Cue'dfilberfublimat, sn.

=(e)3, pl. «e, sublimat m.

Cue'tfftlberoergiftung, */'.

pl. =en, zatrucie n. rtci.
Cue'dfilbetüergolbuitg/ */.

pl. =en, pozaeanie n. w ogniu.
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Sutilen, vn. (Caben) wy
(o psach); popakiwa (o dzie-

ciach).

Oiiett, sm. =(e)§, pi. =e =
Quelle.

ÜuCtte, sf. pi. =n, 1) ró-
do n., zdrój m.

; gefaxte —
(= Srunnen) krynica /. ; 2)

(przenonie:) ródo n., pocz-
tek m.\ id) roeife e§ auä guter,

aus glaubroürbiger — wiem
to z dobrego, z wiarygodnego
róda ; er bat fein 2Berf nad)

uugebrutften -n bearbeitet

opracowa swoje dzieo na

podstawie dokumentów, pism,

róde dotd nie wydanych;
@ott f bie — aUe§ ©uten
Bóg jest pocztkiem wszela-

kiego dobra; an ber — fein,

fi^en by, siedzie u róda.
Clie'Uert, quelle, quiUft,

quillt, quoll, gequollen, I. vn.

(lein) 1) wytryskiwa, wytry-

ska,wytrysn, sczy si ;ba§

SBaffer quiuVaus'ben Sergen
woda wytryska z gór ; tränen
quollen tern ßinbe au3 ben

2lugcn z ócz dziecka zy spy-
way, pyny; Belfee» Sblut

quoll au§ ber äBunbe gorca
krew sczya si z rany; 2)

pcznie; ©cbfen — beim

Äodjen auf groch pcznieje

gotujc si; II. va. (baben)

1) da ciec, wydawa z sie-

bie; 2) da czemu nap-
cznie, namoczy co; ©rbfett

— (albo — laffen) (na)mo-

czy groch.

iQueUertfinber, Oue'flett»

flrnbcr, sm. =§, pi. — , odna-
iazca m., kopacz m. róda.
Oue'ttenforfdjer, sm. =g,

pi. — , badacz m. róde
(naukowych, literackich).

£Uie'Uenforfdjmt(|, */. pi.

=en, OucUenftubtum, sn. =,
pi. »bten, badanie n. róde
(naukowych, literackich), ba-

danie gruntowne, oparte na
ródach.

Suetteugrimb, sm. =(e)§,

pi. 'C^rünDe, zdrojowisko n.

DuC'üen^eü, adi. jasny jak
woda ze róda.

DltC'ttenlcer, adi. bez ró-
da; bez wody.

ÜUClleumHfeig, adi. odpo-
wiadajcy ródom, dokumen-

tom, dowodom; autentyczny,

prawdziwy ; adv. podug
róde, dokumentów; auten-

tycznie.

CltCfleitretdl, adi. obfity

w róda, ródlisty, zdroisty.

SCmcUenfdjauer, £iuetten=

fudjer, sm. obacz £lueUen=

finber.

Ülte'ttettftU&tum, sn. obacz

Quellenforfdwng.

Dut'ögraä, sn. «feg, pi.

sqräfer, miaek wodny (ro-

lina).

ÜUt'ÜmOOÖ, sn. =fe§, pi.

=fe. zdrojek m. (rolina).

Oite'ltntymMe, sf. pi. =n,

nimfa zdrojowa, najada /.

ÜUC'üfalj, sn. =eg, pi. «t,

warzonka /. (sól /.) z ró-
dlanej wody.

jDueltfanb, sm. =(e)§, mia-
ki, drobny, lgncy piasek

przy ródach.
DuCUttaffer, sn. =§, pi.

—, woda ródlana, zdrojowa.

jQlte'JtbCl, sm. =8, macie-

rzauka /.; römifdjer — dzi-

cielina f. (rolina).

lQiie'nbelftad)§fetbe, sf. pi.

=n, cbrzyca /'., dzicielnica

f.,
kanianka mniejsza.

ÜUC'nbClÖI, «w. KC)3,
ole-

jek m. z macierzanki.

Ciicngelet', sf. pi. =en, i)

zrzdzenie »., dokuczanie n.,

sekowanie n. ; 2) bezustanne

narzekanie, kwczenie n.

DltC'tigCltdj, adi. dokuczli-

wy ; kwkajcy.
Dlie'ngelni vn. (b>ben) 1)

przygania, zrzdzi; mit

jmnbm — dokucza komu;
2) narzeka bezustannie, ka-

wcze.
£me'ngler, sm. =>§, pi. —

,

przygauiacz m., zrzda m.
;

kwkaa m.

üuent, sn. =e, pi. =e, i

dim. Ouc'ntd)Ctt, sn. =§, pi.

—, kwintka /., kwintlik m.

OllCt, I. adi. 1) poprze-

czny; 2) (obraz.) obacz Üuer«

!öpftg; II. adv. 1) poprze-

cznie, w poprzek; — burd)»

geb^en przechodzi, przej;
— über bie ©trafie qeb>n

przej przez ulic
;
querfelbein

poprzez pola;— blicfen patrze
na ukos; — gegenüber wskos

naprzeciw ; Ireitj unb —
na wszystkie strony ; 2) (prze-

nonie :) na wspak, przewrotnie,

le; bie ©adje geljt — rzecz

le stoi ; — anfeben popatrze

na ukos.

üuc'rodjfe, */. pi. =n, o
poprzeczna.

Dlte'rajt, sf. pi. -ä$te, sie-

kierka obosieczna, cielica /.,

przysiek m., bindas m., pierz-

chnia f.

£im'lUUttt, sm. .i, pi. —

,

belka poprzeczna, podcig
m., szlemie n.

£ntc'rbahb, sn. =(e)§, pi.

=bänber, poprzecznik m.,

ezpga /., przewiso n.

Sue'rbanf, sf. 'pi. =bänfe,

awka poprzeczna, wpoprzek
postawiona.

Duc'rbau, sm. =(e)§, pi. »e,

przecznicowy caoksztat.

£iue'rbeet, sn. =(e), pi. =e,

poprzecz m.
Due'rbUd, sm. «(e)S, pi.

=e, spojrzenie ukone.
&ne'rbrett, sn. =(e)3, pi.

=er, deska poprzeczna.

£Ute'rbritrI), sm. «(e)g, pi.

=brüd)e, zamanie poprzeczne,

wpoprzek.

Dlte'rtlllljne, sf. pi. =n, ta-

ma poprzeczna.

üite'rbamm, £ntcr'bci,

sm. =(e)S, pi. =bämme, "beiebe,

grobla poprzeczna.

OuCrbcc, sm. =§, pi. —,
chrzstkowiec m.

&ue'rbirdjfd)mtt, sm. =(e)§,

pi. *e, przecicie poprzeczne.

DltCte, sf. poprzek m., po-

przecze n., szerz m.\ in bie

(ber) — , ber — nad) wpo-

przek, wszerz; etro. in bie —
legen pooy co wpoprzek;

bie Sänge unb bie — wzdu
i wszerz; in bie £reuj unb
— (g)zygzakiem

;
jmnbm in

bie — fommen wej komu
w drog, zaj komu drog;
(przenonie :) stan komu na
zawadzie, przeszkod komu
czyni, bródzi komu ; ettD

in bie Sänge unb in bie —
erjäblen opowiada co do-

kadnie, szczegóowo, roz-

wlekle; eä ift i|m etro. in bie

— gefommen natrafi na ja-k przeszkod; eä geljt mir
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alles in bte — wszystko mi
na opak idzie; ettt). in bie

— nehmen wzi co opacznie,

za ze, le co zrozumie.

Due'rfafer, sf. pi »n,

wókno poprzeczne.

JDliere'1, sf.pl -len, skarga

f., ualenie n. si; £luere'Uen,

pi. zatargi pi, kótnie pi.,

sprzeczki pi.

Duerfelbet'n, adv. poprzez
pola

;
(obraz.) — reben mówi

nie do rzeczy, wyrwa sie

jak Filip z konopi.

äQiie'rpie, sf. pi. «n, fls-

cik m., fujarka /.

£}ue'rfiügel, sm. ^,pl —

,

skrzydo poprzeczne (bu-

dynku).

DuerfOltO, sn. =§, folia

poduny (format ksiki).

Due'rförtfa^ sm. '=e§, pi.

=fä^e, wyrostek m. lepej
kiszki (anatomia).

DltCrfrage, sf. pi. =n, py-
tanie krzyowe; jmnbtn =tt

ftellfn zadawa komu pytania
krz* owe.

£Hte'rfurd)e, sf. pi. =n,

brózda poprzeczna, przego-

ni f.

Due'rgang, sm. --(e)§, pi.

sgänae, cbortnik poprzeczny.

üue'rgaffe, */. pi. =n, prze-

cznica f., zauek m.
Due'rgraben, sm. =§, pi.

=gtäben, rów poprzeczny,
przekop m.

£UlC'rJ|te&, sm. =(e)3, pi. =e,

cios poprzeczny (szermierka).

Dite'rJ&olj, sn. =e8, pi.

»l)öljer, podyma /., rozpona

/., nit m., krzyownica /.,

poprzeczka /., kociuba /.

Due'rfojjf, sm. =(e)3, pi.

sföpfe, sprzeka m., kaprynik
m.\ dziwak m.

£luer'fityfig, adi. sprzeczny,
kapryny; dziwaczny.

Cucrl, sm. obacz Quirl.

Oue'rlage, sf. pi. =n, po-
przeczno f.

CuCrlaitfenÖ, adi. poprze-

czny.

£Uie'rIattc, sf. pi. =n, ata
poprzeczna.

Due'rfeljne, sf. pi. =n,

porcz poprzeczna.

CtitCrtetfie, sf. pi. =n,

szpga /.

Clie'rltegcnb, adi. poprze-

czny.

Cue'rltme, sf. pi. =n, linia

poprzeczna
;
przektnia /.

Cue'rmognet, sm. =(e)s, pi.

=f, magnes poprzeczny.

Cuc'rmauer, sf. pi. m,
mur poprzeczny.

Oue'rttalji, sf pi. =näljte,

szew poprzeczny.

Due'rjjfetfe, sf. pi. =n,

flecik tn., piszczaka /.

Ouc'r^irofil, sn. *(e)s, pi.

=?, okrój poprzeczny.

£iiie'mt,en, sm. *%, pi. —

,

spacznica f.

&ue'rrii, sm. =ffe§, pi.

sffe, szpara /'., rysa poprze-
czna; profil m.

ÜUC'rffttf, sm. =(e)3, pi.

=fäcfe, sakwa f., biesaga f.
j&ue'rfattei, sm. *%, pi.

=fättel, siodo poprzeczne,
siodo kobiece.

OllC'rfdjtff, sn. =(e)§, pi.

=e, poprzeczna nawa (ko-

cioa).

£lue'rfd)tag, sm. =(e), pi.

=fd)läge, chodnik poprzeczny
(górnictwo).

Cue'rfdjntti, sm. =(e)§, pi.

=e, cicie n., przecicie po-

przeczne; przekrój poprze-
czny.

£iue'rfd)tuttpd)e, sf. pi.

«n, profil m., okrój m.
JDue'rfdjttielie, sf. pi. =n,

podkadka poprzeczna (ko-

lejn.).

Cue'rfnrung, sm. =(e)g, pi.

=fpcunge, skok m. wpoprzek;
rysa poprzeczna, pknicie
poprzeczne.

Oue'rftattge, sf. pi. =n,

drsr poprzeczny.

itue'rftrafte, sf. pi. =n,

przecznica f.
Cue'rftretie, sf. pi. <n,

rozpora poprzeczna.

£Uie'rftreifen, sm. °%, pi.

—
,
prga poprzeczna.

C.ne'rftrid), sm. =(e)§, pi.

=C, linia /., kreska poprze-

czna
; jmnbm einen — burd)

bie SRedjnuug mad)en pomie-
sza komu szyki, zniweczy
czyje plany.

Cue'rftüd, sn. «(e)6, pi
=e, kawaek poprzeczny, cz
poprzeczna.

Cuerial, sn. =(e)§, pi
=taler, dolina poprzeczna.

Oue'rträger, sm. », pi.

— , dwigar poprzeczny, po-
przecznica f.

£iue'riretbemen, */. pi.

intrygi pi, zabiegi pi, pod-
stpy pi

£lütl'Ü'btX, adv. wpoprzek

;

naprzeciw ; = ©egeniiber.

Dueniia'nt, sm. «en, pi
=en, kwerulant m., wieczny
skaryciel; pieniacz m.

Ouerulie'reit, vn. (b>ben)

pieniaczy ; wiecznie si
skary.

Oite'rtoafl, sm. *(e)§, pi
=n)äüe, wa m., szaniec po-
przeczny.

Due'roianii, sf. pi mmnbe,
ciana poprzeczna, przepie-

rzenie n.

£Ute'r»eg, sm. =(e)s, pi
=e, droga poprzeczna.

BuCfe, sf. pi. =n, 1) bbel
m., pcherzyk m. (na ciele);

2) motylica/.; = 2)reforourm.

Oue'fenfonf, sm. =(e)g, pi.

•löpfe, 1) owca majca moty-
lic; 2) = Quetlopf.

Due'tfdje, sf. pi *n, ci-
skado n., kleszcze pi ;

=
Älemme.

£ine'ifd)etfen, sn. =§, pi.

— , elazo n. do ciskania.

Due'tfdjen, va. (^aben)

gnie, zgnie ; ben ©aft aus
Drangen — wygniata, wy-
ciska, wycisn sok z po-

maracz ; ba§ a/etaH — kru-

szec paszczy, ku na bla-

szki.

&iie'ifd)fied, sm. =(e)3, pi
'e, znak m. od zgniecenia,

potuczenia (na ciele).

Due'tfdjijammer, sm. =3,

Jammer, mot m. do pa-
szczenia kruszców.

Diie'tfdjiaiii, sm, *(e)3, pi
=e, goska zbówo-syczca.

Due'tfd)na'fe, sf. pi. =n,

nos spaszczony.

£iltC'tfd)ling, sf. pi. =en,

zgniecenie n., stuczenie n.,

spaszczenie n., stuczyna /.,

kontuzya f.; =tn befommen
potuc si.

Oue'tfdjtterf, sn. =(e)3, pi
=e, tocznia zawiasowa, gnie-

calnia /.
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üuc'tf^tounöc, sf. pl. «n,

obacz Quetfctjung.

DltClIC, (wym.: kö), sn.

= S, pl. =ä, 1) kiej m., kij bi-

lardowy; 2) (przenonie:) —
bitöen ustawi si gsiorem.

Oltttf, adi. rzeki, wiey.
Duttfarbeit, sf. pl. «en,

amalgamacya f., utracenie n.

£!M'(f&0M, sm. =(e)§, pl.

= e, ywe ródo, zdrój m.
ywej wody.

Dui'tfkei, sm. =(e), pl.

=e, amalgam m., ort f.
Dlli'tfen, va. (fjaben) 1) za-

miast: erquicfen pokrzepia,
pokrzepi; 2) amalgamowa.

Dui'cfcrj, sn. =e§, pl. =e,

ruda merkuryuszowa.

£Uti'rIgol&, sn. <e)S, ainal-

gam m. zota.

Ouitffaitb, sm. =(e)S, dro-

bny, miaki piasek.

&m'flroaffer, sn. *§, pi. —

,

woda merkuryalna.

Dltt'iXItn, sm. =g, pewien
(czowiek), kto.

OuftyKOlfUD, sn. =3, #Z
=, kwiprokwo w., nieporo

zumienie n.

DlliCf, sn. =(e)§, kwik m.
kwiczenie n.

üme'fen, £Luie'ifen, »»
(tjaben) kwicze.

iQuieftg, DmCIenb, adi
kwikliwy.

Dme§je'nt i CutefjCnt,
sm. =en, />/. =en, kwiescent

0fc, (urzdnik) bdcy w sta-

nie odpoczynku.

ÜUiCÖJC'nj, «/. 1> =en,

kwiescencya /., stan r«. od-

poczynku (urzdnika).

OitteSjie'reri, jüuiefäu'mt
i ÜUteSctC'rtn, 1. u«. (Caben)
spoczywa, by w stanie od-

poczynku ; II. va. (baben)

przenie w stan odpoczynku
(urzdnika).

ÜHmett'SraitS, sm. — , kwie-
tyzm m., zuptoa nieczynno
ducha, bierno f.

£luieti'ft, sm. ten, pl. =en,
kwietysta m.

Ditiettftin, sf. pl. -innen,
kwietystka f.

Üutctfd), Cmctfdien, ob.

Qutec, Ciutefen.

Dut'Ucil, vn. (baben) wy-
tryska,wytrysn ;= JQueKett.

Outniiuenna'l, adi. pi-
cioletni.

&iiinqiic'nntiim, sn. =§, pl.

=nien, kwinkwenium n.,

piciolecie n. ; dodatek pi-
cioletni.

Out'nto, sf. pl. »ten, pita
(w Niemczech druga) klasa

gimnazyalna.

£iutnta'iter, sm. =g, pl. —,
ucze m. pitej (w Niemczech
drugiej) klasy (girnsazyal-

nej).

iDllfllte, sf. pl. =n, kwinta

/. (muzyka); =n, pl. wybiegi
pl., wykrty pl. = ^laufen.

£uu'nteffens, sf. pl. =en,

najdelikatniejsza esencya,

sama esencya /., sama tre ;

(obraz.) najlepsze n., kwiat
m. (czego), najprzedniejsza

cz.
Dmnte'tt, sn. =(e)§, pl. =e,

kwintet m. (muzyka).

£lUi'1)rO(|UO, sn. obacz
Guibproquo.

idinrina'I, sm. «(e)§, kwi-
ryna m.

jCUltri'ntffft, adi. kwiryski
(rzymska hist.).

£lUtri'tCn, sm. pl. Kwiryci
pl. (rzymska hist.).

£.mrl, sm. -(e)3, pl. «e,

1) mtew f. f
kozioek m.,

kootuszka /. ; 2) okoek m.,

kos m. (botanika); 3) (obraz.)

czowiek niespokojny, wierci-

pita m.

Sm'rl&liimen, sf. pi. kwia-
tki dokoa umieszczone (bota-

nika).

Olti'rkn, va. (baben) mie-

sza, mci za pomoc m-
tewki.

jDllitt, adv. wolny, uwol-

niony; einer ©arhe — fein

by wolnym od czego, po-

zby si czego; nr ftnb —
kwita z nami.

Jdlli'tte, sf. pl. =rt, pigwa

/. (owoc).

Oiii'ttena)fel, sm. *§, pl.

= äpfel, jabko pigwowe, pi-

gwa f.

Duittenartig, adi. pi-

gwowy.
Citt'tten&iuim, sm. =(e)§,

pl. »bäume, pigwowe drze-

wo, pigwa f.

!Qut'ttenf>irne, */. pl. =n,

pigwowa gruszka.

CHi'ttCnjJClÖ, adi. óty
jak pigwa, óciuchny.

Om'ttentonferüe, sf. pi.

=n, £lut'ttenmii3; sn. =|e§,

pl. =fe, powida pigwowe.

Cut'tten^ftrftd), sm. *§, pl.

=e, pigwowa brzoskwinia.

Cufttenfaft, sm. =(e)§, pl.

=fäfte, pigwowy sok.

Sui'ttcnftraudj, sm. =(e)g,

pl. =!'träua)er, pigwowe drzewc
pigwa /*.

OutttiCrcn, va. (b,aben) 1)

kwitowa, pokwitowa, skwi-

towa, powiadczy odebra-
nie, zapat, da dowód od-

biorczy; zaspokoi, zwolni;
quittierte 9iedjnung rachunek
pokwitowany; 2) ben 3)ienft

— poda si do dymisyi,

zrzec si urzdu.

Qmtttc'rungSjeidjen, sn.

=3, pl. — , zuak m. pokwi-
towania (telegraf).

Duiltung, sf. pl. =en,

kwit m , dowód odbiorczy,

dowód zapaty, powiadczenie
n. odbioru, powiadczenie
otrzymania naleytoci; eine

— aufteHen kwit wy-
stawi.

£!M'ttung3lmdj, sn. =(e)g

pl. »biier, ksika kwitowa,
kwitaryusz m.

£utt'ttungggel&, sn. =(e)§,

pl. -et, kwitowe.

Dito'ulibet, sn. =, pl. =§,

kwodhbet m., zbiór m. roz-

maitoci, to i owo, cao
zoona z kawaków rozmai-

tych (muzyka), potpourri n.
;

(obraz.) mieszanina f., pstro-

kaoizna f.

DltO'tC, sf. pl. «n, kwota

f., suma /., ilo f. ; cz f.

&iiotte'n, sm. »en, pl. -en,

iloraz m.

&uotU'ren, w. (baben)

rozkada, dzieli w pewnym
stosunku; liczbowa.

Ountifte'ning, sf. pl. =en,
— ber ©teuem repartycya f.,

rozdzia m., rozkad m. po-
datków.

Dito'tum, sn. =§, pl. Quoto,
obacz Quote.
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dl
SJJ, n. indecl. 18. goska,

14. spógoska abecada nie-

mieckiego.

))iaa, sf. pi. «en, zobacz

9iabe.

MdDa'tt, sm. =(e)f, rabat

m., ociliczka /., odliczenie n.,

upuszczenie n., opust »n.

z ceny ; — geben upuci
z ceny, da rabat, odliczk.

Diatia'tt6crcd^nuHfl,i)tatia'tt=

red)ttllllf|, sf. pi. «en, odlicze-

nie n., upuszczenie n. z ce-

ny; dyskont m., eskont m.

9i0fia'tC, sf. pi. =n, 1) ra-

bata f., skrawek m., pasek

wazki, obsadzony kwiatami

lub zieleni (ogrodnictwo)
',

2) wyoga /., obrbek m.,

obwódka f. u sukni.

fliabbatteren, va. (baben)

dawa, da rabat, upuszcza
z ceny.

9ab<tttte'rrocrf, sn. '(t)$
f
pl.

=•?, drewniania spustnica.

9?abbdci', pi. «en, gada-

nina f.
9tabbeler, sm. =§, pi. —,

pleciuch m.

flia'bbeltt, vn. (baben) ga-

da prdko, niezrozumiale,

mle, gada bezustannie;

ple trzy po trzy.

töa'bbi, sm. *(§), pi. =§,

i 9iabbi'ncr, sm. .§, _p —

/

rabin m.

iRabbina't, sn. t)%,pl- =e;

Wabbi'neramt, sn. =(e)s, ra-

binat m., urzd m. rabina.

töabbi'ntfdj,' adi. rabiski;

adv. po rabisku.

iHabbim'ämuS, sm. —, pi.

=men, rabinizm m.
9abbtni'ft, sm. =en, pi.

=en, rabinista m., zwolennik

m. rabinizmu.

'Ko'bC, sm =n,pl. --tl, kruk

m. ; roie ein — Iräthjen kraka
jak kruk; (obraz.) ein meiner
— raróg m. ; baä ift ein roei=

fjet — to rzecz niezwyka;
er ift alt tnie ein — jest sta-

ry jak Metuzalem, jest bar-

dzo stary; n>ie ein — fteljlen

kra jak kruk; ben «tl jur

©peife roerben kruki pa

swojem ciaem, nie zosta
pogrzebanym.

Wa'beitaa3, sn. =fe3, pi.

=afer i «aafe, cierwo n. dla

kruków.

Wa'bClt', adi. kruczy.

Wa'beniiImltdj,Ma'benarttfl,

adi. podobny do kruka,
kruczy.

9i0'bennrt, 8f. rodzaj kru-

czy; (obraz.) nieludzkie ob-

chodzenie si rodziców z dzie-

mi.
töa'beneltern, s. pi. niego-

dziwi, tyrascy rodzice.

ifia'benfarbig, adi. czamy
jak kruk. kruczy.

9ia'benfeber, sf. pi. =n,

krucze pióro.

Wa'benfett, sn. =(e)§, pi. =e,

krucza skóra; (przenonie:)

ein alte§ — stare straszydo
(o brzydkiej kobiecie).

McTbengefrucbje, sn. =§,

Wabcitgefdiret, sn. =(e)§,

skrzek m., krakanie n.

kruków.
sJa'benl)aar, sn. =(e)§, pi.

t, krucze wosy, wosy czar-

ne jak kruk.
sJ}o'ben!rnI)C, sf. pi. =n,

gawron m.

töa'bcnmutter, sf. pi. «mut-
ier, matka niegodziwa, nie-

ludzka.

föa'bemteft, sn. *(e)§, pi.

=er, krucze gniazdo, siedlisko

n. niegodziwych.

föa'benftfjladjt, sf. bitwa
(mityczna) pod .Rawenn.

ülla'benfdjnabel, sm. =§, pi.

sfdjnäbel, 1) dziób m. kruka;

2) kotewka f.

9ia'benfd)itabelfortfatj, sm.
=(§, kotewka f. (anatomia).

91abenfd)tt>anj, sm. *eä,pl.

=fcbtnht5e, kruczy ogon.

9ia'bcnfttars, adi. czarny
jak kruk, kruczy.

Wa'benftetn, sm. obacz

SRicfttplafc.

9ia'benftimme, sf. pi. =n,

gos kruczy, skrzekliwy jak
kruka.

föa'beunnter, sm. «3, pi

»üäter, ojciec niegodziwy, nie-

ludzki.

Wa'beniDütger, sm. «g, pi.

— , siwopiór m.
))\ abi a 't, adi. rozwcieklony

,

szalouy.

Wttbuli'ft, sm. =en, pi. =»en,

rabulista m., krtak m., prze-

krtacz m. prawa, matacz
m., pieniacz m.

JHabulifterei', sf. pi. =en,

matactwo n.

töabult'ftifd), adi. rabuli-

styczny, matacki.

Wa'djbegierbe, sf. dza /.

zemsty.

Dta'tfjbegterig, adi. pragn-
cy, akncy zemsty.

iHtt'djC, sf. zemsta f., pom-
sta /.; — nehmen, üben für

etro. (ze)mci si za co; an
jmnbm roegen etro. — nebmen
mci si na kim za co; um
(nad)) — fdjreien woa o

pomst; auf — ftnnen, —
brüten rozmyla nad zemst;
nad) — bürften, — atmen
akn zemsty ; oor — glüben,

flammen paa zemst; oor
— entbrennen zapali si
zemst; feine — füllen.

nasyci, zaspokoi zemst

;

au§ — z zemsty, przez zem-
st, dla zemsty.

9a'djeaft, sm. «(e)§, pi. =»e,

czyn m. zemsty, czyn zem-
st podyktowany.

9(t'd)eburft, sm. =(e)3, -
dza f, pragnienie »., aknie-
nie n. zemsty.

HKtt'djeeitßel, sm. =g, pi. —

,

anio mciciel m.
9ia'djeßefityl, sn. <e)§, pi.

=e, uczucie n. zemsty.

9Ja'djenCtft, sm. =(e)3, mci-
wy duch.

9ia'd)CflIiil)Cnb, adi. paa-
jcy zemst.

'
9ft<l'd)eptt, sm. =(e)§, pi.

=gbtter, bóg: m. zemsty.

5Ra'd)eptttnnctt, sf. pi. Pu-
rye pi., Erynye pi., Eumenidy
pi., boginie pi. zemsty.

itta'djen, sm. =§, pi. —

,

paszcza /'., paszczka f. ;

czelu /'.; (obraz.) jmnbm



Mä'djeu 219 iHa'bfahrer

etro. au§ bem — reijjen wy-
drze komu co z paszczy;

jmnbm aUeS in ben — fteden

wszystko pcha w kogo, pcha
komu w gardo.

iliö'djett, I. m.(Baben) mci,
pomci, zemci; eine SeleU
bigung an jmnbm — pomci
na kim obraz; II. fti) —

,

vr. (Ijaben) zemci si, po-

mci si, mci si; fich an
jmnbm wegen etro. — zemci
si na kim za co.

Wa'djen&lume, sf pi. =n,

kwiat wargowy; = ^tppen=

btume.

9ia'd)CnWÜtler, sm. pi. ro-

liny pi. majce kwiaty war-

gowe; = Sippenblütler.

JHa'ttjCnfirälinC, sf zapale-

nie n. garda, angina /., li-

nogórz to.

9ia'djenfiliittt», adi. wargo-
wy (o kwiatach).

Oifl'tfjenfönmg, adi. pa-

szozkowat.y.

föa'djcnpljle, sf. pi. =n,

jama gardlaoa.

Wa'djenfatarrli, sm. <(e),

pi. =e, katar gardlany.

Oia'djenjut^er, sm. «g, pi.

—, cierpkie, ze wino; mocna
wódka.

töa'djenfdjU&fröte, sf. pi.

=n, ówiozwierz to.

fltä'djer, «m. -g, pi. —

,

mciciel to. ; ber — feiner

(SBre mciciel swej czci.

töä'djertn, sf. pi. -innen,

mcicielka f.

fta'dj(e).a.'ier, i)ia'd;(c)luftf

i)Ja'd)(e)fudjt, sf. mciwo f.,

zawzito f.

9ia'u)(e)fl'iertg, >i}a'dKe)lu=

fttlj, i)ia'd)(e)fiid)ti<t. adi. mci-
wy, zawzity.

töa'djefdjtocrt, sn. =(e)g, pi.

=er, miecz to. zemsty.

iKadjt'ttS, sf. rachytis /.,

angielska choroba.

Mad, sm. =g, pi. =e; i)a'(f=

XOtlt, sn. =(e)ia,pl. -e, przyrzd
m., do przymocowania reji do
masztu (marynarka).

9(t'0?C, sf. pi. »n, kraska f.

Sia'den, l) va. (haben)
skroba; 2) vn. (Ijaben) pra-

cowabezustannie ;= Siadem.
töa'äer, sm. =S, pi. — , ra-

karz to., hycel to., bestya /.";

armer— biedaczysko; ( Heiner)
— bachor to.

iUa'tferit, vn. (haben) pra-

cowa bezustannie, mozoli
si (fid) abracrern).

fliflb, sn. =(e)g, pi. 9täber,

1) koo «. ; fletneg — kóko
«.; (kolejnictwo:) Äuppel—
koo sprone; iiauf—

,

©chlepp— koo wolne; lofes

— koo zluzowane; ©alen=

gufj— , ©uj— koo lane, koo
lane pene: ©chroung— koo
zamachowe, koo rozpdowe,
szalone ;©peicben— koo spry-

chowe; Sreib — koo pdo-
we; £rteb= koo pdzone; 2)

welocyped to., koo n. ;
=

gahrrab; 3) unter bte aber
fommen, »on ben 9täbern ge=

fafjt werben dosta si pod
koa, by pochwyconym przez

koa; 4) ein — fd) lagen ko-

za, kozioka przewróci; ber

Sßfau fchlägt ein — paw ogon
roztacza; 5) koo »., do a-
mania lub wplatania zoczy-
ców (w dawnem prawie kar-

nem); aufg — flechten na koo
wple; junt — verurteilen

skaza na koo; 6) bag fünfte— am 21'agen fein by piatem
koem u wozu, by zbdnym,
nadliczbowym.

9a'iMuftano, sm. =(e)g, pi.

=ftönbe, rozstawa /. kó.
Wa'öadjfe, */. pi. =n, o /.

koa.
Wa'öarm, sm. =(e)g, pi. --e,

krg to., miga /. koa.
abau', sm. =g, ob. 3fanbal.

Ma'bbatw, */. pi. -en, skok
to. (jjórn.).

!)ia'Man&, sn. s(e)§, pi.

•bänber; iRa'bfccfäjlag, sm.

=(e)g, pi. »jchläge, obrcz /.

koa.
Oiä'bdjen, sn.

f

=, pi. —

,

dim. od 9iab, kóko n.
t

kó-

eczko n.

Ma'bHmMtt, sm. =g, pi.

—
,
parowiec koowy.

Ma'ÖC, sf. pi. «=n, obacz

SRaoen.

Ma'&ebredjen, va. rabe=

breche, ^brcchjt, =brecht, rabe--

brechte, habe gerabebredjt, a-
ma; eine ©prache — kale-

czy jzyk, mówi le jzy-
kiem jakim.

Mct'bcljatfc, Ma'beljaue, sf.

pi. =n, motyka /. (do kar-

czowania).

Wä'öel, sn. =g, pi. — , kó-

eczko n.; sito n.

ttiä'beltt, va. (haben) 1) prze-

siewa; 2) zesznurowa.

5)iä'öel3füljrer, sm. =g, pi.

—, herszt to., przywódca to.;

wodzirej to.

Wa'&cmadjer, sm. =§, pi.

— , koodziej m
i)ia'J)Cmad)er=, adi. koo-

dziejski.

Ma'&emadjcrhan&tteri, sm.

=(e), koodziejstwo n.
sJ{a'bcn, sm. -§, pi. —

,

mietlica /., kkolnica /., ko-

strzewa miota f. (rolina).

ilia'ben, va. (b^aben) karczo-

wa; kkol wyrywa.
Diä'ÖCr, sm. =§, pi. —

,
prze-

tak TO.

WH'öerbohrer, sm. =§, pi.

— , wider m. z kókami.
JHä'krfeile, sf. pi. =n, pil-

nik to. do kóek.

SJä'berfleljäitfc, sn. =§, pi.

— , koperta /. zegarka.

Wci'bew, I. va. (haben) 1)

koem ama, skaza na a-
manie koem ; ich bin rote ge=

räbert jestem jak koem zbity,

jak gdyby kto we mnie ko-

ci poama; 2) koem prze-

jecha, potuc, zgnie; 3) ko-

a, kóka do czego dawa;
3) przesiewa na przetaku;

II. en. (haben) kozioki prze-

wraca (= ein 3dab' fchlagen).

Wä'bcrjmar, sn. =(e), pi.

=e, para /. kó.

fliä'uCrfatj, sm. =e, dobór

to. kó.
Wti'&eujd)neiuemafdjtne, sf.

pi. *Xl, zbiarka /.

Jiä'bcrl^urlcljre, sf. pra-

wido n. do kó.
föä'berftjftem, sn. *(eß, pi.

=e, kooskad to., koa pi.

iHä'bctticrdjcn, sn. =s, pi.

— , wrotka /. (zoologia).
KM'btiuUi\t^unQ,sfpl.=en,

transmisya ./. (mechanika).

iKft'&erwerf, sn. =(e)§, pi.

=e, kooskad to., koa pi.,

tryby pi.

Wa'öfabrer, sm. =s, pi. —

,

bicyklista to., cyklista to.,

welocypedysta to.
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Ma'bfaljrerbajin, sf. pl. =en,

welodrom in.

Ota'bfaljrertn, */. pl. »innen,

bicykhstka /., cyklistka f.,

welocypedystka f.

Mabfaljrt, sf.pl. -en,<$W\s:

fahren, an. =g, jazda /., je-
denie n. bicyklem, welocy-

pedem, koem, na bicyklu,

welocypedzie, kole.

9{o'öDorgcIcgc, sn. =g, pl.

—, wrzecienica /., przewód
koowy.

sJla bfelge, sf. pl. »n, dzwo-
no n. koa.

flia'bfönmg, adi. kolisty,

koowaty; adv. kolisto, koo-
wato.

dia'bgclctfe, sn. -g, pl. —

,

obacz »Kabfpur.

Sabgeftefl, sn. *(e), pl.

:(, osada /. koa.
töa'bljaifc, töa'bijaue, sf.

obacz SHaDeb,au*e, =l)aue.

Dia'bljaUer, sm. =g, pl. —

,

OiabljenumitiB, sf. pl. *en,

hamulec m.
Sia'bijobel, sm. =s#

pl. —

,

obkowiec m.

^Hfl&ta'l, adi. promienny.

jRabia'larterie, sf. pl. =n,

ttnica sprychowa (anatomia).

töa'btetttoiiticl, sm. *$, pl.

— , kt miedzy dwoma pro-

mieniami koa (geom.).

UabiCren, va. (Caben) l)

skroba, wyskroba; 3) ry,
wyry, sztychowa (za pomoc
serwaseru ig napuszcza-
nego;

.

ÜRautc'rer, sm. =»§, pl. —

,

rytownik m., sztycbarz m.
jRabie'rertn, sf. pl. »innen,

rytowuiczka /., sztycharka /.

Üiotic'rgrunb, sm. =(e),

to (z wosku), na którem si
ryje, sztychuje.

9abt'ergummt, sn. s§, ra-

dyrka /.

ÜRabie'rfimft, sf sztuka /.
rycia, sztychowania (za po-

moc serwaseru ig napu-
szczanego).

üKabte'rmefier, sn. =g, pi.

—, noyk m. do wyskroby-
wania.

9iabie'rnabel, sf. pl =n,

rylec m., iga /. do sztycho-

wania (za pomoc serwaseru).

Wabte'rung, sf. pl. =en,

rycina /., obraz ryty, szty-

chowany (za pomoc serwa-

seru).

Mabtertoaffer, sn. =g, ser-

waser m. do sztychowania.

töabie'S, sn. -feg, pl. =fo
i dim. 9tabte'3cf)en, sn. =g,

pl. — , rzodkiew /., rzod-

kiewka f.
JKabtla't, adi. radykalny,

dokadny, zupeny, zasadny,

sigajcy a do korzeni,

pierwiastkowy; adv. rady-

kalnie, dokadnie, zupenie,
zasadnie.

töabifa'l, sn. =(e)g, pl. =e,

pierwotnik m. (chemia).
sJtabtfa'le(r), sm. =en,pl. =en,

radykalista m., radyka m.
iRabifaU'ÖmilS, sm. — , ra-

dykalizm m. (polityka); do-

kadno f., zasadno f.
Dtabifa'lfur, sf. pl. =en,

kuracya radykalna, leczenie

gruntowne.

töabiome'ter, sm. i sn. =g,

pl. —
,

promieniomierz m.
(fizyka).

sJta'biu3, sm. —
,
pl. =bien,

promie m. (koa).

töa'bfaften, sm. *g, pl. —

,

pudo n. (w którem umie-
szczone s koa statków).

Uia'bfrattj, sm. -eg, pl.

»fränje, wieniec m. koa,
otok m. koa, obwód m., okó-

ek m.

9ia'blauf, sm. =(e)g, pl.

»laufe, bieg m., obieg m.
koa.

Üia'biaufflädje, sf. pl. =n,

toczaa koowa, toczna /.,

powierzchnia biegowa.
sJia'bltnie, sf pl. =n, cy-

kloida /.

flinbinadjcr, sm. »g, pl. —

,

koodziej m.
9ia'bmantel, sm. =g, pi.

=mäntel, paszcz kolisty (szcze-

gólnie dla kobiet), rotunda/".

JhVbttak, */. pl. =n, piasta

/. koa.
töa'btmgel, sm. =g, pl.

=nägel, szynal m.
sJa'bmf(en), sm. obacz

Jtabbanb.

töa'bfdjaufel, sf. pl. =n,

szufla f w kole myskiem
lub w kole parowca.

DtCTbfdjeibC, */. obacz 9ab=
nabe.

Wa'bfdjiene, sf pl. =n,

obrcz f. na kole.

»ia'bfdjlagen, sn. -g, wy-
wracanie n. kozioków; bag

ift junt — monaby zmysy
postrada.

Wa'bfdjlljl, sm. =(e)g, pl.

=e, hamulec m.

töa'bfoeiuje, sf. pl. =n,

szprycha f koa, pica /.

iHa'bfperre, sf. pl. »n, za-

pora /., acuch m. do ha-

mowania koa.
Wa'bfJJtnbeln, sf pl. wrze-

ciona pl. kóek zbatych.

töa'bftlOrt, sm. *°(t), sport

koowy, kolarstwo n.

9ia'bf}mr, sf pl. =en, ko-

lej f. (koem na ziemi wy-
ryta).

sJ{a'bftmrfranj, sm. =eg, pl.

sfränge, obrzee n. koa, r-
bek m., krysa f.

föa'bftanb, sm. *(e)g, pi.

»ftänbe, rozstawa /*. osi, roz-

stawa f. kó, odlego /.

osi.
vJ{a'bftongC, sf. pl. m, drg

midzykoowy.
Wa'bmette, sf. pl. =n, koo

n. na walcu.

flta'buiettfaljren, s?i. =g,

wycigi koowe, na koach,
na bicyklach.

sOa'bjaljn, sm. *(e)g, pl.

=jäbne, zb m. u koa.

9ia'b3ajjfen, sm. =g, pl. —,
czop m. u koa.

^Ha'bjirfcl, sm. -g, pl. —,
obód m.

s
Jia'ffcI, sf. pl. =n, 1) sie

/. (ryboóstwo); 2) górne zby
jelenia (owiect.); 3) dzier-

glica f. (do lnu).

Ma'ffdn, va. (fjaben) l)

obacz 3laffen; 2) len drapa;
(poufale

:)
przetrzepa.

Na'ffcn, i. va. (boben) i)

eta), an ftd) — garn, przy-

garn co (do siebia); alleg

an fid) — zagarnia, zabie-

ra, zabra, chwyta, pory-

wa, zmiata wszystko; 2)

ukada w fady (krawie-

ctwo); 3) podnie (sukni);

II. vn. (Caben) nad) etro.

— chciwie wyciga za czem
reke.



Ra'ff&otj 221 Raifonnie'rcu

Ra'ffOolj, sn. <e8, pl.

feiger, chróst m., drewko n.,

patyki pl. (wichrem postr-
cane z drzew).

Rafftna'&e, sf. pi. =n, ra-

finada f, cukier przeczy-

szczony, wódka przeczy-

szczona.

Raffinement, (wym.: -fin-

m), sn. =ö, pi. =3, przebie-

go /.

Raffinerie', sf. pi. =n, i)

rafiaerya /., przeczyszczal-

nia /. (cukru, wódki); 2)

(przenonie :) przebiego f.

Raffineu'r, sm. «g, pi. =3

i =e, ratinator m., przeczy-

szczacz m. (cukru, wódki).

Raffinieren, l.va. (baben)

rafinowa, czyci, przeczy-

szcza, przeczyci (cukier,

wódk); ii. Raffinie'rt, pp.
i adi. 1) rafinowany, czysty,

przeczyszczony ; 2) (obraz.)

rafiaowany, chytry, przebie-

gy, wyrachowany; 3) adv.

chytrze, przebiegle.

Raffinie'ren, sn. =§, Raf«
finie'mng, sf. rafinowanie «.,

przeczyszczanie n. (cukru,

wódki).

Rafftnie'rfdimeljen, sn. =§,

doczyszczanie n. surowizny.

Raffiniertheit, */. pi. =en,

wyrafinowanie n., chytro
/., przebiego /., wyracho-
wanie n.

Ra'ffmafd)tne, sf. pi. =n,

grabiarka /.

Ra'ffsalm, sm. =e§, pi.

=jäbne, kie m. (zb).

Ra'gett, vn. (fein) stercze,

wystawa; in bte ipölje —
wznosi si; er ragt über alle

wszystkich przewysza.
Oia'genniurj, sf. pi. -en,

storczyk m., dwójlist w.,

gnienik m., nowitnik m.,

dwulistnik m. (rolina).

Ragout, (wym.: -gu), sn.

=3, pi. -3, potrawka f. ; bi-

gos m.
;

(obraz.) mieszanina

/. bez adu.
Ra'lje, */, pi. =n, reja /.

(marynarka).

Ra'heleif, Ra'ljeltef, sn.
=
(c)3» pi. =e, lina /. u rei.

Ra'hefegel, sn. =§, pi. —

,

agiel do rei przymoco-
wany.

Ra'tjeftange, sf. pi. =n,

reja f. (marynarka).

Raljnt, sm. =(e)§, 1) mie-
tana /., mietanka /. ; ben
— abfehöpfen zbiera, mie-
tan(k); 2) = 9tufj ; 3) =
dla Innen.

Ra'ljntajjfel, sm. =§, pi.

=äpfel, urodlin m.
Ratjmbecrc, sf. obacz

Srombeere.

Dtä'^mdjcn, sn. =3, pi. —

,

1) ramka f., rameczka /. ; 2)

krosenko n.

Ra'ljmcn, sm. =§, pi. —

,

1) rama /'., ramka f. ; itt —
faffen w ramy oprawi; 2)

krosna pi., krosienka pi.
;

eine Seinroanb, eine ©tiefem
in ben — fpannen rozpi
pótno, haft na krosnach,

wprawi pótno, haft w kro-

sna; im — fitefen haftowa
na krosienkach; 3) oprawa f.,

osada ./. (n. p. piki rcznej).

Ra'ijttten, I. va. 1) zbiera
z mleka mietank = 216=

rahmen; 2) oprawia, wpra-
wia, wprawi w ramy =
einrannten; II. vn. (Ijaben)

napada na zajca ze wszyst-

kich stron (o psach).

Ra'hnt(cn)ftiiegel, sm. »s,

pi. — , lustro oprawne w
ramy.

Ra'Jjmenfttderet, sf. pi. =en,

haft m. na krosienkach (ro-

biony), [tankowy.

Ra'ljmljaltig, adi. mie-
Ra'ljntljotiei, sm. =§, pi.

— , hybel m. do robienia

ram.

Ra'l)mlj0l5, sn. =e§, drzewo
stolarskie.

Ra'&tttig, adi. okopcony

;

pijany.

Ra'limfanne, sf. pi. =n,

Ra'bmtoflf, sm. =(e)g, pi.

=töpfe, imbryczek m. do mie-
tanki.

Ra'hmläfe, sm. =, pi. —

,

ser mietankowy.
Ra'bmfette, */. pi. =n,

Ralj'mtöffel, sm. %, pi. —

,

Rahmfteb, sn. =(e), pi. -e,

yka /., chochelka /., sitko

n. do (nabierania, zbierania,

przecedzania) mietanki.

Ra'bmfudjen, sm. =§, pi.

—
,
placek mietankowy.

Ra'bnUmbbing, sm. =§, pi.

«§ ; Rabrnfpetfe, sf. pi. =n,

budy mietankowy, legu-

mina mietankowa, krema /.

Ra'hmtbrtä)en, sn. *, pi.

—, ciastko mietankowe.
Ra'bmtorte, sf. pi. =n,

tort mietankowy.
Rabn, Ra'hnig, adi. chu-

dy, wysmuky.
Rai, sm. =, pi. se, obacz

SRochen.

Rain, sm. =(e)§, pi. =e,

granica f., miedza f.

Rai'nbaum, sm. *(e)g, pi.

=bäume, drzewo na miedzy
stojce.

Rat'nbtume, sf. pi. =n,

stokro f.
Rat'nfar(re)n, sm. =(e)§,

pl. =e, Rai'ngarbe, sf. pi.

=n, wrotycz m., wroteczka/.
(rolina).

Rat'nfohl, sm. =(e)§, pl.

=e, mlecz m., brzoskiew polna.

Rai'nfdjtoalbe, sf. pl. =n,

jaskóka f.
Rai'nmeibe, sf. pl. =n, oza

/\,ozina f, bagno n., ligustr m.

RtttfO'n, (wym. : -rez), sf.

1) rozum m.; jmnbn jur —
bringen do rozumu, do po-

miarkowania si, do upami-
tania si kogo przyprowa-
dzi, nauczy kogo rozumu;

2) powód m. ; ba§ ift feine

— to nie jest powód ; 3)

uwaga f., perswazya f., re-

fleksya /. ; er roirb fdjon —
annehmen zreflektuje on si.

Raifonna'bel, adi. rozs-
dny; suszny.

RaifOnnentC'nt, (wym.: re-

zonm), sn. =(§), pl. =%, rozu-

mowanie n., rezonowanie n.,

rozprawianie w., zastanawia-
nie n. si nad czem, robienie

n. uwagf nad czem.

Ratfflnneu'r, (wym.: rezo-

nör), sm. =f«, pl. »t, rozpra-

wiacz m., gadacz m., gada-
cki m.

Raifonnie'rcn, (wym.: re-

zoniren), vn. (haben) rozumo-
wa, rozprawia, rezonowa
o czem; er mu£ immer —
zawsze musi mie, chce mie
suszno; über imnbn, über

etroaS — mówi o kim, o

czem le, krytykowa kogo, co.
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^iai'ten, ta.(baben) 1) ra-

chowa, liczy; 2) przesie-

wa.
})J(Tja(f>), (wym. : rada),

sm. •={%), pl. =, rada ot.,

käiaze indyjski.

^lO'jdÖ, sm. pl. poddani
chrzecijascy w Turcyi.

Majolen, eo. (baben) sko-

pywa, skopa.

Wajo'Ujflug, sm. =(e)§, pi.

=pflüge, pug m. do skopy-
wania.

M'ttt, töe'fel, *w. =, pi.

— , 1) duy pies owczarski;

2) grdal m., prostak ot.; =
^tcael.

töfi'feln, ))it'Uln, ftd) —

,

er. (öabert) zachowywa si
le, nie mie obejcia, siedzie
nieprzyzwoicie.

ttiafe'te, sf. pi. =n, rakieta

/., raca f.; =n fteigen laffen

puszcza rakiety.

Wafe'tenfeiter, sn. *%, pi.

— , ogie rakietny.

»iafe'tenl)iUfe, sf. pi. =n,

pochew /. racy.

töafe'tenmadjer, ^{afc'tcn-

berfertiger, sm. =, pi. —,
rakietnik m.

Ülafc'tcnftal), iKafetcuftod,
sm. =(e)3, pi. ;ftäbe, «ftöcfe,

prt, do którego si raca
przywizuje.

Sftafe'tenjunü'ittg, sm. =(e)§,

pi- =c, wizka /. rac.
s
Jitt'ttC, sf. pi. =n, derkacz

ot., chróciel m., wodnik m.
(ptak).

SRa'fleitreiljer, sm. =g, pi.

— , czapla f., modronos m.

Üiania'fjCtfen, sn. =<3, stare

elaziwo.

töa'mifdj, sm. =e3, pi. =e,

czosnek niedwiedzi.

iRamm, sm. =(e)§, pi. =e,

ob. Stammler.
sJia'nunbär, sm. -en, pi.

«en, fllammblotf, iKa'mmbotf,

töa'mmHotj, sm. ~eä,pl. =blbtfe,

=böcfe, =ftöfee, 9ammfc$e, sf.

pl. =n, jHa'mmgeriift, sn. =es,

pi. se, baba /., baba kafaro-

wa. bitnia /., kafar m.
iKa'mmfeotf, sm. «(e)§, p?.

=böct'e, lj cap m., kozio m.,

królik m., zajc m. samiec;

2) obaez Stammbär.

Na'mmt, sf. pl. =n, kafar

m., baba /'. ; Sampf— kafar

parowy ; Jpanb— baba rczna

;

$tmft— katar z wychwytem;
^uloer— kafar wybuchowy

;

Qua— katar sznurowy.

9a'rantcl, sm. =8, pi. —

,

SHa'mmelbotf, sm. *e, pl.

=böcfe, cap m., kozio ot.,

baran m.
Ma'mmtlig, adi. parzcy

si, grzejcy si (o kotach,
zajcach, królikach).

Ma'ntmdtt, i) m. (baben)
parzy si, grza si (o ko-
tach, zajcach, królikach); 2)
wbija, wbi kafarem w ziemi.

Ma'ntmelSCtt, sf. czas m.
parzenia si, parszkoty pl.

9a'JlUntn, va. wbija, wbi
(katarem w ziemi); ugodzi
okrt taranem.

Wa'ramer, sm. =§, pi —,
kafarnik m.

töa'mmler, sm. =3, pl. —

,

kot m., koczor m., tryk m.,

królik m., zajc m. samiec m.
s
Jia'mmf(f)tff, Wa'mmfoorit,

sm. =(e)3, pl. =e, okrt ot.,

z taranem, taran m. u okrtu.

i)a'mm3foj)f, sm. *e§, pl.

=IÖpfe, barani eb.

OJa'mntftoft, sm. =e8, pl.

=ftöfee, uderzenie taranem za-

dane.

JKa'mmftütf, sn. =(e)3, pl. =e,

bido n.

iKa'mpe, sf. pl. *n, 1) prze-

jazd ot., zjazd ot.; rogatka

/. ; 2) kinkiety pl. (w teatrze).

flia'mjjenabfperrtiaitm, sm.
=(e)8, pl. »bäume, zapora /.,

zapadka /. u przejazdu (ko-

lejn.).

föa'mpcttfleleifc, sn. =§, pl.

—, tor ot. adowni (kolejn.).

töa'mjjenltdjter, sm. pi.

wiata pl. kinkietów (teatr).

Oia'mnenttmdjter, sm. =,pl.
—

,
przejazdowy ot., stró ro-

gatkowy.

fllaiulpome'ren, va. (fjaben)

psu, zepsu, pogorszy.

9amfdj, sm. =e3, pl. -e, l)

rodzaj gry; 2) im — laufen

kupi ryczatem, hurtem; 3)

licytacya /.

9ia'mfrf)Ctt, va. (fjaben) ku-

powa, sprzedawa hurtem,

ryczatem.

Wa'mfd, sf. pl. =rt, czosnek
dziki, mierdzcy.

))la\\b, sm. <*(c%pl. 9tänber,

1) brzeg ot., rbek ot., kra-

wd /., margina ot., mar-
gines ot., zaamek ot., obr-
czka /., otok n. ; ein 33ub
mit breitem °e ksika o sze-

rokich brzegach ; am «e eines

§Bud)e§ fteljenb marginesowy;
mit 3tänbern »erfeljen margi-

nowa; ben — befd)netben

obrzyna, oberzn brzeg

;

ein |>ut mit breitem =e kape-
lusz o szerokiej kresie; ba£
©ta8 füllte er bi8 jum =e na-

peni szklank po brzeg

;

äufjerfter — kraj ot. ; äufcerfter— be§ SDttftbeete bart ot.,

obszleg ot., ogrzewaczka /.

;

er ftebt am =e be8 Slbgrunbe,
be ©rabe§ stoi nad przepa-

ci, nad grobem, jest blizkim

zguby, mierci; i) bin fd)on

am =e mit meinen SDtttetn

wyczerpaem ju moje rodki,
brak mi ju rodków; mit
etro. ju =e lommen doj z czem
do koca, da sobie z czem
rad, wydoa czemu; mit
etro. nid)t ju =e lommen nie

módz doj z czem do koca,
nie módz da sobie z czem
rady, nie wydoa czemu;
aufjer — uno SBanb fein stra-

ci równowag, nie posiada
si; 2) (pospolicie) gba /.,

dziób ot.; ben — balten stu-

li gb, dziób.

üKon&Vl, sm. =(e)g, haas
ot., taitas ot.

Wajt&alte'reii, vn. (Jjaben)

haasowa, wrzaski wypra-
wia.

i)ianöa'lfitu)ä
?
sm. =fe£, pl.

sfüdjfe, studencik prowokuj-
cy pojedynki.

aJo'nbamncrfcr, tfia'nbk-

merfer, sm. *%, pi. —, gio-

sator ot., komentator ot.

i)ia'nbanmcrtun(i, 9a'nb-
bcmerfuug, sf. pl. *en, do-

pisek m. na brzegu, uwaga
marginesowa, przypisek na-
brzeny.

ilia'nböufatcn, sm. *§, pi.

— , obrczkowy dukat, kar-

bowaniec ot.

iKa'nbcrHärutig, */. pi. «en,

objanienie n. na brzegu,
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glosa marginesowa, komen-
tatz in.

dici'nbctst, Mänbeln, va.

(t)aben) zagina, zagi, brze-

gi robi, marginowa; kar-

bowa, dawa obwódki (u

monety).

flia'nbgloffc, sf. pi. =n,

uwaga /. na marginesie,

glosa /.

flia'nbleifte, */. pi. *n, li-

stwa brzegowa.

^lia'UulOtf, adi. bez brzegów.

töa'nbnote, sf ob. 5Janb=

bemerfung.

tfta'nbftänbtg, adi. na-

brzeny,

Ola'nbftein, s»i. =(e), pi.

-C, kamie nabrzeuy (u

studni).

töa'nbftüu*, sm. =(e)§, pi. =e,

kawaek m. (od) brzegu.

Wanbbermerf, sm. =(e)§, pi.

=e, obacz Stanbanmerfung.

Ma'nbüersiemng, sf.pl. =m,
l) ob. atanbletfte; 2) zwój m.

iHa'nbjeidjmtng, sf. pi. »en,

rysunek m. na brzegu, mar-
ginalny.

sJtanjt, sm. *(e)S, i>. Sänfte,
v

J{anftftiitf, s». «(e), .pZ. =e,

brzeg »i.; an beä Sadjeö

tfanft na brzegu strumyka.

Wänftdjen, sn. -g, pi. —

,

dim. od Manft, 33tot— przy-

lepka /. (chleba).

Mang, sm. =(e)3, #. INänge,

1) ranga /., stopie m., zna-

czenie n., miejsce »., godno
/. ; ba erlaubt mir ber —
nicht metjr nie mog tego wi-
cej czyni ze wzgldu na mój
stopie, stopie mój na to nie

zezwala wicej ; einen — ein*

nehmen, befleiben zajmowa
pewne miejsce; ein SJZann oon
Ijobem »e czowiek wielkiego

znaczenia, wysokiej godnoci;
er nimmt ben erften — ein

zajmuje pierwsze miejsce, ma
najwiksze znaczenie, prze-

wodzi; ein ©elebcter erften

=e pierwszorzdny uczony

;

ein ©auner erften =e£

arcyotr; feinem =e nidjt
uergeben nie ubliy swemu
znaczeniu, nie poniy swej
godnoci, by zupenie na
»wojem miejscu; fid) um einen
böfjeren — bewerben ubiega

si, stara si o wysza rang,
wyszy stopit; jmnbm ben
— ftreitig madjen sta komu
na przeszkodzie w otrzyma-

niu pierwszestwa; jmnbm
ben — ablaufen ubiedz kogo,

przecign, wyprzedzi kogo,

odebra komu pierwszestwo;
jmnbm t>ea erften — einräu*

men da, pizyzna komu
pierwszestwo; 2) rzd m.

;

eine &oge im erften — loa
pierwszego rzdu.

sJia'nge, sm. »n, pi. =n,

wisus m., hultaj m., bben
m., nicpo m.

iHa'ngdn, i. fid) — , w.
(baben) rusza si ustawicznie,

nie sta, nie siedzie spokoj-

nie; II. w. (fyaben) ciga
ule (hutn.).

tfiU'ugenljaft, adi. hultaj-

ski, wisusowski ; adv. po hul-

tajski].

'flta'ligfolge, sf. pi. >n, po-

rzdek m. ; nad} ber — we-
dug stopnia, wedug godno-

ci, znaczenia.
sJiangie'rt)rtI)nI)Of, (wym.

:

rir— ), sm. -(e), pi. -t)öfe,

dworzec zestawowy (kolejn.).

Waitgie'rbtenft, sm. »(e)e,

suba przetokowa (kolejn.).

OtOJtgtC'rCH, (wym.: riren),
va. (fyaöen) 1) porzdkowa,
ustawia wedug rangi, uka-
da wedug wanoci, warto-

ci
; fid) —, vr. porzdkowa

swoje sprawy, (po)spaca
dugi; 2) przesuwa, zesta-

wia (wozy kolejowe).

WangiCrgeleife, sn. *%, pi.

— , tor zestawniczy, zesta-

wowy (kolejn.).

Wangte'rlofontottbc, Oian=

gtCrmafdjine, sf. pi. =n, pa-

rowóz zestawczy (kolejn.).

sJcmgie'rer, sm. »o, pi. —

,

przetokowy m. (kolejn.).

flictngte'rmeifter, sm. --%,

pi. —
,

przetokowy starszy,

ustawiciel m. pocigów
(kolejn.).

WangtCrfignal, sn. =(e)§,

pi. =e, sygna manewrowy
przy zestawianiu pocigów,
sygna przetokowy.

JKo'ng(*)!laffe/ */. pi. -n,

klasa /., kategorya /., raDga

/., stopie m.

üßo'ngüfte, sf. pi. «n,

3ang- unD üuartierüfte ro-

cznik wojskowy.

Mn'ngorbtuing, sf. pi. -en,

porzdek m. rang, stopni, do-

stojestw; nad) ber — we-
dug porzdku stopni; =
Rangfolge.

Ma'ngftrett, sm. *(e), pi.

=e, iHnngftrettigfeit, sf. pi.

=en, spór m. o pierwsze-
stwo.

töa'ngfüife, */. pi. =n, sto-

pie m.

flta'ngfudjt, sf. chciwo /.

znaczenia, stopnia, godnoci.
vJa'ligfiid)ttg, adi. chciwy

znaczenia, stopnia, godnoci.
flia'nöiutierjdjieb, sm. *(e)§,

pi. =e, rónica /. stopnia,

znaczenia.

9i(HtI, «A', chyy, zwinny;
wazki, wty; =eS gafjr^eug

ód sabo zbudowana.
Wa'nfe, sf. pi. =n, t m.,

ws m., wi /. (u rolin).

SRfi'ltfC, s. pi. zamachy pi.,

podejcia pi., praktyki pi.,

intrygi pi.; — frbmieben in-

trygowa, knowa, spiskowa.
iM'itfemadjer, sm. obacz

Jiänfefdjmieo.

ilia'nten, l) m. (fein) i fid)

— , vr. (tjaben) pi si po
czem, wi si okoo czego,

czepia si czego (o rolinach,

jak bluszcz, groch, wino);

2) vn. (fjaben) puszcza, wy-
puszcza latorole.

Mrt'ufenartig, J)ia'nfcnföt=

mig, sJla'nfenIjaft, sJa'nfcnb,
adi., »artige @eroäa)fe roliny
wsate, pnce si.

9ta'nfeubóum, *m. =(e)§, pi.

»bäume, drzewko pnce si.

Sla'nfcnbarfdj, sm' =e, pi.

=e, promienie m.
s.Ra'nfeiigeöMcl)§, sn. .fe§,

pi. =fe, obacz 3tanfenarttg.

Oiä'itfefdjnticö, sm. =(e)§,

pl.=e, intrygant m., wichro m.,

wichrzyciel m.
töö'nfefdmuebenb, 9iä'nfe=

fiidjttg, iHft'nfeboU, adi. pe-

en intryg, wykrtów, intry-

gancki, podstpny ; oszu-

kaczy.
Üia'nfig, adi. wsaty, wi-

ciowaty, pncy ai, rozoysty
(o rolinach).
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Wa'nffnrn, sn. =(e)§, pl. =e,

krosta /. na jzyka wi
(choroba).

vJanu'nfCl, f. pl, =n, ja-

skier m.\ friecbenbe — erua
f. (rolina).

Ma'itJC, sf. pl. =n, winia
/.; = «au.

töfi'njdjen, üHä'njel, *». -s,

pl. — , toinoczek m., toboek
w.; (obraz.) fich ein — an=
tnafen wypasa sobie brzuch.

Ma'njcn, sm. *%, pl. —

,

tomok ?»., torba podióna.

iRo'njen, vn. (haben) 1) bie-

ga, przewraca si na róne
strony, robi oskot; 2) grza
si, goni si, cieka si, hu-

ka, kiernosi (o zwierztach)

;

3) jecze, przygorzkn.
sJia'!tjig, adi. jeki, przy-

gorzki, przymierdy, nad-
psuty, stchy; =er ®t?fd)macf

jeko/.; einen =en ©efcbmacE
haben trci stchlizna, by
przygorzkim, jekim ;

— trjer=

ben jecze, pizygorzkn.

jRa'nstgfctt, sf., 9a'n$ifl=

fttlt, sn. =g, jeko /., przy-

mieido /.

föanjifj'n, sf. pl. =en, okup
m. ; = üötegetD.

Sansionieren, va. (haben)
okupi; = Sofaufen.

ÜRän'älein, sn. «8, pi. —

,

torooczek m.
JRa'ttjjeÜ, sf. czas m. pa-

rzeDia, gonienia si; — beio

SBolte cieczka f.

9Ja'|Ctt, sn. =§, pl. =e, la-

weta f., osada f. armaty na
koach; bie Sanonen auf bie

=e legen osadza dziaa.

töttpljae'Ufa), adi. rafae-

lowski.

9o^ic'r, sn. -(e)3, pl. =e,

rapier m., szpada szermier-

ska; er führt gut ba — do-

brze umie obchodzi si ze

szpad, dobry z niego szer-

mierz.

9aptc'rcn, vn. (haben) bi
si, rba si na rapiery.

9a p$t, sm. =n, pl. "Xi, i)

ko kary, ko wrony, ka-
ro9z m. ; 2) mokrzyca f. ;

pu-
chlina /. w nogach (choroby
koskie).

ÜKft'WCl, sm. -%, dziwaczny

humor; szalestwo n. ; einen

fleinen — haben mie bzika.

^iilppCltfl, adi. wartoglowy,
niespena rozumu majcy

;

— roerben owartogowie,
oszale.

M'awelfo>f, sm. *(e)g, pl

=föpfe, gowa przewrócona
pomieszana; pó waryata, po
strzeleniec m., wartogów m.
burzliwiec m., uparciuch m.
dziwak m.

Wa'Welfityftg, 9a'Wel=
fäjjfifdj, adi. obacz SMX)=
pdiq.

$iap$t'il r
sm. =(e)§, odwo-

anie n., rozkaz m. do od-

wrotu (wojskow.).

9ia'Wdn, vn. (fjaben) 1)

chrobota, brzka, dzwoni,
robi oskot, wrzaw ; 2) obacz
•Kabbeln; 3) eö rappelt bet

ib,m przewraca mu si w go-
wie, niespena ma rozumu,
pstro mu w gowie, ma bzika
w gowie, brak mu pitej
klepki; 4) fich — , vr. spie=

szy si = fió) fputen.

iKa'ppen, sm. =g, pi. —

,

(drobna moneta szwajcarska)
grosz m., cent m.

9aW0'rt, sm. =(e)3, pl. =e,

raport m., donos m., donie-

sienie «., sprawozdanie n.
;

(przewoaictwo :) 9Jlänget§—
doniesienie o uszkodzeniu,

doniesienie uszkodowe; 3Jlo-

nati— sprawozdanie mie-

siczne, raport miesiczny

;

Nachtrags— doniesienie do-

datkowe; Quartals— spra-

wozdanie kwartalne, wier-
roczne; — mit ©cbutbbe*

rechnung wykaz m. naley-
toci ogólnych za uycie
obcych wozów, raport duny,
doniesienie n. wraz z zara-

chowaniem; Sageis— , tag»

lieber — doniesienie codzien-

ne, donos codzienny, raport

codzienny; Unfalls— donie-

sienie o wypadku.

föaWorteit'r, sm. =§, pl.

«e, skadajcy m. raport, do-

noszcy m. o czem, donosi-

ciel m.
i)aWortie'rett, va. (haben)

raportowa, donosi, donie.
9a>8, 9e>§, sm. tS,

rzepak m., rzepich m.

$iap$=, ))itp°, adi. rzepa-
kowy.

Wa'Jjfetl, va. (haben) apa,
porywa, grabi, rwa, szar-

pa.
iKa'pgglaiijfäfer, sm. =g,

pl. —, sodyszek rzepako-
wiec m.

Wa'pSfudjen, sm. =3, pl.

— , makuch m.
i)la'p$B\, sn. =(e)3, pl. =e,

olej rzepakowy.

ika'JJtltS, sm. — , 1) napad
m., sza m.\ 2) = kappet.

Oia^u'njdjcn, sn. =3. pi. —

,

sJapu'njCf sf. pl. "xx, 9iapu'n=

jd, sm. =3 i sf. pl. =n, ra-

pontyka zielna, roszponka
jarzynna, saatka polna.

9iajnTnjeluiiirjei, sf. pi. =n,

rapunkua /., wiesioek dwu-
letni.

töajM'fe, sf. 1) gra /. kar-

tami francuskiemi ; 2) chapa-

nina f., drapanina f, apa-
nina /., grabie /. ; ettD. in

bie — geben, roerfen wysta-
wi, odda co na up, na
grabie; in bie — gelijen za-

traci si.

iftaC, I. adi. rzadki, nie-

zwyky, osobliwy, drogi, nad-

zwyczajny; (poufale:) fid)
—

machen rzadko przychodzi

;

— roerben stawa si rzad-

kim ; II. adv. rzadko ; nie-

zwykle.

&a'rhett, */. rzadko /.

;

kosztowno f.
Soritat sf. pl. =en, rzad-

ko /., rzecz rzadka.

9?anta'enfaMnett, sn. =(e)s,

pl. =e; JKarttä'tcnfommer, */.

pl. »n, gabinet m. rzadkoci,
zbiór m. rzadkich rzeczy.

iRantä'tcnfammlcr, Matu
tö'tenjägcr, sm. -§, pi. —,
zbieracz m. rzadkoci, rzeczy

rzadkich,

töafaii'nen, vn. (fjabenj

wrzask robi.

9afd), sm. "C5, pl. =e, rasa

/., baras m. (materya we-
niana).

9iafd}, I. adi. szybki, chy-

y, szparki, skory, posuwisty;

popdliwy, gwatowny, prd-
ki = aufbraufenb; ~e 21nt«

roott szybka odpowied (tak-

e: odpowied nierozmylna);
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II. adv. szybko, chyo, szpar-

ko, skoro, posuwicie
;
gwa-

townie, popdliwie.

9a'fdjeln/t>». (fjaben) spra-

wia lekki szmer, szeleci.

9ft'fdjl)eit, sf szybko /.,

chyo /., gwatowno /.

Üiafdjfyt'tt, adv. bez rozmy-
su, lekkomylnie.

töa'fdjraadjer, sm. =§, pi.

— , wyrabiacz m. harasów.

töa'fen, sm. -§, pi. —

,

dar /., darnina /., murawa
/.; — ftedjen darnin kopa;
mit — belegen darniowa,
odarniowa, darni wyoy.

9itt'fen, vn. (fyaben) szale.

9o'fcn, sn. =, obacz Sftaferei.

SCfenarttg, adi. podobny
do darni.

9a'fcn6anf, */. pi. -BSnfe,

awka /. z darni.

9a'fenkfleibmtg, sf. pi.

--en, 9a'fent)elag, sm. =(e)3,

pi. »läge, odarnienie n., odar-

niowanie «.; gladjrajenbelag

darniowanie kouchowe

;

Äopf— darniowanie murowe.

9a'feitb, I. adi. i ppr. od

tajen szalony, wcieky; —
werben oszale, wcieka si;
— madjen wprawi w wcie-k zo; ba ift jum 9ia=

fenbroerben oszale mona;
=e ©rhmerjen szalone, okro-

pne boleci; «er junger wilczy

gód, apetyt; »er Särm haas
piekielny; =e (Selb ogromna
suma; II. adv. szalenie,-

ogromnie, bardzo, niezwykle;

er ift — verliebt szalenie jest

zakochany; — mübe do upa-
dego zmczony.

9ia'fenbe(r), sm. =n, pi.

-n, szaleniec?».; -be, sf. pi.

-n, szalona /.

9a'fenctfcncrs, 9a'fenftein,
sm. «eö, pi. -e, ruda podar-

niowa, elaziak darniowy.

9a'fcnerbe, sf. pi. *n, zie-

mia darniowa.

9a'fentyiigel, sm. «§, pi.

—
,
pagórek darniasty.

9a'fcnmetftcr, sm. =§, pi.

— , oprawca m.

9a'feityla$, sm. =e§, pi.

»pläfce, darnina f, murawa/
1

.

9ta'fen(fdmeib)meffer, sn.

=$, pi. —, darnik m., nó
darniarski.

9to'fen(fdjuetb)fdjaufcl, */.

pi. "Xl, darniówka/., opata/,
do darni.

Ota'fenfdjottc, sf. pi. -n,

I

9ia'feuftiirf, sn. =(e)§, pi. -e,

i kawa m. ziemi darni za-

]

rosej, kawaek m. darni.

föä'fenftedjer, sm. -% pi.

— , rydelek m. do wybiera-

nia darni.

9a'fentewidj, sm. =(e)3, pi.

•o, 9ia'fenbede, sf. pi. =n,

murawa jak kobierzec roze-

sana.

9iaferei', sf. pi. <-tn, sza
I
m., szalestwo n. ; wcieko

\f.\ in — geraten wpa w
sza; jur — bringen do sza-

lestwa przyprowadzi, przy-

! wie; biä jur — lieben sza-

lenie kocha.
9afie'rkden, sn. -g, pi.

— , miedniczka /. (do mycia
twarzy po goleniu).

9iafte'rkfted, 9afic'rjc«g,

sn. =(e)3, pi. "t, przybory pi.

do golenia.

9tafte'ren, 1. ta. (b>ben)

goli
;
(obraz.) Käufer, Säume

(ab)— zburzy, zniszczy,

rozrzuci domy, powali, po-

cina drzewa; II. fid) —

,

vr. (Ijaben) goli si.

9tafte'rmeffer, sn. -§, pi.

— , brzytwa/.; ba§ — ab*

3teb^en brzytw przeciga,
ostrzy.

föafie'rfeife, */. pi. =n,

mydo golarskie.

9tafte'rfalim, sn. =§, pi. *§,

9iafie'rjtuk, sf. pi. -n, salon

m. do golenia, golarnia f.

Siafie'tjCUg, sn. obacz 3to=

fierbefted*.

9ia'ftg, adi. darnisty.

9tüfünie'ren#
vn. (fjaben)

obacz SRaifonnieren.

9a'f>Cl, sf. pi. -tt, raszpla

/., napilnik m., tarka /.,

tarnik m., skrobacz m., skro-

baczka /.

9ta'tyeUirot, sn. =e§, pi. *e,

rodzaj chleba przedniego.

aWfjjetfeUe, sf. pi. -n, ob.

3a f per.

Öta'tycfyaitö, sn. =fe§, pi.

«Käufer, dom roboczy.

9a'fklmeiffel, sm. -8, pi.

—, dóto n. do robienia

raszpli.

3nlenber, SeutfcfcpoInifdjeS 2Börter6udf|.

9ia'fkfniiiljle, sf. pi. =n,

tartak m.

9ia'ft)Cllt, va. (b>ben) ra-

szplowa, piowa napilni-

kiem
;

(obraz.) ©üjjrjolj —
prawi paniom komplementy.

9ia'fklfpäne, sm. pi.

oskrobiny pi., opiki pi.,

raszplowiny.

9a'ffe, sf. pi. -n, rasa /.,

ród m. ; bie =n freujen krzy-

owa rasy; baä ?ßferb l)at

— to rasowy ko.
9ia'ffel, sf. pi. =n, terkotka

/., grzechotka /.

9a'ffellt, I. va. (fjabert)

gra haaliwie na jakim
instrumencie muzycznym ; II.

vn. (fjaben) brzka (o a-
cuchach), szczka (o orach),
chrzci,turkota (o wozach)

;

trzeszcze, gruchota, osko-

a'^tin,sn.^,m^tUi' t sf.

pi. =en, turkotanie n., szcz-
kanie »., ' chrzszczenie tt.,

turkot ?»., szczk m., chrzst m.

9a'ffelni>, adi. oskotliwy,
oskotny, turkotliwy.

9a'ffett=:

?
adi. rasowy.

9a'jfenetgentiimltdjfeit, sf.

pi. «en, waciwo rasowa,

znami n. rasy.

9a'ffettljafó, sm. »ffeä, nie-

nawi rasowa.

9a'ffenfampf, sm. =(e),

pi. »fampfe, walka rasowa,

rodowa.

Sta'ffenfreitjitng, sf. pi. -en,

krzyowanie n. si ras.

90ft, sf. odpoczynek m.,

spoczynek m., wypoczynek
m., wytchnienie/.; — mad)eu
odpoczywa, odpocz} an
einem Orte — madjen zatrzy-

ma si w jakiem miejscu

(dla wypoczynku); roeber —
nodj 9tuf)e l)aben nie mie
spokojnej chwili do wytchnie-

nia, nie mie czasu wolno

odetchn ; oljne — unb 9tuh>

bez przerwy, bezustannie

;

jmnbm roeber — nod) 9tufje

lafjen nie da komu spocz,
odetchn.

Staate«, vn. (^aben) odpo-

czywa, odpocz ,wczasowa,
wytchn sobie; an einem

Orte — zatrzyma si na ja-

kiem miejscu dla wypoczynku.

15
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Dttt'ftlOÖ, I. adi. niespra-

cowany, niezmordowany; bez-

ustanny; II. adv. niespraco-

wanie, niezmordowanie; bez-

ustannie.

Mn'ftlOfiflfett, sf. niespra-

cowano/., niezmordowano
/., bezustanno f.

9i0'ft0rt, sm. «(e)§, pi. «e,

92a'ftyla$, sm. -e, pi. -pläfce,

miejsce n. wypoczynku.

9iafra'l, sn. «(e), pi. «e,

rastral m., rastrum »., linio-

cig m., piciolijnik m. (mu-

zyka).

Üiaftrie'ren, w. (Baben)

rygowa, liniowa papier (n. p.

na nuty).

91a'ftftUlt&e, sf. pi. =tt, go-

dzina /. wypoczynku, odpo-

czynek m. po robocie.

föa'fttctg, sm. -(e)3, pi. =e,

dzie m. wypoczynku, dniów-

ka f., odpoczynek m.

DittfU'r, sf. pi. -en, wy-
skrobanie n.; wygolenie n.

mt, sm. «(e)S, 1) pi Bat-

fcbläge rada/., porada/., radze-

nie n.; jtnnbn um — fragen,

gu -e gießen pyta kogo o ra-

d, wezwa kogo do rady;

fidj «§ fchaffen, erBolen bei

jmnbm zasiga, zasign
czyjej rady, poradzi si kogo;

jjmnbm — geben, erteilen da
komu rad, poradzi komu;
jmnbm mit gutem — betfteben

wspiera, wesprze kogo do-

br rad; auf meinen — (f)in)

za moj (po)rad; mit —
unb %at rad (sowem) i czy-

nem; mit jmnbm über etro.

gu -e geBen naradza si
z kim nad czem ; mit ftd) gu

=e gefjen naradza si z kim
nad czem ; mit fid) gu =e geBen

namyla si, zastanawia si,

radzi si swego rozumu,
swej gowy ; 2) pi. 9iatfcBläge

rada /., sposób m., rodek
jm., zaradzenie n.; — fcfiaffen

zaradza;- ba mufj rafd) —
gefchafft werben temu trzeba

spiesznie zaradzi; fcbnell —
fdjaffenb zaradny ; fid) feinen —
roiffen nie umie sobie po-

radzi; id) roeifj mir feinen— tttejjr ju nie wiem, co
robi; baju fann noch —
merben temu mona jeszcze

zaradzi; etn). gu =e galten

oszczdza, ochrania co,

oszczdnie z czem si obcho-

dzi;' bie Seit gu =e galten

roztropnie uywa czasu ; er

oerftebt baö ©einige nicht gu
— gu galten nie umie szanowa
grosza, niedobry z niego go-

spodarz; fommt 3eit, fommt
— jak przyjdzie czas, znaj-

dzie si i rada; ba ift guter
— leuer tu zdaaby si do-

bra (mdra) rada; to trudna
sprawa, to twardy do zgry-

zienia orzech; guter — fommt
über SKacfct w cigu nocy moe
przyj mdra rada; 3) pi.

3ate, rada /., ciao obradu-

jce; ber |oBe — wysoka
rada; 4) pi. SRäte, radca m.,

rajca m.
föata'fta, sm. -§, pi. %,

ratafia /. (nalewka owocowa).

9ata'nhta i 9ata'nha=
ttUrjCl, sf. ratania /. (apte-

karstwo).

tila'jtt, sf. pi. *n, rata /.,

uplata /. ; in »n, ratenroetfe

gab len spaca ratami, upa-
tami.

9a'ten, va. rätft, rät, riet,

Bab geraten; 1) radzi, do-

radza, rad dawa; jmnbm
—, ettt). gu tun radzi komu,
by co uczyni; jmnbm gu

etn). — radzi, doradza ko-

mu co; ba§ möcbte id) bir

nid)t — tegobym tobie nie

radzi; jmnbm gu feinem 33e=

ften — radzi komu na jego

dobro; jmnbm gut, übel —
radzi komu dobrze, le, da
komu dobr, z rad; mentl

id) mir nur 3U — roüfjte

gdybym tylko wiedzia, co

pocz, gdybym tylko zna-

laz sposób; ba rooHte id)

bir geraten b^aben takbym ci

radzi; er miß fid) nicht —
[äffen nie sucha rady; bamit

ift mir nicBt geraten to mi
nie pomoe, to na nic mi si
nie zda ; roem nicht gu — ift)

bem ift auch nicbt gu helfen

komu nie mona radzi, nie

mona i pomódz, trudno te-

mu pomódz, co nie sucha
rady; 2) zgadywa, zgadn
= erraten ; domyla si, do-

rozumiewa si; rate einmal!

zgadnijoo! hin unb her —
dugo si namyla; 3) ge-

raten pp. stosowny, odpo-
wiedni; etn). für geraten

Balten uwaa co za stosowne,

za rzecz poyteczn, odpo-
wiedni; id) Balte ba§ auf
jeben %aü für ba ©eratenfte

to zdaje mi si na wszelki

przypadek najlepszem.

flia'teituietfe, adv. ratami,

upatami, upacajc.
9ia'tenjal)lima., */. pi. =en,

spata /'. na raty, upatami.

ShVter, sm. -3, pi. — , 1)

odgadywacz m., zgadywacz
m. ; 2) doradca m.

Üirt'tgekr, sm. *%, pi. —

,

doradca m., poradnik m.
Dta'tgeucrtn, sf. pi. »innen,

doradczyni f.

9a'tt)CUtS, sn. «fe§, pi.

=bäufer, ratusz w., wietnica

/., wiecnica f., dom radny.

9a'tljait§faal, sm. *(e)si, pi.

=fäle, sala ratuszowa, sala

obradowa, sala do obrad
miejskich.

9iatiftfatto'n, sf. pi. «en,

ratyfikacya f., potwierdzenie

n., zatwierdzenie n.

Üßattjtjie'ren, va. (fjaben)

ratyfikowa, potwierdzi, za-

twierdzi.

9ait'n, sm. -§, pi. «e,

szorstkie sukno; rodzaj ma-
teryi wenianej.

9(i'itn, sf. pi. nnen, ona
/. radcy, radczyni /.

9iatt0n, sf. pi. «en, racya

/., porcya /. ywnoci (dla

onierza, konia).

Diattonal, adi. 1) dajcy
si wyrachowa, obliczy
(matematyka) ; 2) racyonalny,

rozumowy, zgodny z rozu-

mem.
9iationoIi'mug, sm. —

,

racyonalizm m., badanie ro-

zumowe, zgodno /. z rozu-

mem, sposób rozsdr.y; nauka
oparta na dowiadczeniu i ro-

zumie.

9iationali'ft, sm. =en, pi.

«en, racyonalista m., czowiek
dowiadczony, rozumny, roz-

wany.
ÜiattrjnoH'fttfd), adi. racyo-

nalny, rozumny, rozumowy,
zgodny z rozumem; adv. ra-
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cyonalnie, zgodnie z rozu-

mem.
Mattonolttä't, sf. racjonal-

no f.

Ülatimt'tt, adi. racjonal-

ny, rozumny, wyrozumowany;
<=e äßirtfcbaft wyrozumowane
gospodarstwo; adv. racyo-

nalnie, rozumnie.

9ttt'tltd), adi. stosowny, od-

powiedni ; zbawienny, poy-
teczny; 2) rady lub radcy
dotyczcy; -e Sffiürbe godoo
radcy.

9(t'tltdjfett, sf. stosowno
/"., odpowiedno /. ; zbawien-
no /., uyteczno f.

9fl'tl0§, adi. bezradny,
niedony.

9a'l0ftg!ett, sf. bezra-

dno f., niedostwo n.

Ditt'ifOtn, adi. obacz 9tätlid)
;

C§ roäre — trzebaby, powin-
noby sie.

Sta'tfamfeit, sf. obacz mu
licbfeit.

ÜtO't^ebÜrfttg, adi. potrze-

bujcy (po)radv.

afo'tö&efdjfofl, sm. »fies,

pi. -fdjluffe, uchwaa /.
rady.

9a'o6ote, sm. «n, pi. =n,

suga magistracki, wony
miejski.

töa'tfuje, */. pi -n, terkotka

f, grzechotka /., klekotka f.
9tt'tfd)Cn, vn.

^
(fjaben) ter-

kota, grzechota, skrzecze.

töa'tföjlag, sm. <e)§, pi.

=fcE)läge, rada f.

9ia'tfd)Iagen, vn.
r

(baben)

über ettD. — naradza si nad
czem.

9a'tfujiufj, sm. -ffes, pi.

=fd)lüffe, uchwaa /. (rady);

nad) göttlichem — z boskiego

wyroku, sdu.
9a't§&iener, sm. •§, pi. —

,

obacz 3iat§bote.

9U'tfCl, sn. =§, pi. —, za-

gadka f.; ciki problemat,

trudne zagadnienie ; rzecz nie-

jasna; er ift mir ein — jest

dla mnie zagadk ; ein —
aufgeben zagadk zada; ein

— auflöfen, erraten zagadk
rozwiza, odgadn.

töö'tfelfrage, sf. pi. -n,

pytanie zagadkowe (niejasne,

zawie).

9ift'tfell)aft, adi. zagadko-
wy, nieodgadniony, niejasny,

tajemniczy; adv. zagadkowo;
niejasno, tajemniczo.

9Jil'tfenjaftc(§), sm. =ten,

9iö'tfeltiaftigfett, sf.
f

zagad-

kowo f., niejasno /., ta-

jemniczo f.

9iä'tfelfjmtdj, sm. --(e)§, pi.

=fprüd)e, wyrocznia zagad-
kowa.

9lt'tfeIion, sm. «(e)8, ton

zagadkowy.

9t'tfeItoori, sn. =(e)§, pi.

=e, wyraz zagadkowy.
9ia'i3erholitng, sf. pi. =en,

zasiganie n., zasignicie n.

rady.

9ia't§gcfd)led)t, sn. -(e)§,

pi. =er, rodzina patrycyu-
siowska.

9ia't3J)err, sm. =n, pi. =en,

radca ot., senator ot., kon-
syliarz ot.

^a'tSIjCrrlid), adi. radzie-

cki, senatorski.

9ia'töhcrrnttiirbc, sf. ra-

dziectwo n.

$la't$UUtt, sm. =3, pi. —

,

piwnica f. pod ratuszem.

9}a't3Megiitm, sn. .(3),

pi. -gien, kollegium radzie-

ckie, rada miejska.

9ia'tSleute, s.pl. ober 9?at§=

mann.
9a't3mann, sm. =(e)§, pi.

=Ieute, 9a't3mttgfte&, sn.

=(e)§, pi. =er, czonek ot. ra-

dy miejskiej, radny (miejski);

senator ot. (w wolnych mia-

stach niemieckich).

9ta't3jierfon, sf. pi. =en,

osoba f. do rady (miejskiej)

naleca, radca ot.

9a'tófaal, sn. =(e)§, pi.

=[fiie, obacz Statfjaufaal.

9a't§fd)lltff, sm. »ffe§,

^)Z. -jdjlüffe, uchwaa/, (rady

miejskiej).

9in't§fdjm&ei
,

/
«w. =§, pi.

—
,
pisarz ot. rady miejskiej,

pisarz miejski.

9ta't3ftyung, sf. pi. »en,

posiedzenie n. rady (miej-

skiej).

9ia't3ftuk, sf. pi. =n, sala

f. obrad (rady miejskiej).

9O't3ftllljl, «w. -(08/ !>*•

»(tubie, fotel ot., krzeso n.

radnego (miejskiego).

9ict't3tag, sm. «(e)8, pZ. -e,

dzie w. obrad, posiedzenia
(rady miejskiej).

9ia't3titrm, sm. s(e)S, j>Z.

=türme, wiea ratuszowa.

9ia't3i)crfammlimg, sf. pi.

=en, zebranie n., zgromadze-
nie n., posiedzenie n. (rady
miejskiej).

9ta'tftoagc, sf. pi. =n, wa-
ga miejska.

9a't3tnahl, sf. pi. *en,

wybór m. do rady (miejskiej).

9a't§5tmuter, sn. obacz

3tatftube.

9ifl'ttC, sf. pi. =n, szczur

ot.; er fcfjläft tnie eine — spi

jak szczur(ek).

9ii'tte, sf. pi. -n, kobei ot.

(pies).

9ifl'ttcln, va. i vn. (Ijaben)

1) obacz iilaffein; 2) obacz
babbeln.

9ia'ttcnarttg, adi. szezuro-

waty.

9ia'ttenfatte, sf. pi. =n,

apka f. na szczury.

9ia'itenftinger, sm. =8, pi.

—, szczuroowca m.

9ct1tengtft, sn. -(e)§, pi.

.-e, trucizna /. na szczury.

9a'ttettfontg, sm. =(e)8, pi.

=e, splot m. szczurów
;
(obraz.)

ein nmbrer — niepodobie-
stwo n., zagmatwanie «.,

niemoliwe zamieszanie.

9a'ttcnneft, sn. .(e)s, pi.

*ZX, gniazdo szczurze.

9a'ttenjmlDer, sn. -§, pi.

—
,
proszek m. na szczury.

9ia'ttenfd)Wanj, sm. *t%,

pi. «fdjrcönje, ogon szczurzy;

(obraz.) mysi ogon, warkocz
cienki i krótki.

9ia'tteitÜ0lf, sn. .(e)8, mnó-
stwo n. szczurów.

tila'tttCV, stn, -§, pi. —,
ratler m. (pies).

9aiJ, sm. =e, pi. *e, tchórz

nu; = 3Iti8.

9a'0e, sf. pi. »n, l) szczur

m. = 3atte; 2) chybiona /.

w grze bilardowej w krgle.

9ia'fcett!al)I, adi. 1) ysy
jak kolano; 2) ubogi, goy
jak wity turecki.

90ll&,' sm. -(e)§, up tn„

zabór m., drapie /., grabie

/., upie f., zdobycz f.; ra-

bunek m., upiestwo n., a-

15*
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pienie n., grabienie ».; ben
— unter ftcb, teilen podzieli

zdobycz, up, grabie midzy
siebie; auf — ausgeben wyj
na rabunek, na up, gra-

biey szuka; »om =e lebeny z grabiey, z upiestwa;
— ausüben lupiey; — jur

<See korsarstwo n. ; ein —
ber glammen werben sta
si pastw pomieni; ber —
ber ©abineiinnen porwanie

Kabinek.

SRau'Iinnfatt, sm. -(e)3, pi.

-fälle, napad rozbójniczy.

9tau'bau3gabe, sf. pi. -n,

wydanie bezprawne (pimien-
nictwo).

föftU'bbOU, sm. »(e)3, rabun-

kowa robota, wychwytliwe
prowadzenie robót; gospo-

darstwo nieracyonalne ;
—

treiben gospodarowa niera-

cyonalnie.

Ütau'bbegtcröc, sf. Raub-
gier.

9iau'bbtene, sf. pi. -n,

pszczoa napastnicza,trute m.,
trzmiel m.

;
(obraz.) rabu m.

SRait'ben, va. (Ijaben) rabo-

wa, upi, zagrabia, zagra-

bi, drapiey,upiey, zdzie-

ra, zedrze; jmnbm ba3 2e==

ben — pozbawi kogo ycia;
ba3 raubt it)m ben <2d)laf to

mu sen odbiera; er raubte

ihr ba3 $erj serce jej wydar,
wzbudzi w niej mio gwa-
town ku sobie.

9taVbClt, sn. -3, obacz

Raub.
Oiäu'ber, sm. =3, pi. —

,

rabu m., upieca m., roz-

bójnik m., zbójca m., zaborca

m., zdzierca m.; — ant £id)t

wilk m.\ — an Sßflanjen

pustorol f.
SRäu'berbanbe, sf. pi. -n,

szajka f. rozbójników.

säuberet', sf. pi. =en, u-
piestwo n., rozbój m., rozbój -

nictwo n.\ — treiben upie-
stwem, rozbojem si trudni,
upiey, rozbija; — jur

©ee korsarstwo n. ; litera-

ttjdje — kradzie literacka.

9au'bera.efd)tcl)te, sf. pi.

«n, opowiadanie n. o zbój-

cacb; (obraz.) historya zmy-
lona, nieprawdopodobna.

üRäu'berljanb, sf.pl. =hänbe,

rka lotrowska, rozbójnicza.
'
9{äH'bet:baHbtmann, sm.

=(e)6, pi. -leute, herszt m.
rozbójników, naczelnik m.
bandy opryszków.

ittäu'berijöfjle, sf. pi. -n,

jaskinia f. otrów, rozbójni-

ków; jama zbójecka.

ÜRäit'bcdjoröe, sf. pi. -n,

obacz Räuberbanbe.

Mäu'bcrin, sf. pi. »innen,
rozbójniczka f.

töinl'berifdj, adi. otrowski,
rabusiowski, rozbójniczy, u-
pieczy, zbójecki; chciwy
rabunku; adv. po rabu-

siowsku, po zbójecku.

jRäu'berlodj, sn. =(e)3, pi.

•locher, jama, kryjówka zbó-

jecka.

9iäii'berit, va. (haben) obacz
Rauben.

9iiii'bcrfd)ar, sf. pi. »en,

obacz Räuberbanbe.

9aU'berb0lf, sn. .-(e)3, zgra-

ja f. otrów; {pi. =ööl!er),

lud m. upiestwem si tru-

dnicy.

SRäit'bewefen, föäti'ber-

Utttt)Cfcn, sn. »3, rozbój ni-

ctwo n.

9?ait'bftfd;, sm. -e3, pi. -e,

ryba drapiena.

9iaii'bgefu)tt)aöer, sn. .3,

pi. — , flota rozbójnicza.

föau'bgeiinbel, sn. .3, o-
trowska zgraja, szajka/., stek

m. rabusiów, opryszków.

uaubgter, 9au'bbegier,

töau'bhtft, 9au'bfud)t, sf.

chciwo /. upu, upiestwo
n., drapieno /., drapie-

stwo n.

DlaU'bötCrtg, adi. chciwy
rabunku, upu, drapieny.

9ait'bgut, sn. -(e)3, pi.

-guter, dobytek rabunkiem,
upiestwem nabyty, up m.,

grabie /.

Daubmerb, sm. <e)3, pi.

=e, morderstwo rabunkowe,
zbójectwo n.

Siiau'bmörber, sm. -8, pi. —,
morderca zbójecki, zbój m.

föau'bneft, sn. *(e)3, pi.

•er, gniazdo «., siedlisko n.,

rozbójników, rozbójnia f.
Diou'brtttcr, sm. »3, pi. —,

raubryter m., rycerz rozbój-

nik m., rycerz rabu m. (hi-

storya redniowieczna).

9l0M'bf(l)tff, sn. -(e)3, pi.

-e, okrt rozbójniczy, kor-

sarski.

9ku'bfd)iffer, sm. -3, pi.

— korsarz m.

flitnt'bfdjlofj, sn. -ffe3, pi.

=fd)löffer, zamek (rycerski)

rozbójniczy.

9ou'bfd)ii^, sm. -en, pi.

-en, kusownik m.

9au'b(toat, sm. -(e)3, pi.

-en, pastwo rozbójnicze.

töaU'bfUdjt, sf. chciwo f.

upiestwa, rabunku.
sJait'bfUd)ttg, adi. chciwy

rabunku, drapieny.

Dlflit'btier, sn. -(e)8, pi. -e,

zwierz drapieny, zwierz
drapiene.

9au'bbogel, sm. -3, pi.

=DÖgeI, ptak drapieny.

9a«'bD0lI, sn. *(e)3, pi.

-üölfer, lud upiestwem si
trudnicy, szajka f. zbójów.

flWbtOilb, sn. -(e)3, dzikie

drapiene zwierz.

oiau'btturtfdjaft, sf. obacz
Raubbau.

9ialt'bttmt,s/. sza upieczy,
upiestwo n.

9au'bjeug, sn. collect. .(e)3,

zwierzta szkodliwe.

9ait'bsug, sm. -(e)3, pi.

=jüge, wyprawa /. po upy,
wyprawa rozbójnicza.

aitdj, adi. obacz Raut).

Saitd), sm. -(e)3, dym m.\
— au3(trömen, geben, fid) in

— auflöjen dym wydawa,
dymi si, przemieni si
w dym; nad) — fdjmeefen,

rtedjen dymem trci, czu;
mit — anfüllen zadymi;
DOHer — nadymiony; gleifcb.

in ben — hängen miso w
dymie zawiesi, miso w ko-
minie wdzi; in — aufgeben
z dymem pój, spali si;
in — aufgeben leffen z dy-

mem puci, spali; tein

Ceuer olme — niema ognia
bez dymu, niema róy bez
kolców; tein — ofjnc geuer
niema dymu bez ognia, nie-

ma skutku bez przyczyny;
(przenonie.) — unb 33rot

ijaben mie dom i utrzyma-
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9tau'djafeteü, sm. -(e)§, pl.

»e, przedzia m. dla palcych
(kolejn.).

gtau'djafipg, sm. =(e)8, pl.

«jüae, kominek »w.

Sftau'djagat, sm. =(e)§, yü.

=e, agat dymny.
9lau'djaltar, sm. «(e)8, pl.

=täre, otarz ofiarny.

9tau'djbai), sn. KO3
» p*.

=bäber, nakadzenie n. (me-

dycyna).

9au'djartig, a^'. dymisty.

9au'd)fjar, adi. dajcy si
pali.

9a'ltdjC0lH)e, sn. -S, .pZ. =§,

obacz SRaudjabteil.

9au'd)en,
r

I. va. (baben)

pali, kurzy, dymi, kopci
(tyto, fajk); fie raudjten bag

3immer t>oH nadymili, na-

kopcili pokój ; II. t/n. (E|aben)

1) dymi si, kurzy si, kop-

ci; ber Dfen raudjt dymi si
z pieca; eä raucht in ber

$Üd)e dymi si w kuchni;

2) par z siebie wydawa,
parowa; bag S3rot raucht

noch para wychodzi jeszcze

z chleba; (obraz.) et arbeitet,

baji ihm ber Äopf raucbt tak

pracuje, e mu si a z go-
wy knrzy; er lügt, ba tbttt

ber ßonf raudji tak e, e
si a kurzy za nim.

9OU'(ijeHb, adi. palcy

;

kurzcy si.

9iau'tfje*\ sm. =g, pZ. —

,

palcy m., palacz m.
9iht'djerfeiid)fe, */. pl. =n,

kadzielniczka /.

9täu'djerer, sm. -s, pl. —,
kadziciel m.

9liu'd)ereffens, sf. pl. =en,

esencya /. <io kadzenia.

9läu'd)ettg, adi. dymny,
dymnisty, okopciay, kurny,

przydymiony ;— werben okop-
cie; — machen okopci,
przydymi.

9liui'djerigfeii, sf. okopcia-o f.

9aa'tfjerfammer, sf. pl. =>n,

dymi)ik m., wdzarnia /.

9iou'fl)crferj, sf. pl. =n,

9iäu'd)er!iigeld,en, sn. -g, pl.

— , trociczka /.

9iiil!'d)eM, va. (haben) w-
dzi (miso, ryby); bie ©fube
— kadzi w izbie; VOÜ —

nakadza, nakadzi; »on
unten — podkadzi, podku-
rza, podkurzy; mit 3Bett)=

raurf) — kadzido pali.

9au'djern, sn. .§, 9ito'=>

d)CtUng, sf. pl. -en, 1) naka-
dzenie n. (medycyna); 2) w-
dzenie n. (misa, ryb); 3)

kadzenie n. (w izbach); 4)
— mit SBeihraucfi palenie n.

kadzida; 5) — ber ©etben=

raupen podkadzanie n. je-

dwabników.

9au'djei-}jfamie, sf. pl. -n,

kadzielnica /.

SMu'djerjniltoer, sn. =§, pi.

—
,
proszek m. do kadzenia,

kadzido n.

9täu'd)cr»crf, sn. =(e)g, pl.

*e, kadzido n.

9ait'd)fctng, sm. *(e)3, pl.

=fäna.e, komin m., dymnica/.

9an'djfanggelb, sn. -(e)s,

pl. -.tx, 9itut'd,fcutgfteuer, sf.

pl. =n, podymne n., dymowe
n., kominowe «.

föcut'djfangfeljrer, sm. =g,

pl. — , kominiarz m.

töau'djfangrohr, sn. =(e)§,

pl. =e, rura pomienna.

9iau'd)fangfd)lßt, sm. *(e)§,

pl. "t i «jcblöte, komin m.

9au'djfangfd)IotjiegcIf
sm.

°g, pl. — , cega komiuówka/.
9ait'd)fangfteuer, sf. obacz

SRaudjfanggelb.

9au'd)'fanguerjehrung§=

aparat, sm. =(e)g, pl. -t,

obacz Maucbuerjehter.

9an'd)fackn, 9iau'd)farfjig,

adi. dymowego koloru.

9iau'd)fär6er, sm. =§, ^Z.

—, farbierz m. kunierskich
wyrobów, futer.

9au'd)faft, sn. =ffeg, pl.

»fajfer, kadzielnica /., trybu-

larz m.

9i01t'd)f(Ctfd), sn. .e, miso
wdzone, wdlina /"., w-
dzonka f.

91ait'd)fr0[t, sm. obacz

SRauhfrofr.

9iOU'd)filf? tg, adi. kudato-
nogi.

9J0H'd)fl!ttcr, sn. obacz

3tauhfutter.

9vau'd)gttit§, sf. pl. «ßSkfe,g wdzona.
'9aU'djgar, adi. dosy, w-

dzony.

9Jaü'd)ljaubcl, sm. =g, han-
del m. futrami.

9lait'djhänbler, «w. *§, pl.

— , handlujcy m. futrami,

kunierz m.
9ian'djIjonig, sm. =§, miód

przauy; bite m.
9ait'djtg, adi. dymny, na-

dymiony, nakopcony.

9iau'd)fauittetr, sn. =(e)8,

pl. =e, pokój m. dla palcych,
izba /. do palenia.

föau'djfammer, */. obacz
Jaucberfammer.

9iatt'djfaften, sm. =£, pl. —,
dymnica /'., dymuisko I.

9au'd)faftcntiir, sf. pl. =en,

drzwi pl. dymnicy.

9au'd)faftcnrflhrti)anb, sf.

pl. =roänbe, zasona /. do rur

wpustowych, ciana rurowa
w dymnisku, ciana przewo-
dowa w dymnisku.

9lau'd)faftenftiwuian&, sf.

pl. »roanbe, przednia ciana
dymniska.

9ion'd)!ol)Ic, sf. pl. =n,

wgiel niedopalony jeszcze.

'9iau'd)Icbcr, sn. .§, pl. —,
skóra kosmata.

9au'd)ltniie / sf. pl. =n,

brzost m.
9i(Ut'd)l0dj, sn. =(e)8, pl.

=löd)er, 9ait'd)Utfe, sf. pl. -n,

dymówka /'., cepuch m., czo-

pucha f.
9t01t'd)l0Ö, adi. bezdymny;

=je $ult)er bezdymny proch.

9Jou'd)0^[er, sn. *<*, pl. —,
ofiara kadzidowa.

9nu'd)faai, sm, 9au'd)-

ftnfic, sf., 9{au'd)5tmmer, sn.

sala /., izba /*., pokój m. dla

palcych, do palenia.

9'iai!'d)fiiitle, sf. pl. =n,

snp m. dymu.
9{ait'd)fd)B)alfie, sf. pl. =n,

jaskóka kominna, dymówka/.
9iou'd)fd)U)ans, sm. »e§, pl.

=fd)roän,?e, ogon kosmaty.

9{ait'd)fd)Ö)arj /
adi. czarny

jak d)m; dymem okop-

cony.

9iait'djferbtce, (wym. : -wis),

sn. «ó, pl. —
,

garnitur m.
do palenia (tytoniu, cygar).

9i(Ut'd)fetbe, sf. pl. =n, ga-

tunek grubego jedwabiu.

Üiau'ditaiiolf, sm. =(e)8, pk
»e, tyto m.
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Mturdjltmljiiüt, adi. oto-

czony dymem.
!Hait'd;Dcrüot, sn. -(e)S, pl.

e, /.akaz m. palenia (tytoniu).

— , ckonidyio »«., dymochfon
w., oddymie m.

Siait'djtoaren, sf. pl. futra

pl., kouchy pl.

MaH'djwarenljftnbel, sm. •§,

handel m. futrami, kou-
chami.

iKoit'djiuarcn^nnblcr, sm.

-5, pl. — , handlujcy m.
futrami, kouchami.

9iow'd)uiarcnI)nni)lung, */.

pl. -en, skad m. futer, ko-
uchów.

9{0H'd)uiatfC, sf. obacz
diaufymade.

9tau'd)ttci3en, sm. .§, ostka

f., wsatka /., kosmatka f.
9au'djn)d8, sm. -fes, ^»?.

-fe, kosmacz m. (ryba).

iRau'djuierf, sn. =(e)8, pi.

-e, 1) kosmacina/. ; = SRaufy
roaren; 2) kadzido n. ; =
Siäudjerroerf.

9{au'djü)olfe, s/. pZ. =n,
obok w. dymu; clim. 9{au'dj-

Ülblfdjen, sn. =§,pl. — , obo-
czek w., dymu.

iHait'&e, sf.pl. -n, kro3ta/.

Miill'&e, sf. parch w.
SiitUbttt., adi. parszywy,

parchaty; — fein mie par-

chy; — roerben oparszywie;
zparszywie; — machen za-

parszywi; ein -e3 ©d)af
ftecf t bie ganje §erbe an owc
parszyw odcz od stada, bo
wnet we wszystkich te b-
dzie wada.

iRftll&igfeU, sf. parszywo/*.
'rMtf! skrócenie zamiast

berauf! na gór! w gór!
9au'f6olb, sm. -(e)§) pl.

=e, zawadyaka m., zaczepnik
»»., zawalidroga m., rbacz
m., zabijak m.

9au'fbcflcn, sm. -s, pl. —

,

1) = 3iiuf6olb; 2) duga
szpada, kord m., kordelas.

9l0U'fC, sf.pl. =n, l)drab-
ka f. do zakadania siana
(*r stajni); 2) midlica/, do
lnu, dzierzgo m. ; = £$f(ad)S«

bediel.

9iSu'fe(lt, ta. (haben) len
dzierzga, midli.

^laufCII, I. va. (haben) wy-
rywa, wyskubywa, szarpa,
rwa, skuba, targa; Un=
fraut — chwast wyrywa,
plewi; fid) bie £aare (au)=
raufen wyrywa sobie wosy;
ber Äamrn rauft grzebie drze,

szarpie, wydziera wosy

;

^ladjS — len obrywa, dzierz-

ga, midli; II. vn. i fid)

— , vr. (fjaben) bi si, za by
si wodzi, za by si wó-
czy, swarzy si.

sJio«'fcr, sm. '=§, pl. —

,

obacz Diaufboib.

SROltfCrCi', */. pl. «en, bi-

jatyka f., draka f., zaebki
pl., skubanina /.

iHait'ffcber, sf. pl. =n,

pióro n. ze skrzyda (sokoa).

Waufljanbel, sm. -s, pi.

=hänbel, sprzeczka /'. z bija-

tyk; = Stauferei.

9ail'fheli), sm. «en, pl. =en,

obac« 3(aufboIb.

iHaii'flnft, 9ou'ffMd)t, */.

skonno f. do bijatyki.

iHau'flufttg, SRau'ffüflttg,
adi. skonny do bijatyki.

9i<ut'graf, sm. -en, pl. -en,

tytu m. niektórych rodzin

szlacheckich zamieszkaych
nad wyszym Renem.

ÜiflUl), I. adi. 1) nierówny,
chropowaty, chropawy, szor-

stki, szczecinowaty; = bor*

ftig; 2) ochrypy, chrapliwy;
= jjeifer; =e ©ttmme ochry-

py gos; id) habe einen -en
apatio sucho mi w gardle;

3) ostry, przykry; ein -et

ü&Sinb przykry wiatr; 4)
(obraz.) szorstki, nieokrze-

sany, dziki, surowy; bie =e

©eite IjerauSfehren okaza si
surowym; U. adv. nierówno,
chropowato, chropawo; szor-

stko, ostro, surowo, nieokrze-

sanie; jmnbm — begegnen,

jmnbn — beEjanbetn ostro si
z kim obchodzi.

üKau'O&artf, sf pl. «bänfe,

Oiau'hhohcl, sm. =g, pl. —

,

spuszcz m., ruban ?«., ru-

banek m.

Otau'ljbeitt, sm -
s(*)3, czi°-

wiek nieokrzesany, le wy-
chowany.

ÜRait'Petmg, adi. nieokrze-
sany.

iHait'heit, sf. pl. -en, szoi-

stko /., chropawo /., chro-

powato /., chrapliwo /.,

ochrypo /., ostro /., dzi-

ko /., nieokrzesano f.
UaU'fftU, va. (haben) ko-

smaci, barwi, czesa (sukno,

wen).
iKaVljfroft, sm. -es, pl.

«frófte, zamróz m.
9a»'bfittter, sn. -s, pl. —

,

podszewka kosmata, futrzana.

fliaifbhO&el, sm. obacz
9tauhbanf.

sJiiut'htgfctt, sf. pl. «en,

obacz Nauöett.

9J0«'l)retf, sm. =(e)S, pl. X,
zamróz m.

ÜJiait'hfdjletfcr, sm. -s
;

pl.

— , szlifierz m. do wielkich

instrumentów.

9iau'bfdjuwe, sf. pl. =n,

wzkopletw m., szorstko-

usk ni.

tilM'tjtittpüfy, sm. -e§, wy-
prawa f. pod gont, wyprawa
surowa.

9iait'l)ti)atfc, */. pl. -n,

waka dymna (góm.).

9JflH'I)ätnf, sm. =(c)S, cynk
pospolity.

OJoU^jCtt, sf.pl. -en, pie-

rzenie n. si ptaków.

HHaiTfe, sf. pl. sn, rukiew

/., wrzodowiec m., stulisz

miotowy (rolina).

Daiim, »m.-(e)S, pl. SRäu=

me, przestrze /., miejsce n.
;

roetter — rozlego /. ; un»
begrenzter — przestwór m.

;

ber leere — prónia /. ;
—

einnehmen zajmowa miejsce;

öaS ^at in ber ©djublabe —
t.o zmieci si w szufladzie;

eS ift nod) — ba jeszcze jest

miejsce; — 3H)ifd)ett jtr-et

3etfen midzywiersz m. }

(druk.); jmnbm — geben
ustpi komu miejsce; einer

Sitte — geben przychyli si
do proby; einem ÖeDanfeu
— geben oddawa si myli;
ber Berfudjung — geben uledz

pokusie ; bein 3 0trie — geben
da unie si zoci; Stau-

me ftofjen, räumen ramowa,
luftowa, rusztowa (góm.)

5

fd)äbUd)er — przestrze w cy-

lindrze szkodliwa (mecha-
nika).
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9au'm&iftan3, sf. pl. -en,

odstp miejscowy; fahren in

— jazda f. w odstpach miej-

scowych (kolej.).

9tou'ntctfcn, sn. «=§, pi. —

,

ucigraczka f. (górn.).

ÜiÖU'ntCn, va. (b,aben) 1)

wyprónia, wypróni, opró-

ni; 2) ustpowa, ustpi;
ber §einb bat bte ©tabt, bie

Sfeftung geräumt nieprzyjaciel

ustpi z miasta, wyniós si
z fortecy; jmnbin ben ^ßla$
— ustpi si komu; bag
jjelb — usuwa si, usun
si; 3) sprzta, sprztn,
oczyszcza, oczyci; aug
bem SBege — sprztn
(z drogi); Rapiere Dom ifdje— sprztn papiery ze stou;
bte ©trafie com ©djutte —
ulic z gruzów oczyci, gruz
sprztn z ulicy; alle £unber=

niffe aug bem SiSege — usu-n wszystkie przeszkody;
ben Äeller — wyprztn
piwnic; einen Stunuen —
wyczyci studni

;
jmnbn

aug bem SBege — sprztn
kogo, zabi kogo potajemnie.

sJftU'mCR, sn. -g, wypró-
nienie n. ; ustpowanie «.,

ustpienie n. ; sprztanie n.,

sprztnienie »., oczyszczanie

n., oczyszczenie n.

Uiiiimer, sm. =g, pi. —

,

1) czyciciel m. ; 2) rozwier-
tnik m.

Otait'itterftjarmS, sf. oszcz-
dzenie «., oszczdno /.
miejsca.

iHau'tngriifee, sf. pl. =n,

wielko geometryczua.

9<hl'nitg, adi. przestronny.

9iau'mtnljalt, sn. =(e)g, pl.

«e, pojemno /.

Diau'mtttljaltämeffung, sf-
pl. =en, mierzenie n. pojem-
noci.

JRau'ntle^rt, sf. geometrya /.

Siält'tttlid), adi. dotyczcy
przestrzeni, miejsca, zape-
niajcyjak przestrze; in =er

SBejiebung co do przestrzeni;

adv. pod wzgldem przestrzeni;

fie finb jefct
'— getrennt s

teraz miejscem rozczeni.
9lau'miichfeit, sf pl. =en,

lokal m., miejsce »., ubikacya
f., izba f.

ittait'miod), sn. =(e)g, pl.

=Iöd)er, oddech m.\ = £uft=

lod>.

ÜRait'mloä, adi. nie majcy
objtoci, nie zajmujcy miej-

sca.

Üiau'miHOHflCl, sm. =g, brak

m. miejsca, przepenienie n.
sJait'mmafj, sn. «eg, pi.

=e, miara /. pojemnoci.

9au'mt<mf, sm. =(03, Pl-

«e, taryfa objtociowa (ko-

lejn.).

OJäll'mtC, sf. pene morze.

9iiui'ittimg, sf. pl. «en,

obacz Räumen.
9{ait'mDerfd)tDcni)ung, sf.

pl. =en, rozrzutno /'. miej-

sca, niepotrzebne zajmowanie
miejsca, niepotrzebne szafo-

wanie miejscem.

DiaiTlten, va. (fjaben) sze-

pta, szepn; imnbm etro. ing

Obr — szepta komu co do
ucha.

üRait'Jje, sf. pl. =n, 1) g-
sienica f, liszka/'., wsionka
f. ; »n im Äopfe haben mie
dziwne urojenia ; 2) mucha/

1

.,

aba /. (choroba koska);
3) «=n, pl. buliony pl. (u szlif)

;

= ©fetfe, Srobbef.

SRttll JJCH, vn. (baben) gsie-
nice zbiera; va. (l)aben) z

gsienic obiera.

'9iuii':|jenfrajj, sm. =eg, obje-

dzenie n. przez gsienice.

iKait'jjeniteft, *«. *eg, pl.

=er, gniazdo n. gsienic.

9iut';|)enfd)ere, V- $}• "«/

noyce pl. do zbierania g-
sienic.

9au'jjenttiter, sm. =g, pl.

— , gsieniczaik m. (owad).

DlcWpig, adi. pokryty g-
sienicami, peny gsienic.

TttllS ! skrócenie zamiast

Ijeraug ! wychod ! wychodcie !

Daufd), sm. =z§,pl 3*aufdje,

podpitek m., przepitek m.,

podchmielenie n.\ (przenonie:)

upojenie »., sza m.\ einen

— baben mie w gowie, w
czubku; fid) einen — an=

trinfen podpi, podchmieli,

podochoci sobie; einen leid)»

ten — haben mie troch w
gowie, by napó pijanym;

fid) einen leichten — antrinfen'

podchmieli sobie nieco; einen

fchroeren — baben by zu-

penie pijanym; ben — aug»

fd)lafen przespa si po prze-

pitku, wyszumie, wytrzewi
si

;
(obraz.) ber — ber greube

upojenie radoci; alg ber erfte

— noriiber roar gdy pierwszy

sza min.
9au'fd/beere, sf. pl. --n,

bagniówka /., mapia jagoda,

ochynia /.

Otäu'fdjdjen, sn. <=g, pl. —

,

dim. od taufd}, lekki pod-
pitek; fid) ein — antrinlen

podpi sobie, podchmieli so-

bie, podochoci si ; ein —
haben by podochoconym.

Diau'fdjen, vn. (haben)^ 1)

szumie (o rzekach); szeleci
(o wietrze, liciach); szmer
wydawa (o sukniach) ; chwar-
8zcze, chrzsta, chrzci;
bie SJufi? raufd)t muzyka
rznie, huczy, brzmi hucznie

;

2) ocha si (o wilkach,

dzikach).

Otau'fdjen, stu =g, i) szum
m., szelest m., szmer m.

;

2) ochanie n. si, cieczka/.
(wilków, dzików).

9(Ut'fd)en&, adi. szumny,
huczny; =e 9Jtuftf huczna mu-
zyka ; «e

L
fie\tt gone, wrza-

wliwe zabawy.

JKau'fdierer, sm. =g, pl.

—, krzkaa m., charkaa m.

Dtaii'fagelb, sn. •>%, zoto-
kost m. ; roteg — czerwony
zotokost.

sJait'fdjgolb, sn. =(e)g, obacz

glittergolb.

ÜÄOU'fdjgrÜn, sn. =§, zie-

lony kolor rolin.

tJRait'fdjtg, adi. 1) szumicy,
szeleszczcy; 2) podpity, pod-
ochocony.

9iaii'fdjmittel, sn. =g, pl.

— , rodek upajajcy, lekar-

stwo odurzajce ; rodek m.
przeciw upojeniu.

sJi(Ul'ftfjrOt, sn. =(e)g, czer-

wony zotokost.

9au'fd)fil6er, sn. obacz

glitterfilber.

ÜiÜU'fVCm, vn. i fid) —

,

w. (^aben) charka, krzka,
krzkn, odkrzkn.

ÜtäU'f^em, sn. =§, krzka-
nie n., charkanie «., char-

czenie n.
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Otail'tC, sf. pl. --n, 1) ruta

/., hojnorostka /. (rolina);

2) romb m., rombus w., ió-

wnolegobok m., czwartak m.\
längltdje — romboid m , nie-

rówoolegobok m., czwarta-

czek m. (geometrya); 3) to-

czona powierzchnia dyamentu,
raut m.

iHoit'tcnortifl, Stou'tenför-

tlttg, adi. rombowy, romboi-

dalny, ezwartakowy, czwar-

taczkowy, czworoktny.

9lau'tenflädje, sf. pi. -w,

powierzchnia czworoktna, po-

wierzchnia w czwartaki szli-

fowana, toczona.

9Ian'ten!ranj, sm. =(e)§, pl.

«Iranie, wieniec ruciany.

SSau'tenüI, sn. .(e)8, pl =e,

olejek ruciany.

9au'tenring, sm. =(e)§, pl.

*e, piercie m. z rautami.

9?aii'tenftetn, sm. .(e)3, pl.

*e, kamie w czwartaki to-

czony, raut m.
9au'teitftraiiu), sm. =(e)§,

pl. =fträuct)er, krzak m. ruty.

9att'tentoeitt, sm. =(e)§, pl-

«e, wino ruf przyprawione.

9(U)eli'lt, (wym.:-l),sn.:g,

pl. = e, rawelin m., tarcza

waowa, przedszaniec m.

9at)0'tt, (wym.: rej), sm.
sg, pl. =§, rejon m., obwód
m.; = Umlrci.

9ia'33ta, sf. pl. «§, razzia

/., obawa f. (n. p. na wó-
czgów).

9ea'gen§, sn. —
,

pl. -jien

i «tten, odczynnik m. (chemia).

9eagie'reit, vn. (haben)

oddziaywa (take przeno-

nie); odczynia (rhemia).

9ieagie'renb, adi. oddziay-
wajey, odczyniajcy.

ÓeoftiO'», sf. pl. «en, reak-

cya /., oddziaywanie n.

(wsteczne), dno przeciwna,

wstrzymywanie n. postpu
(polityka); oddziaywanie n.,

odczynianie n. (chemia).

töeafttO'ltär, I. adi. wste-

czny, zacofany, reakcyjny;
II. sm. =8, pl. -e, wstecznik
m.j zacofaniec m., reakcyo-
naryusz m.

9ieaftio'n§ntann, sm. =(e)§,

pl. =männer, obacz 3teaftio=

när sm.

ditaUio'nfyatki, sf. pl. sen,

partya reakcyjna, partya

wsteczników, zacofaców.

9icnftit)te'rcn, va. (twben)
reaktywowa, przenie na-

powrót w stan czynnoci.

9iea'l, sm. -(e)S, pl. -e,

real m. (pienidz hiszpaski).

9Cft'l, adi. realny, rzeczy-

wisty, istotny.

flica'lenjtynrniä&te, sf. pl.

«n, encyklopedya /. wszech
rzeczy, zbiór m., ksiga /*.

nauk i umiejtnoci.

9iea'lgt)mnaftiim, sn. =§, pi.

*ften, giranazyum realne.

9tea'fgar i 9e'algar, sn.

i sm. =s, obacz SJaufcJjrot.

9lca'Hcn, s. pl. 1) realia

pl., przedmioty rzeczywiste,

istotne; 2) take 91ea'lfcmtt*

tttfft, sf. pl. wiadomoci,
nauki, umiejtnoci pozyty-
wne, rzeczowe.

91ea'nnitme, sf. pl. .-n,

obelga /"., obraza czynna,

uczynkowa, uraza czynna.

9fteaIifatio'tt, sf. pi. «en,

realizacya /., urzeczywistnie-

nie w.; zrealizowanie «.,

spienienie n.

9xCaItftC'rlJar, adi. dajcy
sie zrealizowa, urzeczywist-

ni, spieniy.
9ealifte'ren, T. va. (Ijaben)

urzeczywistnia, urzeczywist-

ni; (z)realizowa, spieniy;
II. ftch —, vr. (Ijctben) urze-

czywistni si, zici si.

9ealifte'reit, sn. =§, 9iealt-

fte'nmg, sf. pl. »en, obacz
SleaUfcttion.

9eali'§mii3, sm. —
,

pl.

-men, realizm m., rzeczywi-

sto /., istotno /., nauka
/. o prawdziwej istotnoci i

rzeczywistoci.

9eali'ft, sm. «en, pl. -en,

realista m., zwolennik m.
nauki pozytywnej, prawdzi-

wej, istotnej, rzeczywistej;

ucze szkoy realnej.

9tealt'ftf(|, adi. realisty-

czny ; adv. realistycznie.

gtealttä't, sf. pl. -en, real-

no /., rzeczywisto /. ;
po-

siado /., dom m.
9lca'nenntni)fe, sf. pl. ob.

SRealien 2).

9lea'neJ)rcr, 9iea'lfu)ul-

Icljrcr, sm. »o, pl. — , nau-
czyciel m. szkoy realnej.

9ea'Hertfon, sn. -, pl.

-la, 9}ea'ltöörterlmdj, sn.

=(e)§, pl. »büctjer, sownik m.
umiejtnoci pozytywnych.

SJlcalfdjulc, sf. pi. .u,

szkoa realna.

SRealfdjiHer, sm. •§, pl. —

,

ucze m. szkoy realnej.

9?ea1toiffcnfd)aft, sf. pl.

sen, nauka /., umiejtno
pozytywna.

9ieaffehira'nj, sf. pl. =en,

obacz 3tüdt>erftct)erung.

9ieoffumic'rcn, va
%

(fjaben)

reasumowa, ponowi, na no-

wo rozpocz, wróci do
czego.

9eaffumtio'it, sf. pl. -en,

reasumcya /., ponowienie «.,

odnowienie «., rozpoczcie n.

na nowo.

9c'bauge, sn. -g, pl. »n,

oczko n. latoroli winnej.

9C&e, sf. pl. -n, latorol

winna, szczep winny.

9ktie'lt/
sm. »en, pl. -en,

buntownik m., rokoszanin m.
9lekÜ'te'ien, vn. (Ijaben)

(z)buntowa si, podnie ro-

kosz.

9e6e'fltlt, sf. pl. -innen,

buntowniczka f.
9ie&eÜ'io'it, */. pl. »en, bunt

m.. rokosz m.
9e&e'tlifd), adi. bunto-

wniczy, adv. buntowniczo ;
—

madjen podbuntowa, zbun-
towa.

9e'jenacfer, sm. -s, pl.

-äder, rola winnymi szcze-

pami zasadzona.

gCkltaf^e, sf. popió m.
ze spalonych latoroli.

9e'feettauge, sn. obacz SReb-

auqe.

9ie'fienMatt, sn. -(e)§, pl.

=blätter, li winny.

9k'&cn{)lut, sn. «(e)§, win-

na posoka, wino n. (poet.).

9k'5enboIbc, sf. pl. »n, ga-

ucha /., pczyna /., przy-

jemka /. (rol.).

9tc'kngclönbc, sn. -§, pi.

— , chodnik winem obrosy.

9lc'ijenlj0i3, 9Je'bI)oIj, sn.

=e§, pl. «boijer, drzewo n.

z winnej macicy.
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9ie'6enJ)iigel, sm. =§, pl. —

,

wzgórek winem porosy.

9e'6enlaufi, föe'&lauo, sm.

»(e)ö, li winny.

Üte'öcnmeffcr, sn. :$,pl. —

,

nó m. do obcinania latoroli.

Ste'Genmotte, sf. pi. -n,

obcinacz m. (owad).

SRC&eitpfaljl, sm. <e)3, pl.

=pfät)te, tyka /. do winnej la-

toroli, tyka winnicza.

9te'kttmrfj, adi. obfitujcy
w wino.

töe'knfafi, sm. =(e)§, pl.

=fäf te, sok winny, wino n.

Oie'knfenfer, sm. =3, pl.

—
,
ponka winna, obk m.,

odkad winny.

iRe'fcenftalj, sm. =(e), pl.

=fiäbe, kij m., laska/, z win-
nej macicy.

9k'knftedjer, sm. ^,pl. —,
9te'bcmrjurm, sm. «U)$, pi-

=tDÜtmer, wryjek m. (owad).

üfie'feöCtte, sf.pl. =lt, ródka
winna.

9le'&gett>ädjö, sn. »fes, pl.

=[e, latorol f.
t

9e'bgeumtbe, «n. =§, pZ.

—
,
girlanda /. z lici winnych.

üfie'bljolj, sn. ob. SReben^ors.

Öve'bljeitiic, s/1 pl. =n, kura
/•. (ow.).

9ie'bfyuT)n, sn. =(e)3, i?Z.

=&üt)ner, kuropatwa /. ;
—

mit blaffer gätbung farbówka

/.; fette — puzna /. (kuro-

patwa).

föe'bljiil)ttergarn, sn. =(e)§,

pl. =-e, rozjazd m. (ow.).

9tC'6Iau§, sf. pl. »laufe,

filoksera /. (owad).

9C'6IaugftanfI)ett
f sf. filo-

ksera f.

9e'&mtffer;, sn. ob. Gebert«-

meffer.

CbJjfu!)!', sm. ob. 3feben=

pfatjt.

9le'bfd)0f}, sm. «ffe§, pl.

=ffe, 9e'uf<pfjUng, sm. -(e)§,

pi. >e, ródka winna, wyro-
stek winny.

OCbftOd, sm. <e)§, pl.

sftöde, winna macica.

9tc't)U§, sm. i sn. —
,

pl.

— i =ffe, rebus m., zagadka
obrazowa.

9ecenfe'nt i 9iesenfe'itt, sm.
"tn, pl. =tn, recenzent m.,

krytyk m.

sJicccnftc'rcu i 9{C5cnfie'rcu,

va. (tjaben) krytykowa, oce-

nia, oceni, osdzi.
fliecenfto'n i Siejenfioit, sf.

pl. »en, recenzya /*., kry-

tyka f., rozbiór krytyczny,

ocena f.

üiecejjtffe, töecejrt, obacz

31e^ptffe, ategept.

fllecefj, obacz atejefi.

OCdjen, sm. =s, pl. — , i)

grabie pl., grablisko «.; 2)

wieszado n. (na odzienia); =
Äleiberrecben.

sJle'djen, vn. (tjaben) grabi,
zagrabi, zbiera, gromadzi
grabiami.

9ie'd)citamt, sn. ob. Kedjert*

fammer.
9e'dienaufgaIJe, sf. pl. *n,

zadanie rachunkowe.

9e'djen1irett, sn. = (e)3, pl.

=»er, ohacz Jtecheniafel.

%it'Ü)tl\1mä), sn. =(e)§, pl.

b\X)ev, ksika rachunkowa,
do nauki rachunków.

9c'djejicyempcT, sn. =§, pl
— , zadanie rachunkowe, ra-

chunek m.
üHe'djenfcljIer, sm. =3, pl.

— , bd rachunkowy, bd
m. w rachunku.

Dle'djentitnft, sf. sztuka

rachunkowa, arytmetyka /.
vJ{e'd)engettlC, (wym.: -e-

ni), sn. -<*>, pl. =s, 9e'djen=

fimftler, sm. =3, pl. —, aryt-

metyk m., bardzo biegy
w rachunkach, rachmistrz m.

9e'd)enlel)rer, sm. =§, pl.

— , nauczyciel m. rachunków.

9e'd)enmafd)tue, sf. pl. =n,

maszyna racliunkowa.
sJic'djc«mctftcr, sm. =§, pl.

— , 1) = iectjenletjrer; 2)

= SRecrjengenie.

9ie'd)en))fennig, sm. *%, pl.

=e, liczman m., liczbon m.

föe'djeitfdiaft, sf. rachunek

m. ; sprawozdanie n. ; — übet

etro. geben, ablegen skada
z czego rachunek, zdawa
z czego spraw; non jmnbm
— forbem, oerlangen da
od kogo rachunku, zdania

sprawy; jmnbn jur — jielien,

fid) oon jmnbm — ablegen

(äffen pocign kogo do od-

powiedzialnoci, da od
kogo zdania sprawy.

9iYd;ciifdjaft3aulenurtg, */.

pl. =en, flie'djeiifdiaftsfjeridjt,

sm. =(e)3, pl. =e, zoenie n.

rachunku (z czego); sprawo-
zdanie n. (o czem), zdanie n.

sprawy (z czego).

;JiC'd)CUfd)aft^fltdjt, sf. obo-
wizek m. zdania sprawy, obo-
wizek odpowiedzialnoci, od-
powiedzialno f.

föe'd'enfdjaftSflfltdjttg, adi.

obowizany do odpowiedzial-
noci, odpowiedzialny.

SHe'djenfdneDer, sm. =§, pl.

— , 9e'd)cnfta6, sm. =(e)S, pl.

=ftäbe, rachubnica przesu-
wowa.

9Jc'd)Citftunbc, */. pl. =n,

lekcya /*. racliunków.

5Re'd)CntafcI, sf. pl. ~n, ta-

bliczka rachunkowa.

9e'd)enttfd), sm. =eä, pl.

-t, stó m., stolik vi. do ra-

chunków,
9k'd)emtnterridjt, sm. «(e)§,

nauka f. rachunków.
sJied)C'rd)Ctt, (wym.: reszer-

szen), sf. pl. poszukiwania pl.,

dochodzenia pl.

föe'djnen, I. va. (^aBen) i)

etlt». — liczy, oblicza, ob-
liczy, rachowa co = bt*

red)nm; bie 21r&ett roili id)

gar nid)t — roboty nie licz
wcale, nie mówi wcale o ro-

bocie; 2) jufammen— doda-

wa; redjne biefen Setrag ba*

ju dolicz te kwot; man red)=

net it)n unter bie @elet)rten

licz go midzy uczonych,

uwaaj go za uczonego; bil

lantift 11)11 ju beinen greunben
— moesz go zalicza do
swoich przyjació, moesz go
uwaa za swego przyjaciela;

man rechnet fein 2Uter auf
adjigig Qafyre rachuj mu om-
dziesit lat; II. vn. (baben) 1)

rachowa; — lernen uczy
si rachowa; falfd), nicht

richtig — rachowa mylnie,

robi myki w rachunku; im
Äopfe — liczy, rachowa
w gowie; 2) (obraz.) auf
jmnbn, auf ttxo. — rachowa
na kogo, na co, spuszcza
si, spuci si na kogo, na
co, pokada w kim, w czem
nadziej; mit jmnbm, mit etro.

— liczy si z kim, z czein,



ÜHe'd)neit 234 iHedjt

uwaa na kogo, na co ; barauf

fonnte er nicht — na to liczy

me móg, tego nie móg sie

spodziewa.

ÜRc'djHCIt, sn. »§, liczenie

H., rachowanie w.; fid) im —
Üben wiczy wie w rachun-

kach; im — *
unterrichten

uczy rachunków.

9le'djner, sm. <*$, pl. —,
rachownik m., rachujcy m.

üli'edjiimtg, */. pl. -en, i)

rachowanie «., liczenie n.,

kalkulacya /., rachuba /.;

ttUeS in — jiehen wzi wszyst-

ko w rachub; (przenonie:)

zwaa na wszystko; roenn

bu in — 3»f)ft, bafj . . . jeli

wemiesz av rachub, jeli

zwaysz, e . .
.

; ben äierhält=

niffen — tragen uwzgldnia,
uwzgldni stosunki, zwaa
na stosunki; 2) zianie n.

sprawy, sprawozdanie n. =
9ied)enfd)aft; jmnbm — ab=

legen wyrachowa si, wyli

czysi komu; 3) rachunek »«.;

rachunek kupiecki= gaftura

;

gefdjriebene — rachunek na
pimie; ^Betriebsausgaben —
rachunek wydatków ruchu
(kolejn.); @elb— rachunek
pieniny; 2)iatcrial— rachu-

nek materyaów; SRonat

—

rachunek miesiczny; lau-

fenbe — rachunek biecy;
fpejiftjierte — rachunek wy-
szczególniony; auf — geben,

faufen da, kupi na rachu-

nek, na kredyt; bie — au=
ftellen wystawi, napisa ra-

chunek; bie — aujteljen,

aufdjreiben wypisa rachu-

nek, zrobi wycig rachunku
z ksigi; in — fteHen, auf
bie — fefcen wstawi w ra-

chunek, zapisa na rachunek

;

bie — ftimmt, ift richtig ra-

chunek zgadza si; bie =en

führen prowadzi rachunki;
mit jmnom in — ftetjen mie
z kim rachunek biecy; eine
— in Drbnung bringen, be=

jafolen uporzdkowa, (z)li-

kwidowa, zapaci rachunek

;

laut — wedug rachunku; er

bat ba§ für (auf) feine — getan
uczyni to na swoj rk; 4)
(obraz.) rachuba /., oczeki-

wanie «,, nadzieja /., widoki

m. pl.
; fid) in feiner — iäufeben

omyli si w swoich oczeki-

waniach; fid) — auf etro.

machen liczy na co, oczeki-

wa co, spodziewa si czego;

jmnbm einen ©trtd) burd) bie

— machen popsu komu ra-

chuby, szyki, pomiesza komu
plany, zniweczy czyje za-

miary; bag märe ein ©irich

burd) bie — to pomieszaoby
rachuby; feine — bei etro.

fiuben dobrze wyj na ezem,
nie straci, zarobi na czem,
wyj na swoje, mie przy
czem korzy; bie — ohne ben

SBirt mad)en (zrobi rachunek
bez gospodarza) wystrze-

li bez prochu, rozpocz co,

nie namyliwszy si wprzód,

czy bdzie mona dokona.
9ie'djmmg3(at>)lepng, sf.

pi. =en, wyliczenie n. si,

zdanie n. sprawy z czego.

9e'djmmg§abfdjluft, sm.

=ffee, pi. =fd)lüffe, zamknicie
n. rachunku; bilans m.

ÜUe'djmmgSamt, sn. =(e)§,

pi. =ämter, urzd rachunko-
wy; buchalterya f.

9e'djmuig8art, sf. pi. ;en,

1) sposób m. liczenia; 2) bie

nier =ert cztery dziaania aryt-

metyczne.

ihYdjnMtgSnitfpfie, sf. pi.

=rt, zadanie rachunkowe.
sJe'd)nMtg3ait§3itg, sm. -(e)S,

pi sjüge, wycig m. z ra-

chunku.

9ie'd)iumg3&eamte(r), sm.
=ten, pi »ten, urzdnik ra-

chunkowy.

9ie'd) mtngöbetfniel, sm. «(e)3,

pi. =e, przykad rachunkowy,
arytmetyczny.

ithYdjmtngSbeleg, sm. =(e)§,

pi -e, alegat m. do rachunku.

9{e'd)nwngöbetrag, sm. -(e)s,

pi. =trage, suma f., kwota

/. rachunku, na jak rachu-

nek opiewa.

9ie'u)mutg3brett, sn. =(e)§,

pi «er, szczoty pi., liczydo

«., liczyk m.
sJie'd)tumg3&ud), sn. -(e)§,

pi »büfher, ksiga /. rachun-
ków.

Me'd)mmg3ue}jartement,
(wym. : -departm), sn. '§,

pi =g, wydzia obrachun-

kowy, oddzia rachunkowy,
urzd rachunkowy.

Me'djnmigSfeljler, sm. -s,

pl —, »CdjnmtgSirrtam, sm.
=(e), pl «tümer, bd rachun-
kowy, myka f. w rachunku,
w obliczeniu.

üRe'djminsgfityrer, sm. =s,

pl. —,
prowadzcy m. rachun-

ki, rachmistrz m.
9e'djHimg£fiiI)ntHg, sf. pi.

= en, rachmistrzostwo n., bu-
chalterya f.

!!He'djming31jof, sm. .(e)§,

pl =bbfe, izba obrachunkowa.
9ie'd)ming3jctl)r, sn. =(e)ä,

pl =e, rok biecy rachun-
ków, rok rachunkowy, skar-
bowy.

JhYdjiuingStammer, sf. ob.

Sfiedinungehof.

9c'd)mmg§leger, sm. =§, pi
— , zdawca m. rachunków.

9{e'djnung<tyriifiing; */. pl
=en, egzamin rachunkowy.

URe'(jjmtitg8rat, sm. <e)§,

pl =räte, radca rachunkowy,
radca m. przy urzdzie ra-

chunkowym.
9ie'djming3rcbifor, sm. =§,

pl. =en, kontrolor m., spraw-
dziciel m. rachunków.

sJie'd}nmtg§tye$te§, sf. pl.

— , dziaanie arytmetyczne.

fliedjitMtgStabeUen, 9ie'd)=

nungStnfdu, sf. pl tablice

arytmetyczne.

9Jc'd)nung§iikrfd)lag, sm.
s(e), pl =fd)Iäge, kalkulacya
tymczasowa, obliczenie pro-

wizoryczne.
sJic'djmmg§tDefcn, sn. *§,

rachunkowo /'.

9iedjt, sm. =(e), pl -e, 1)

prawo it.; bürgerlichen, firch=

Ud)e, gemeines, iömifd)e§ —
prawo cywilne, kocielne, po-
wszechne, rzymskie; natür=
liebeg, gefchriebeneS, pofitioe
— prawo natury, prawo pi-

sane, pozytywne; bi «=e ftu«

bieren uczy si prawa ; 2)oftor

ber =e, beiDer =e, doktor pra-

wa, doktor praw obojga; Spro=

feffor ber =e profesor prawa;
non = roegen z prawa, wedle
prawa; 2) prawo n. do czego,

tytu m. do czego = 2lnred)t;

ein — über jmnbn, über etro.

haben mie prawo nad kim,
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nad czem; — über Seben unb
%ob prawo ycia i mierci

;

bürgerliche, polttifcbe, fojtate

=e prawa obywatelskie, poli-

tyczne, spoeczne ; eilt — auf
eine ©ache Ijaben mie prawo
do rzeczy; ein — auf ' einer

©ad)e Ijaben mie prawo na
rzeczy ; — ju etro. Ijaben mie
prawo do czego, mie wolno
zrobienia czego; feine =e gel=

tenb mad)en broni, dochodzi
swoich praw, wykaza swoje
prawa; auf feinem --e befielen

obstawa przy swojem prawie,
broni swego prawa; jmnb
=e nertcibigert broni czyich
praw; jmnbm ju feinem >e

cerbelfen dopomódz komu do
dojcia (do) swego prawa;
jmnbm tu feine >t greifen, in

jtnnbs --e greifen uzurpowa,
roci sobie, przywaszcza
sobie czyje prawa; ju — be=

fteben obowizywa; mit roel«

d)em «e? jakiem prawem? na
jakiej podstawie? Serluft ber

bürgerlichen =e utrata praw
obywatelskich, mier cywil-
na; ba§ — ber grfigeburt
prawo pierworodztwa ; 3) su-
szno /., sprawiedliwo f. ;

«r bat ba — auf feiner

©eite suszno jest po jego
stronie; fid) fetbft ju feinem
«=e »erbelfen wymierzy sobie
samemu sprawiedliwo; \t-

manbem — roiberfabren laffen
odda komu sprawiedliwo,
przyzna komu suszno

;

mit — prawnie, susznie;
ohne — nieprawnie, niesu-
sznie; mit gug unb — , mit
Doiem =e zupenie prawnie,
jak najsuszniej ; mit — ober
Unrecbt susznie czy niesu-
sznie; — behalten wygra
spraw, mie suszno ; —
finben znale sprawiedliwo;
— fudjen szuka sprawiedli-
woci; — fpred)en sprawiedli-
wo wymierza, sadzi (spra-

ny); e ift Rechtens naley
si, susznem jest

;
jebem fein

1— kademu sprawiedliwo;
©eroalt get)t »or — gdzie
przemoc mówi, prawo milczy,
rop ntcbtS tft, bat ber Äoifer
fein — oerloren z prónego
nie naleje.

WCfJ)t, I. adi. 1) prawy

(w przeciwstawieniu do litlf,

lewy); bie =e £>anb prawa
rka; auf ber «en ©eite po, na

prawej stronie, z prawej strony,

po, na prawej ; er tft mtne =e

§anb jest moja praw rk,
jest mi bardzo pomocnym,
potrzebnym; bie =e ©eite eineg

©toffeg, eines Beugeä lice pi.;

2) dobry, naleyty, suszny,
odpowiedni ; ber =e 2Beg dro-

ga prosta, naleyta, odpo-

wiednia; com »en äßege ab"

fommen zabdzi, straci na-

leyt drog; (obraz.) zej
na bezdroa, na manowce;
ba§ =e 5Diafj, 3Serr)ältniö odpo-
wiednia, naleyta miara, od-

powiedni stosunek; ber =e

2lu8brucE wyraz stosowny

;

jur <en, ju =er 3eit anfommen
przyby na czas (waciwy).
punktualnie; etro. an ber --en

©teüe angreifen wzi si do
czego waciwie, jak naley

;

er ijat ba§ §erj auf bem =en

{ytcdEe ma serce, dobry z niego

czowiek ; ba§ 3J?aul auf bem
=en gtecfe ijaben miegb wy-
prawn, wyparzon, by wy-
szczekanym; bu fommft ge«

rab an ben >en 9Kann aibo

an ben fechten trafie wa-
nie na odpowiedniego, na
tego, którego szuka; bal

fann ntcbt mit -=en Singen
jugeben nie idzie to drog
sprawiedliw, nie idzie to

jak naley; nie dzieje si to

sposobem naturalnym, musz
w tern by jakie czary; 3)

prawy, prawdziwy, sprawie-

dliwy, uczciwy, przyzwoity

;

•t Äinber prawe dzieci; fein

=er SBruber, feine =e ©cbroefter

jego rodzony brat, rodzona

siostra; ber =e @rbe suszny,
prawny dziedzic; baä Äinb

beim »en tarnen nennen na-

zwa co waciwem imieniem,

jak naley; 4) wielki, istotny

= grofj; feine «e Suft Ijaben

nie mie wielkiej chci; id) batte

eine =e greube barüber to mi
wielk sprawio rado, szcze-

rze si tern ucieszyem; bal

ift eine »e $tage to duy ko-
pot; bu bift ein «er ©d)elm
porzdny z ciebie hultaj ; er

bat etro. 9ed)teS gelernt zna-

cznej naby nauki ; es iftnid)t$

3ted)te§ nie jest to nic wiel-

kiego, znacznego, nie s to

wielkie rzeczy; bu bift mir
ber «e ty wanie do tego,

ty mi to zuch! ba§ roäre

roa" 9ted)te§ a toby te do-

piero byo co piknego; ba
ift er an ben =en gefommen
a to dopiero trafi na tgiego,
wybra si do tgiego! 5) =er

SBintel kt prosty (geom.);

6) dogodny, yczeniu odpo-
wiadajcy; mir ift es" — ja
si zgadzam, ja przystaj;
roenn e§ bir — ift jeli nie

masz nic przeciw temu, jeli
ci si podoba; rote e§ — ift

(tak) jak si powinno robi,
jak naley; ba3 roar ihm gar

nid)t — to wcale mu si nie

podobao, nie by wcale
z tego zadowolony; bir fann
niemanb etro. — machen tobie

nikt w niczem nie dogodzi;

ba ift nidjt meljr al§ — unb
billig to tylko suszne, spra-

wiedliwe; IL adv. 1) bardzo,

dosy; porzdnie ;
— gem bar-

dzo chtnie, jak najchtniej;
— lange bardzo, dosy dugo;
id) bitte — febr bardzo prosz;
e§ tft — falt porzdnie zi-

mno; 2) dokadnie, odpo-
wiednio, wanie = genau;
id) roeifj es" nid)t — nie wiem
tego dokadnie, dobrze; 3)

prawo, susznie
;

ganj — I

zupenie susznie ! — fo

!

brawo! bu rjaft nid)t — baran
getan niedobrze zrobie; —
janbeln postpi (sobie) uczci-

wie, jak na porzdnego czo-

w eka przystao ; bin id) tjter

— bet §errn ? czy mie-

szka tu pan X? 4) mat:

fann eö nicht allen Seuten
— machen wszystkim ludziom

nie mona dogodzi; e§ ge=

fd)iel)t mir — dobrze mi tak,

zasuyem na to; roenn id)

— felje, Ijöre, mid) — erinnere

jeli mnie oczy nie udz,
such nie myli, jeli pami
mnie nie myli; nun etft —
wanie teraz, teraz dopiero ;

—
fd)reiben pisa ortograficzuie.

sJe'd)tC, sf. pi. =n, prawa
rka, prawica /. ;

jur =n po
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prawicy, po, na prawej

stronie.

9e'djtcd, sn. -(e), pi. -e,

prostokt w., równokt ni.

9iC'd)tedtg, «Ii prosto-

ktny, równoktuy

Me'dMafienfdj, adt. «party

w zdaniu« zwadhwy.
9ie'djtltd), I. adi. 1) pra-

wny, »er SBeiftcmb pomocnik

prawny, adwokat w.; »CS ©r*

fenntni orzeczenie sdowe,

9U'd)tCU, w». fóaBen) mit wyrok m.; 2) prawy, uczci

imnbm um (über) etro. — pra-

wowa si, spiera sie, sprze-

cza sie, spór wie z kim o co.

ÜRe'djtenä, adv. susznie,

prawnie; in aßet $otm —
po formie, wedug przepisów;

alle§ roa — ift wszystko co

prawo wymaga, co z prawa

sie naley.
9ie'd)tferttgCH, va. (f,aben)

usprawiedliwia, usprawie-

dliwi, uniewinnia, unie-

winni, oczyszcza, oczyci;

jitjj
__

#
vr. (fjaben) usprawie-

dliwia si, usprawiedliwi

si, uniewinnia si, unie-

winni sie.

9le
r

d)tfertigeilb, adi. uspra-

wiedliwiajcy, uniewinniaj-

cy.

9ie'd)t(erttger, sm. .8, pi.

— , usprawiedliwicie! m., rze-

cznik «?., obroca m.

9ie'd)tferttgimg, */• pi- ~™>
usprawiedliwienie n., unie-

winnienie n. ; ctro. ju feiner

wy, poczciwy; »er. SDenjd)

uczciwy czowiek, uczciwiec

m. ; II. atft>. 1) prawnie;

jmnbn — belangen pozwa
kogo do sdu; 2) susznie,

prawym sposobem, uczciwie.

9e'd)tlidjfett, sf. i) pra-

wno /'., legalno/.; 2) pra-

wo f., uczciwo /.

9e'djtlie(>Cltb, adi. lubicy

suszno, prawo, prawy.

9C'd)tliniO, adi. prosty,

prostopady ; adv. prosto,

prostopadle.

91e'djtl03, I. adi. 1) nie

prawny, bezprawny; niepra

wy; 2) wyjty z pod prawa,

pozbawiony opieki prawa ; II.

adv. nieprawnie, bezprawnie;

nieprawo.

9ie'd)«0ftgfeit, */. 1)
#

bez-

prawie n. ; 2) wyjcie n.

z pod prawa, pozbawienie n.

opieki prawnej.

9e'd)tmnjjig, i. adi. i)

prawdziwy, rzeczywisty, su-

— jagen, anfügen, »otbrin- szny; = tmrrltcb; 2) prawy,

atn powiedzie, przytoczy co prawny, prawem dozwolony,

na swoje usprawiedliwienie.
|

prawem postanowiony, z pra-

9xC'd)tfCrttgunöÖflntnb, sm. wem zgodny, wany (wedug

s(e)8 pi. -griinoe, powód prawa); =e ©be prawne, wa-

usprawiedliwiajcy.

9te'd)tjerttgung§fd)rift, sf.

sf. »etl, pismo usprawiedli-

wiajce, obrona /.

üRe'djtglÖUtlig, adi. prawo-

wierny; adv. prawowiernie.

9e'djtglftul)ige(r), sm. -en
7 -~. (Uft'dltnlältfltni» s

ne maestwo; =e8 ©ertdjt

sd waciwy; II. adv. pra-

wdziwie, susznie; prawo,

prawnie, wanie.
9e'd)tmafjtgfeit, */• i)

suszno /.; — ber gorbe»

rung suszno pretensyi; 2)

pi. »en, 9tC'd)tgläHMgC, */. prawo /., prawnosc /. wa-

ci -»l, prawowierny w., pra- noc /. (wedug prawa); —
wowierna /. »e^Läßültifllcit ;

waciwo /

Üte'dltqläuMQfCtt, sf. pra- kompetencya/.; = -Befugnis.

wowieS ". 9icd)t3, fldr. na prawo, w

9e'(Wa&tt, sm. «8, l» - prawo, po prawej strome po

kótnik m., sprzeka/., zwa- prawicy; — um! — jcotüenci.

dnik m.
9tcd)tt)ufieret', sf. pi. «en,

uparto /. w zdaniu, obsta-

wanie uparte przy swojem
zdaniu; zwadliwo /.

9te'djtl)uknn, sf. pi. «innen,

kobieta kótliwa, zwadliwa,

sprzeka /.

w prawo zwrot ! — unb linfö

jein uywa równie dobrze

prawej i lewej do pracy, do

pisania i t. d.

91e'd)t3al)tr.etMtg, sf. pi

»en, ustpienie n. prawa.

9e'd)tkngclcgc4ctt, sf. pi

»en, sprawa prawna.

Üie'djtSauforud), sm. -(e)8,

pi -fptütt)e, pretensya pra-

wna, roszczenie prawne.

9e'4j8cnttott. sm. <e)8,

pi »röälte, rzecznik m.
t

ad-

wokat m., obroca m.

9ie'd)t3kf(iffene(r), sm. =en,

pi. »en, przykadajcy ni.

sie do nauki prawa, ucze
m. prawa, prawnik m.

9e'd)t3kiftanb, sm. -(e)8,

pi «ftänbe, doradca prawny,

adwokat m.
9U'djt3t>ektjruttg, sf. pi

»en, pouczenie n. co do pra-

wa (sady przysigych).

91e'd)t3beraulmng, */. pi
=en, pozbawienie n. prawa.

9tC'd)tökftÖltbtg, adi. pra-

womocny; = red)t8träfttg

;

wany (prawnie).

9e'ajt3kftanbtgfeit, */.

prawomocno /. ; wano /.

(prawna).

9U'djt§kitgung, */. pi <en,

pogwacenie n. prawa.

91e
rd)i3kumj?tfetn, sn. »8,

poczucie n. prawa, sprawie-

dliwoci.

9C'd)tSt)Dbcn, sm. *8, pod-

stawa prawna.

9C'd)tfd)0ffClt, I. adi. po-

czciwy, rzetelny, prawy; II.

adv. poczciwie; — leben y
poczciwie; (w mowie poufa-

ej zamiast feljr geroaltig) bar-

dzo, tgo; — arbeiten wiele,

bardzo pracowa; ftc^
—

(angroeilen tgo si nudzi.

gie'ditfdjaffenljeit,, sf. pra-

wo /., rzetelno /., po-

czciwo f., godziwo /.

9U'd)tfd)rciumig, sf. pi
»en, ortografia /., piso-

wnia /.

9iC'd)tgbrCknb, adi. prawo-

zwrotny (mechanika).

9{c'd)t8ctnttianb, sm. «(08,

pi sroanbe, zarzut prawny.

9e'd)t3erfatoren, adi. bie-

gy w prawie.

*9?e'd)t3erfafaettl)ett, */. bie-

go /. w prawie.

9c'djt§erH8nm8, */. i>/-

»en, wyjanienie n., wytó-
maczenie n. prawa.

9c'd)t§fatt, sm. -(e)3, pi.

«fäHe, przypadek prawny,

sprawa /.
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9k'd)t3fonn, */. pl. =en,

forma prawna, prawem prze-

pisana.

9k'd)t8fonnaUtät, sf. pl.

en, formalno prawna, pra-

wem przepisana.

9k'd)t3frage, sf pi. -n,

kwestya prawna, pytanie

prawne.

9k'd)tägang, sm. =(eK Pl

«=gänge, postpowanie sdowe,
procesowe, procedura sdo-
wa; bieg m. sprawy, tok m.
procesu.

9k'djtggefii&l, «»•» 9k'd)t§=

ftttlt, sm. =(e)3, obacz j)tedjtg=

fceroufetfein.

9k'd)t3gelel)rfamfeit, sf.

umiejtno /'. prawa, pra-

wni etwo n.

9k'djt3geleljri, I. adi. zna-

jcy prawo; u. 9k'djt§ge*

lc^rte(r), sm. »en, pl. -»en,

prawnik m.
9k'djtgge&Ülll>e, sn. =§, sy-

stem prawny.

9k'djt§gletdjl)eit, sf ró-

wno /. wobec (w obliczu)

prawa.

9k'djt§gninb, sm. «(e)§, pl.

-griinbe, argument m., powód
m., tytu m. (prawny).

9k'd)t3gnmöfafc, sm. =e§,

j>Z. =fä^e, zasada prawna.

SRCdjtgUltig, adi. prawnie
wany.

9k'djt8gülttgfeit, sf%
wa-no prawna, prawno f.

9k'd)t3gutad)tett, sn. =§, pi.

— , opinia prawna.

9k'd)t§ljanöel, sm. -.§, pl.

«bänöei, spór prawny, sprawa
sdowa, proces m.
'
9k'd)t3l)tlfe, sf pl. =tt, po-

moc prawna.

9k'd)t3fenner, sm. =§, pi.

—,
prawoznawca m.

9k'd)t3fenntnt3, sf. pl.

»niffe, prawoznawstwo n.

9k'djt3fnijf, sm. *(e)§, pl.

»e, wykrt prawny, wybieg
adwokacki.

9k'djt3fonfulent, sm. *en,

pl. -en, konsulent m., do-
radca prawny.

9k'd)t«ifoften, s. pi. koszta
sdowe, procesowe.

*
9lc'c^tSfraft, */. moc /.

prawa, prawomocno /.

9U'djt3fräfttg, adi. prawo-

mocny; — roerben sta si
prawomocnym.

$Re'd)t3fimbe, sf. znajomo
/. prawa, prawoznawstwo n.

9k'djt3flliltltg, I. adi. zna-

jcy prawo; II. 9k'd)tÖfMtbt=

ge(r), sm. =en, pl. ten, znawca
m. prawa.

9k'djt3leljre, sf. pl. «n,

nauka /. prawa.

9k'd)t31el)rer, sm. =§, pi.

— , nauczyciel m. prawa.

9k'djt3mtttel, sn. =§, pl. —

,

rodek prawny.

9ie'd)t3ltad)fOtge, sf na-
stpstwo prawne.

'9k'djt3nadjfrjlger, sm. =§,

pl. — , nastpca prawny.

9k'djt§rtontt, sf pl. =en,

norma prawna, przepis pra-

wny.

9e'djt§flflege, sf. zarzd ni.

wymiar ni. sprawiedliwoci.

9k'djtgMUofrjMte, sf. filo-

zofia /. prawa.

9e'd)tf^rCdjUng, sf wypo-
wiadanie n. zdania prawnego,
wymierzanie n. sprawiedli-

woci.

9e'd)t^unft, sm. *{e% pl.

*?, punkt prawny.

9k'djt3regel, sf. pl. =n, re-

gua prawna, przepis prawny.

9k'djt§fadje, sf. pl. «n,

obacz aecfctefianbel.

9k'djt3fai?, sm. ob. Efted)t=

grunbfafc.

9k'd)t3fd)l$, sm. «e§, ochro-

na przez prawo uyczona,
ochrona prawna.

9k'd)t3firm, sm. ob. ^edjtg-

oeitmfetfetn.

Ste'djtäfpntd), sm. =(e)§, #/.

=fprüc&e, wyrok sdowy; orze-

czenie przysigych; przys-
dzenie n. ; = 3iifpred)ung.

9k'd)t§ftaat, sm. =(e), i>z.

=ert, pastwo konstytucyjne.

9k'd)tgftan&, sm. <e)3, pl.

-ftänbe, waciwo /., kom-
peteneya /., przynaleno f
sdu.
'9e'd)t3ftiin&ig, adi. przy-

naleny do pewnego sdu,
podpadajcy pod sdowni-
ctwo.

9k'd)t3ftrett, sm. *(e)8, pl.

»e, spór prawny.

9C'd)tgtttCl, sm. «3, p —

,

tytu prawny.

9iCd)t§tt'm, adv. ob. 9ied)t§.
sJte'djt3lirtgÜltig, adi. pra-

wnie niewany, bezprawny.

9e'djtgitrfuni)e, sf. pl. «n,

dokument prawny, wiarogodne
pismo prawne.

9k'djt3berl)tn&lid)feit, sf.pl.

en, zobowizanie p>awne.

9k'd)t§t)eri>reljer, sm. .§, jo.

— , krtacz prawny.

9k'd)t3berörefyimg, sf. pl.

=en, nakrcanie n. prawa.

9k'd)t3öerfaljmt, sn. =§, #£.

—
,

postpowanie sdowe

;

pettindje — postpowanie
sdowe kryminalne, karne.

'
9k'd)t3üerfaffiing, sf. pl.

=en, urzdzenie sdowe, orga-
nizacya f. sadów.

9tc'#t8öer$iUtatö, sn. .ffe§,

pl. »ffe, stosunek prawny.

9k'djt8toerijart&lung, sf. pl.

-en, rozprawa sdowa.
9k'djt8öerle£iiitg, sf. pl.

;en, obraza f. prawa.

9k'djt3berftän&tge(r), sm.
•en, pl. =en, rozumiejcy
prawo, prawnik m.

9k'djt3bettt>altimg, sf. pl.

=en. zarzd m. sprawiedliwoci.

9{c'd)t§öcrtDCtgcrung, sf. pi.

=tlt, odmówienie n. wymiaru
sprawiedliwoci.

9k'd)t3borIJcIjatt, sm. «(e)§,

pl. >=e, zastrzeenie prawne.

9k'djt§trjeg, sm. <e)g, pl.

«e, droga prawna, sdowa;
ben — &efd)reiten, betreten,

einfdjtagen wytoczy spraw
przed sd.

9k'djt8nmdje, sf. pl. =n,

zwrotnica prawozwrotna (ko-

lej n.).

9k'djt3»tung, adi. prawu
przeciwny, nieprawny.

9k'd)t§tDtbriflfcU, sf. pl.

«en, nieprawno f, niele-

galno f.

9k'djt3tt>tffenfdjaft, sf. pl.

=en, umiejtno /., nauka /'.

prawa, prawnictwo n.

9k'd}t3toiffeufd}aftKd}, adi.

prawniczy.

9k'djtgtrjfjljltat, sf. pl. »en,

dobrodziejstwo n. prawa.

iHCtgjuftanbigleit, sf. wa-
ciwo /., kompeteneya f.
sdu.
'9k'djt§3tt>aiig, sm. <e)g,

kompeteneya /. z ustawy,
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kompetencya konieczna (pra-

wo).

iKc'djttttnleltfl, adi. prosto-

ktny; =eg äjierecf prosto-

kt m.
'tfiC'djtjCttiß, adi. w naley-

tym, w swoim czasie odby-

wajcy si; adv. na czas.

9c'd)tjeUiflfcit, sf. wcze-

sno /".

Wecibt'b i
sJiC5tbt'D, adi.

obacz ?KüdfälIia.

üRectyte'nt i 9e3M)ie'nt, sm.

=en, pi. =en, recypient m.,

przyjemnik m. (chemia).

9ectyie'Kn i Dkjijjte'ren,

va. (b>ben) przyj = auf=,

einnehmen.

9tectyrocitä'ti9Je3tyro3ttä't,

sf. wzajemno /.

9iectyro't i iKejtyro'f, adi.

wzajemny; adv. wzajemnie.

ÜRecüatio'n i üUejitatto'n,

sf. pi. =ert, recytacya /.

Otecitati'ü i ü)le3itnti'b, sn.

=g, pi. 'e, recitativo n., pie-

wne opowiadanie (muzyka).

föecttie'rcn i iKejitie'ren, t>a.

(f)aben) recytowa, oiimawia.

9letf, sn. =(e)g, pi. =e, rek

tn., drek m. (gimnastyka).

Die'tfe, sm. =»n, pi. =n, bo-

hater m., rycerz m.
vJie'detfen, sn. -g, fryzo-

wane elazo.

9CrIeit, va. (Ijaben) 1) prze-

ciga, rozciga, wyciga;
wydua (op. szyj); 2) roz-

paszcza, brejtowa (elazo)

;

fid) — , vr. (baben) przeci-

ga si (n. p. ziewajc).

9ie'(Ien{)<lft, adi. olbrzymi,

bohaterski.

föe'dljammer, sm. =g, pi.

»rjämmer, mot wodny topor-

nic-zy.

9e'dfjOl3, sn. =e, pi. «fiörjer,

uacigado n.

Dte'dfdjmteb, sm.={t),pl.-t,

fryszownik tn., brejtownik m.

Dte'dÜtmttg, sf. pi. =en, wi-
czenie n. (gimnastyczne) na
drku.

SRebafteu'r, sm. <g, pi =e,

redaktor m.
jRebuftio'n, sf. pi. -en, re-

dakcya f.
9iCb aftiime'ü, adi. redak-

cyjny.

JRc'bbcrn, va. (b>ben) roz-

pina agle stosownie do wia-

tru (egluga).

flfe'ÖC, sf. pi. -n, 1) mowa
/., mówienie n. ; bie ©a&e ber

— dar wymowy; gebunbene,

ungebunbene — wizana,
niewizana mowa, poezya,

proza; rooDon ift bie —

?

o czem si mówi? baoon ift

bier feine — o tem tu mowy
niema; baä ift nidjt ber —
roert nie warto o tem mówi;
bie — fam bann auf tf)n po-

tem na niego przesza roz-

mowa, o nim mówi zaczto;
bie in — fte&enbe ©ad)e rzecz

w mowie bdca, rzecz,

o której si mówi; groifdjen

ung fann feine — bauon fein

midzy nami o tem mowy by
nie moe, nic to nie znaczy;

urn roieber auf unfere — ju

fommen by znów powróci
de tego, o czem mówilimy;
jmnbm tn bie — fallen prze-

rywa komu rozmow; jmnbm
— unb 2Introort ftejje sprawi
si komu, odpowiedzie komu;
jmnbn jur — ftellen, fefcen

pocign kogo do odpowie-
dzialnoci, da od kogo
zdania sprawy; feltfame =n

führen dziwaczne rzeczy mó-
wi; eg gefjt bie — mówi;
e§ ger)t ftarf bie — baoon
wszdzie, wszyscy o tem mó-
wi; 2) rozmowa f. = ©e«

fpräd); 3) przemowa /., mo-
wa /., odezwa /., gos tn. =
Vortrag ; eine — hatten mie
mow, przemawia; — auf

ber Äangel kazanie; eine —
an eine SSerfammlung galten

mie rzecz do zgromadzenia;

ba§ ift bie — eineg 2Ibgeorb*

neten to gos jednego z po-

sów; jmnbm eine — fjatten

powiedzie komu kazanie,

wyci komu kapitu; eg f)at

iljm bie — uerfdjlagen za-

pomnia jzyka w gbie.

9e'beavi, sf. pi. -en, spo-

sób m. mówienia, dykcya f.

9te'&e&UÖ, sn. =(e)g, pi. =er,

figura retoryczna, krasomów-
cza, przenonia /.

9te'beblume, 9e'be&liite, */.

pi. *n, zwrot krasomówczy.

9e'beferttg, dic'bcecioanöt,

adi. wymowny.

Mcbefcrttflfcit, 9ic'&cflc-

ttHHlbtfyeU, sf. mownoy., wy-
mowa /'.

9e'beftn,UT, */. obacz SRebe*

bilb.

9ie'befioSJei, */. pi. -n,

frazes retoryczny.

9e'beflU&, sm. «ffeS, tok

m., pynno /. mowy.
i)ie'öeform, sf. pi. =en,

sposób m. mówienia; tryb tn.

(gramat.).

9le'befretbeU, sf. wolno/.
przemawiania.

Die'beßU&C, sf. dar tn. mó-
wienia, wymowy.

SCbefltttft, sf. retoryka /.,

wymowa f.
9e'betunftler, sm. =g, pi. —

,

retor m., mistrz m. wymowy.
ihYbelllft, sf. ochota /. do

mówienia, gadatliwo f.

Sk'belllfttg, adi. gadatliwy,

wielomowny.

9e'beit, I. va. (Ijaben) mó-
wi, gada; über etroag —
mówi o czem; [aut, leife —
mówi gono, na gos, po
cichu; polnifrf) — mówi
po polsku; nor fid) bin —
mówi, mrucze sobie pod
nosem; — roir von etn). att-

berem mówmy o czem innem;

laffen roir irjn — dajmy mu
mówi, niech sobie mówi; er

läßt mit fid) — z nim mona
mówi, z nim atwo mona
doj do koca; in ben Xag
ijinein — gada bez rozwagi,

bez namysu; jmnbm ba
ÜBort — przemawia za kim,

broni kogo; jmnbm nad) bem
OJunbe — schlebia komu;
jmnbm ing ©eroiffen — prze-

mawia do czyjego sumienia;

in ben SBinb — na wiatr

mówi; aug ifjm rebete ber

SBaljnftnn sza z niego prze-

mawia; bu haft gut —

!

tobie atwo mówi! jmnbm
bag — »erbieten zabroni ko-

mu mówi; oon fid) — madjen,

oiet SRebeng oon fid) madjen
da powód do mówienia o so-

bie; sta si sawnym, osa-
wi si; II. vn. (fjaben) mó-
wi, przemawia, mie mow;
unbeutfid) — marmota.

ühYbeitb, adi. mówicy,
wyrazisty, wymowny = aug*
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brudfgDoH; =e Sßerfon osoba
mówica, mówca m. ; =e fünfte
sztuki mowne (poezja i wy-
mowa).

We'benSart, */. pi. =en, spo-

sób m. mówienia, frazes m.
;

eigentümliche — wyraenie
jzykowiwaciwe,waciwo
/. jzyka; ba ftnb nur =en!

to s tylko frazesy! to tylko

czcze sowa! »en machen mó-
wi pikne sówka

;
jjmnbn mit

=?n ctbfpeifen zby kogo pi-
knemi sowy.

9e'bejiritnf, sm. =(e)§, wy-
kwintno /., przesada /.

w mówieniu.

HRCuCrCt', sf. pi. =en, gada-
nina f. ;

plotka f.
9ie'befa<?, sm. =e§, pi. sfäfce,

zdanie n. w mowie.

9iC'bCfd^X«p, sm. *ffeS, pi.

=?d)[üffe, zakoczenie n.

mowy.
töe'beffbmitcf, sm. «(e)3,

ozdoba f. mowy.
9ie'iicfd)ö)ott, föebefditimlft,

sm. =(e)s, nadto/. w mowie.

flte'befdjtoug, sm. (e),

wznioso /. w mówieniu.

töCkfltdjt, sf. mania /.
mówienia, gadatliwo f.

Ote'beteil, sot. =(e), pZ. =e,

cz Z
7

, mowy (gramatyka).

OiC'ÖCtOH, sm. --(t)§, pi.

=töne, akcent m., przycisk m.
retoryczny.

SRe'beübmtg, sf. pi. =en,

wiczenie n. si w mówieniu.

9iC'bCtDCtfC, V- pi- =»/ i)

Lebensart; 2) sposób m. mó-
wienia.

9ie'bea>enbung, sf. pi. =en,

zwrot m. w mowie, w mó-
wieniu.

9e'&etout, sf. obacz «Rebe=

fucbt.

flicbigte^en, va. (baben)

redagowa.
OtCblttl), I. adi. poczciwy,

rzetelny, szczery; ftd) =e 3Jtü|e

um etro. geben nie szczdzi
trudu dla jakifj rzeczy, szcze-

rze zaj si czem; II. adv.

poczciwie, rzetelnie; szczerze

;

er meint e§ — mit ihm chce
tylko jego dobra.

iRe'bUdjfett, sf. poczciwo
f., rzetelno f. ; szczero /.

üHc'bncr, sm. «§, pi. —

,

mówca m.\ geiftttcher — ka-

znodzieja m.
flie'imeruiiljue, sf. pi. =n,

mównica f.
iKe'bnergabe, sf., 9ie'bner=

tOlent, sn. =(e), dar m. wy-
mowy.

töe'bnenfd), adi. kraso-

mowski, krasomówczy, reto-

ryczny; adv. po krasomow-
sku, retorycznie.

iWe'imerfitnft, sf. sztuka

krasomowska.

9ic'bncrft«Ijf, sm. =(e)3, pi.

=ftü£)te, katedra/, dla mówcy.
flie'bnerton, sm. *(e)§, pi.

stöne, przycisk m., ton m.
retoryczny.

OlCbOU'tC, (wym.: -dute),

sf. pi. =n, 1) reduta /., bal

maskowy; 2) szaniec czworo-
ktny.

iKebrtffie'rcn, va.
r

(haben)

redresowa, poprawi.

9iC'b|eItn, adi. gadatliwy,

wielomowny, rozprawny; —
roerben rozgada sie.

Ok'bfeltßfett, sf." gadatli-

wo /., wielomowno /.,

rozprawno /.

töebucte'rfiari 9iebit5te'rfiar,

adi. dajcy si zmniejszy.

iKcbuctc'ren i 9iebuste'ren,

va. (fjaben) redukowa, zmniej-

sza, obnia, obniy; zamie-

nia, zamieni; er fieljt je^t

fer)r rebugiert au3 bardzo zubo-

ao, mizernie teraz wyglda.
iKebuttto'it, */. pi. =en/re-

dukcya /., zmniejszenie «.,

zmiana /., przemiana /.
sJcbualtctc'rcn i 9iebiihli=

JtCrcn, ta. (ijaben) redupliko-

wa, podwaja (gramatyka).

föebupltfatto'n, sf. pi. =en,

reduplikacya f., podwojenie

n. (gramatyka).

9CC'bC, sf. obacz JRhebe.

9kC'ß, I. adi. 1) istotny

= real; =er Unterfd>ieb isto-

tna rónica; 2) gruntowny;
=e Äenntniffe gruntowne wia-
domoci; ba§ hot feine =e 33a=

ft§ to nie ma adnej podstawy
istotnej ; 3) rzetelny, porzdny

;

=>e§ ©anbetbau rzetelny dom
handlowy; IL adv. istotnie;

gruntownie; rzetelnie; — be*

btenen rzetelnie obsuy (u. p.

w sklepie).

föceüttä't, sf. gruntowno
/. ; rzetelno /., porzdek m.

9iCCJ, sn. «(e)3, pi. «e, li-

na f. (egluga).

Dice'^fdjtägcr, sm. >%,pl.—,
powronik m.

9iCfaftte', sf. pi. -n, ob-

nika /., opust m., obnie-
nie n. (przewoinictwo).

fliefefto'rium, sn. »§, pi.

=rien, refektarz w., izba sto-

owa, pokój jadalny, jadalnia

/. (w klasztorach).

3tcfera't, sn. «(e)3, pi. -e,

referat m., sprawozdanie n.

üieferenba'r, sm. «(e)3, pi.

*e, 1) sprawozdawca m., przed-

stawiciel m. sprawy; 2) refe-

rendaryusz m., mody pra-

wnik praktykujcy u trybu-

nau (w Niemczech).

iRefere'nt, sm. =en, pi. --en,

referent m., sprawozdawca
m., przedstawiciel m. sprawy.

9efere'nj, sf. pi. »en, iu-

formacya _/., wiadomo f.

9ieferie'rcn, va. (haben) re-

ferowa, zda spraw; dono-

si, donie.
9eff, sn. =(e), pi. =e, l)

jasa pi., kosz pleciony z pr-
tów; 2) prdki pi. u kosy;

3) may aglik.

9c'ffeit, va. (baben) ba3

©egel — zwin agiel.

ÜiCftCfto'nt, sm. »en, pi. =en,

starajcy m. si o co, re-

flektant m.
9CpCftte'ren, I. va. odbija,

odrzuca (wiato, promie-

nie); II. vn. (baben) 1) za-

stanawia si, rozwaa; 2)

auf etro. — wspóubiega si,

stara si o co, aspirowa
na co.

ÜReffe'Itor, sm. »§,pl. «=o'ren,

reflektor m., odbijacz m. (fi-

zyka).

Oiefte'j, sm. =eä, pi. «e, re-

fleks m., odbicie n., odrzut m.

9Uftc'fbcuiegunß, sf. pi. -en,

ruch bezwiedny (fizyologia).

ÜJcpefio'n, sf. pi. -en, i)

refleksya /., odbicie n. (wia-
ta); 2) rozwaga /., zastano-

wienie n.

Oieflejto'nSfoieget, sm. =g,

pi. — , reflektor m. (fizyka).

9tcffcjio'n8tt)tnfct
?

sm. =8,

pi. — , kt TM. odbicia.
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v
JiCflcyt'U, adv. zwrotny

(gramatyka).

Üicflcyi'üum, sn. «8, pl.

»na, sowo zwrotne (grama-
tyka).

sJiefO'rm, sf. pl. =en, re-

forma /., przeksztacenie n.,

ulepszenie n., poprawa /.

iHeformatio'n, sf. pl. «en,

reformacya f., poprawa f. ;

przeistoczenie n.

9Jeformntto'n§I)eftreDunfl,

9kfrjrmntio'ii3heujegiing,
'

sf.

pl. =eu, rucli reforraacyjny.

Meformatio'nSgefdnujte, sf.

historya /. reformacyi.

Reform atto'n^scit, sf, 9iC=

fo'rmjcitalter, sn. =3, czas m.,

epoka /. reformacyi.

Steforma'tor, sm. «§, pl.

=to'ren, reformator m., odno-
wiciel m., poprawca m.

9iCformotO'rtfd), adi. re-

formatorski.

töefO'nttbebiirftttJ, adi. wy-
magajcy reformy, zmiany,
poprawy.

ütefrj'rmfieftreöung, sf. pi.

«•en, dno reformatorska,

denie n. do reformy, do
zmiany.

ükformte'ren, 1. va. (h>ben)

reformowa, zreformowa, za-

prowadza zmiany, popra-
wia, poprawi; II. reformiert,

pp. i adi. (z)reformowany

;

bie -e Stetigion religia refor-

mowana, kalwinizm m.
9eformte'rte(r), sm. =ten,

pl. =ten, iRcformtcrtc, sf. pl.

«tert, kalwinista /., kalwini-

etka f.

9efrai'tt, (wym. : -fr), sm.
s3, pl. =, refren m., wiersz

powracajcy, zwrotka powra-
cajca.

9iefra!tio'n, sf. pl. -en, re-

frakcya f.t
amanie n. si

promieni.

Dtefraftir/nSuiirtfel, sm. =8,

pl- — , kt m. amania si
promieni.

föefra'ftor, äw. «§, pi.

«to'reu, refraktor m.
9efngera'tor, w». -8, pl.

«to'ren, obacz tfübler.

ÜtcfuftC'ten, (wym.: -fu-),

va. (Ijabett) odrzuca, od-
rzuci.

9ega1, sn. =(e)8, pl. -e, l)

rega m., pozytywka /. (mu-

zyka); 2) polica /., póka f.

9lega'i(e), sn. =8, pl. -lien,

föega'lrcdjt, sn. *(t)$,^pl. -e,

prawo suce panujcemu,
przywilej monarszy, regalia pl.

föcgalie'ren, va. (fjaben) i)

= jdjenfen; 2) jmnbn mit

etro. — regalowa, uraczy,
uczstowa kogo czem.

üiega'tta, sf. pl. .ten, re-

gatta f., wycigi pl. odziami.

9U'gC, adi. 1) rucbawy,
ruszajcy si, ruchliwy, y-
wy, poruszony, wzbudzony;
— machen poruszy, w ruch
wprawi; — roerben poru-

szy si, rozrusza si; ber

2>chmerj roirb roieber — ból

si znowu odzywa; jmnb8
2tufmerlfamfeit— madjen obu-

dzi czyjuwag; 2)— madjen
sposzy, wypasza, wypo-
szy zwierzyn; 3) ba3 30erg=

roecf roirb — kopalnia obie-

cuje dobre dochody ; ba8 ©e=
ftein roirb — skaa grozi

urwaniem (górn.).

9te'gcl, sf. pl. =n, 1) re-

gua /., norma /. ; zasada /.

;

prawido n., przepis m. (pra-

wny); metoda /.; et binbet

fid) an feine — nie krpuje
si prawidami ; bie biene bir

al8 — to niechaj ci suy za

regu, za prawido ; ba8 fann
nicht al — bienen to nie

moe suy za regu, to

nie jest regu; fid) etro. jur
— madjen wzi sobie co za

prawido; eine Siegel befolgen,

beobachten trzyma si jakiego

prawida; gegen bie — ner=

ftofjen uchybi, zgrzeszy prze-

ciwko prawidu; in ber —
z reguy, zwyczajnie; feine

— ohne 2(unafjme, bie 2tu8«

nähme beftätigt nur bie —
niema reguy bez. wyjtku;
iRegelbetri, /". regua trzech

(matematyka); 2) regua za-

konna; 3) regularno /. =
2Ronatffufc.

degeUfj, adi. nieregular-

ny; nieumiarkowany = un«

mäjjig J
wyuzdany = jugetto ;

adv. nieregularnie.

MCflellOfiglett, */. nieregu-

laruo f. ; nieumiarkowanie

«.; wyuzdanie n. = Q&atl*
lofiqfeir.

Die'gClmS^tg, adi. regular-

ny, prawidowy, ksztatny,
iitegulowany = geregelt; fo-

remny; symetryczny = eben=

mafjtg; metodyczny = metho=
bifdj; adv. regularnie; —
roieoerfehrenb regularnie po-

wracajcy, peryodyczny.

9e'gelmaftigfeit, sf. regu-

larno f. ;
prawidowo f.

;

foremno /., ksztatno /•

Die'geln, va. (haben) (u)re-

gulowa, urzdzi podug pe-

wnego prawida; fidj — , vr.

(fjaben) regulowa si.

9te'gelrerJ)t, adi. podug
prawide uoony, zastosowa-

ny do prawide, przepisowy;

normalny ; adv. stosownie do

prawide, przepisowo; nor-

malnie.

iKe'geltM&rig, adi. przeci-

wny regule, sprzeczny z pra-

widem, nieprzepisowy; anor-

malny; adv. przeciw regule,

przeciw prawidu, nieprzepi-

sowo; anormalnie.

9e'gelun&ngfeit, sf. sprze-

czno f. z prawidem, ano-

malia /.

9e'gen, i. va. (fjaben) ru-

sza, porusza, ruszy, poru-

szy; II. ftch — , vr. (haben)

rucha si, porusza si, po-

ruszy si, ruszy si; er regt

fidj nidjt mehr nie rusza si
ju, nie daje ju znaku y-
cia; fid) rotber jmnon — po-

wsta przeciw komu, stawi
komu opór; e8 regt fidj fein

Süftdjen ani si wietrzyk nie

ru<zy.

9C'gen, sm. »8, deszcz m.)

feiner, leifer — deszczyk m.\

ftarfer, heftiger — gruby,
mocny, obfity deszcz; auf —
folgt ©onnenfdjein po de-
szczu soce wieci, po de-

szczu pogoda; au8 bem —
in bie Traufe fommen dosta
si z deszczu pod rynn, pod
okap.

9egC!t=, adi. deszczowy,
ddysty.

yie'gen&ad), sm. (e)8, pl.

-bacfce, potok m. (z deszczu
powstay).
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Re'genbaM». =(e)^,pl. =bä-

bet, kpiel kroplista.

Re'genbogen, sm. =s, pl.

— , tcza /.

9c'gcnbogcnfor6c, sf. pl.

-n, kolor tczowy; in =n ko-

loru tczy, tczowego.

Re'genoogenljaut, sf. pl.

=bäute, tczówka f. (anatomia).

Re'genuogenfreig, sn. «fes,

pl. =fe, uk m. tczy.

Re'genüogenföfel, sn. s(e)s,

tczowanie n.
'
Re'genbringenb, adi. -er

SBinb wiatr deszcz przyno-

szcy.

Regeubad), s». (e)s, pl.

-bäcber, dach przed domem
od deszczu chronicy.

9e'geitfad)t, adi. nie prze-

puszczajcy deszczu, nieprze-

makalny.

Regeneratto'n, sf. pl. «en,

regeneracya /., odrodzenie n.,

odnowienie n., przetworze-

nie n.

Regenerator, sm. -s, pl.

=to'ren, regenerator m.,

wskrzesiciel m., odnowiciel

m., przetworzyciel m.
Regenerieren, va. (bctben)

regenerowa, odradza, prze-

twarza.

Re'genfong, sm. <e)3, pi.

«fange, zbiornik m. deszczówki.

Re'genfoJ, sm. -ffes, pl.

-fäffer, beczka f. na deszczów-
k, beczka z deszczówk.

Re'genfrofd), sm. -es, pi.

-fcöfdje, abka deszczowa.

9e'gettgafle, sf. kawaek m.
tczy (egluga).

'
Re'gengeniitter, sn. -s, pl.

— , burza /. z deszczem.

Re'gengufj, sm. -ffes, pl.

-güffe, ulewa f., deszcz ule-

wny, rzsisty.

Regenljut, sm. -(e)s, pl.

»bitte, Re'genfawe, sf. pl. =n,

kapelusz m., czapka /., ka-
puza f. od deszczu chro-

nica.

Re'genja&r, sn. -(e)s, pi.

-e, rok deszczowy, sotny.

Re'genfarte, sf. pl. »n,

mapa przedstawiajca ilo
opadów.

Re'genlreiS, sm. -fes, pl.

-fe, ddyste chmury wkoo
rozpostarte.

Re'genfröte, sf. pi. -n,

ropucha po deszczu si uka-

zujca.

Re'genläufer, Re'genj)fei=

fer, sm. =s, pi. — , Regen»
Dogel, sm. =§, pl. »nögel,

siewka f., deszczownik m.,

ddownik m., ldowiec m.

Re'genlnft, sf. pl. -lüfte,

powietrze ddyste.
Re'gennttuttel, sm. =s, pl.

«mintel, paszcz m. od de-

szczu, opocza /.

Re'genmenge, sf. pl- =n,

ilo f. deszczu spadego.

Re'gennteffer, sm. =s, pl.

— , deszczomierz m.
Re'genmonat, sm. *(e)§,

pl. =e, miesic deszczowy,

sotny.

Re'genperiobe, sf. pl. «n,

pora deszczowa, czas sotny,

sota /.

SlCgcn^fcifer, sm. obacz

Steaeniaufer.

Re'genrtnne, sf. pl. =n,

rynna/, (do spywu deszczu).

Re'genrod, sm. <e)s, pi.

sröcfe, obacz Regenmantel.

Re'genfdjauer, sm. -s, pl.

— , deszcz przechodzcy,
krótkotrway.

Regenfujirm, sm. -(e)s, pl.

=e, parasol m., deszczochron

m.; ben — auffpannen otwo-

rzy parasol.

RegenfdjirmfaDrifant, sm.

«en, pl. =en, Re'genfd)irm=

mad)er, sm. -§, pl. —
,
para-

solnik m.

Üic'gcnfcf)icmftänber f
sm.

=•§, pl. —
,
podstawnik m. na

parasole.

Re'genfd)lud)t, sf. pl. -en,

parów wskutek deszczu po-

wstay, wyrwa deszczowa.

Reg'enfdjttxutger, Re'gen=

fdjmec, adi. peen deszczo-

wych waporów.

Re'genftrom, sm. <e)s, pl.

»ftrönte, strumie m. deszczu,

z deszczu powstay.

Rege'nt, sm. «en, pl. =en,

1) regent m., rzdca m.
t

rzdzcy m. krajem; 2) mo-
narcha m., panujcy m.

Re'gentog, sm. =(e)s, pl. «e,

dzie ddysty, dda f.

Rege'ntenbau§, sn. -fes, pl.

-bäufer, dom panujcy.

3nlenber, ©eutfdHJoInifeS SBSrterbu.

Rege'ntenttied)fel, sm. »s,

zmiana /. panujcych.
Rege'nttn, sf. pl. »innen,

1) regentka /., rzdczyni /.

;

2) panujca f.

Regentropfen, sm. -$, pi.

—, kropla /. deszczu.

Rege'ntfd)aft, sf. pl. =en,

regeneya /., rzd m. krajem.

Re'genbogel, sm. obacz

Reaenläufer.

Re'genmaffer, sn. -§, de-

szczówka f.
Regenwetter, sn. -§,

ddyste powietrze; anbal-

tenbes — sota f.; ftür=

mifdjes — plusk m., plucho-

ta/.

Re'gemoinb, sm. «(e)s, pl.

=e, ddysty wiatr.

Re'gentoinfel, sm. =s, pl.

—, kt wj., okolica /., skd
zwyk deszcz nadchodzi.

Re'genrootte, sf. pi. -n,

chmurzyca /.

Re'gemourm, sm. <(e)s, pi.

=n)Ürmer, glista ziemna,

ddownik m.

Re'genjett, sf. pl. sen, czas

ddysty, pora deszczowa.

Rege'ften, */. pl.

pl., spisy pl. (historya).

Regte', (wyra.: -i), sf. pl.

«n, monopol m., zarzd wa-
sny (publiczny).

Regiebetrieb, sm. *(e)8, pl.

se, zawiadowstwo wasne, za-

wiadowstwo na wasn rk.
Regte'rbor, adi. dajcy si

kierowa.
Regie'ren, i. va. (baben)

1) kierowa, wada; ein

Sdjiff — kierowa okrtem;
ein^ßferb — kierowa koniem;

2 1 rzdzi, wada; einen

©taot — rzdzi pastwem

;

gut — rzdzi dobrze, spra-

wowa dobrze rzdy; regie-

renb ppr. i adi. panujcy,
rzdzcy ; II. — , sn. «=s, kie-

rowanie n., wadanie n.

;

rzdzenie n., rzdy pl., pa-

nowanie n.

Regte'rer, sm. -8, pl. —

,

rzdca m., wadca m.

Regte'rung, sf. pl. *en, i)

kierowanie n., wadanie n.
;

2) rzd n., wadza /.,

zwierzchno /. = Sßeljötbe ;

mit ©enebmigung ber — za
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zezwoleniem rzdu ; 3) pano-

wanie «., rzdy pl. = £>ert>

fcbaft; jur — gelangen, bie

— antreten obj rzdy; bie

— nieberlegen zoy rzdy;

bie Sügel ber — ergreifen

obj ster rzdów; fid) ber

— bemächtigen zawadn
rzdami; unter, rriljrenb ber—

'beS oerftorbenen ÄaiferS za

panowania zmarego cesarza.

9tegte'rimg§«, adi. rzdo-
wy.

9iegte'rwigäanbänger, sm.

», pl. —,
poplecznik m.,

stronnik rzdowy, rzdu.
9legie'riing3antritt, sm.

«(e)3,* objecie n. rzdów,
wstpienie n. na tron.

9egte'rung3art, sf. obacz

SHeaierungsforin.

9egte'rmtg3beamtc(r), sm.

•en, pl. =e(n), urzdnik rzdo-
wy, pastwowy.

9tcgic'rung§&cfd)eib, sm.

s(e)g, pi. «e, rozporzdzenie

rzdowe.
9kgte'ruitg3beboUmäd)tig=

tt(l), sm. »ten, pi. =ts(n), pe-
nomocnik rzdowy, pa-
stwowy, ambasador m.

flkßte'nmflö&ejirf, sm. <e)§,

pl. "i, powiat m., okrg rz-
dowy.

9kgte'ntng§blatt, sn, =(e)»,

pl. sblötter, uziennik urzdo-
wy = 2lmt§btatt; dziennik

rzdowy.
9kgte'riing3erlafi, sm. »ffe,

pl. kläffe, rozporzdzenie rz-
dowe.

9egte'rung§form, sf. pl.

•en, ksztat m., forma /.

rzdu.
'9egie'nmg3gebattbe, sn.

=3, pl. — , dom m., budynek
rzdowy.

9egte'riing§gegner, sm. *§,

pl. —,
przeciwnik m. rzdu.

9egie'rmtg8gea)aU, sf.' pl.

«en. wadza rzdowa.
9tegie'ntng§tanbibat, sm.

«en, pl. »en, kandydat rz-
dowy, rzdu (w wyborach).

9egte'riutg3fretfe, sm. pl.

koa rzdowe.
9tegte'rung§funft, sf. pi.

»fünfte, sztuka /. rzdzenia.

9egtc'rung^artci/ */. pi.

-en, stronnictwo rzdowe.

9icgtc'nmg3rat, sm. =(e),

pl. «rate, radca rzdowy.
9icgie'rmig3fty, sm. «e3, pl.

»e, siedziba /. rzdu.
9cgtc'rung§ft)flcm,s». «(e),

pl. «e, system rzdowy, rz-
dzenia.

9legie'rimg§bertDef er, sm. =3,

pl. — , regent m., rzdca m.

9egie'rung§toecl)fcl/sm. *s,

pl. — , zmiana /. rzdu, rzd-
cy, panujcego.

9kgic'rung§3eit, sf. czas

m. panowania, rzdów, pa-

nowanie n.

9iegie'tran3jJort, (wym.

:

rei—), sm. '(e)3, pl. «e,

woba bezpatna (przewo-

nictwo).

9egime'nt, sn. «(e)g, pl
«er, 1) puk m., regiment m.
(wojskow.); 2) rzd m., za-

rzd m., gospodarstwo n.

;

ba3 alte — stare rzdy; baS
— führen prowadzi, mie
rzd; feine gran führt ba —
im £>aufe jego ona rzdzi,

prowadzi rzd, jest panem
w domu.

9cginte'niertrjeife, adv. pu-
kami, w pukach.

9egime'nt3«, adi. pu-
kowy.

91egime'nt3abjutant, sm.

«en, pl. «en, adjutaut pu-
kowy.

9egune'nt§arat, sm. =e§,

pl. =ärjt.te, lekarz pukowy.
9egime'nt3aitbitor, sm.

«§, pl. «e, audytor pu-
kowy.

9Jegtmc'nttnl)abcr, sm. =3,

pl. —, waciciel m., szef m.
puku.

9egtme'nt§faffe, sf. pl. «n,

kasa f. puku, pukowa.
9kgime'ntgfomntattbaiit,

sm. »en, pl. «m, 9egime'nt3*

fnmmanbeur, sm. «g, pi.

*>t, komendant m. puku.
9egime'nt3foften, s. pi.

Sftegimentäunfoften.

9egime'itt3murtf, sf. pl.

«en, muzyka pukowa.
9cgtmc'ntgguorticrmeiftcr,

sm. -3, pl. — , kwatermistrz

m. puku.
föegtute'ntgtambimr, sm.

=§, pl. «§ i »e, dobosz pu-
kowy.

iJicgimCntgunfofttn, s. pl.

auf — leben y kosztem
publicznym, cudzym kosztem.

9iegio'n, sf. pl. «en, i)

okolica /'., dzielnica /. =
Sejitf; 2) sfera /. ; er lebt in

böseren «en yje w wyszych,
w górnych sferach.

9legionali'8tmt8, sm. —

,

partykularyzm m.
}

zacian-
kowo /. (polityka).

9tcgtffcu
r

r, sm. «(e)8, pl.

«e, reyser m., zarzdca m.
(artystyczny) teatru.

9iegi'fter, sn. »z, pl. — , i)

rejestr m., spis m. ; wypis m.,

wykaz m., wycig m. ; skoro-

widz w.; ksiga /". zapisu;

ein — machen, »erfertigen,

anfertigen, anlegen rejestr,

spis (z)robi, ukada, uoy,
(wy)gotowa; in§ — eintragen

wcign, wpisa do rejestru,

(za)rejestrowa; — für ÜDÜ»

litartranporte dziennik m.,

zapis m. przewozu wojska
(kolejn.); — für ©eparatper-

fonenjüge dziennik pocigów
osobowych nadzwyczajnych

;

ba fcbroarge — czarna ksiga
;

im fcbroarjen — ftehen sta
w czarnej ksidze, by le
zapisanym; ba§ gebort in
alte — to stare rzeczy, to

do dawnych dziejów naley;
er gehört ins alte — to czo-
wiek starej daty ; 2) spis m.
rzeczy (w ksikach); im —
nad)feben zajrze do spisu

rzeczy', 3) regestr m. (mu-

zyka); (obraz.) alle — jieben

wszelkich rodków uy, do-

oy wszelkiego usiowania;
ein anbereS — aufgeben zmie-

ni ton, przej na inny te-

mat; 4) regestr m. (drukar-

stwo).

Ocgfftcrotnt, sn. obacz
SRegiftratur.

9iegi'fterbeamte(r), sm. «en,

pl. =e(n), urzdnik m. registra-

tury.

9iegt'ftergebiiJjr, */. pl. «en,

naleyto /., opata f. od
wpisu do ksigi.

9kgi'fterfci)tff, sn. =(e)§, pl.

=e, okrt rejestrowy.

töegt'fterjiig, sm. -(e)§, pl.

«jüge, regestr m. (w orga-

nach).
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9cgtftra'tot*, sm. =§, pi.

«to'ren, registrator m., urz-
dnik utrzymujcy papiery,

ksigi, akta, archiwista m.
föegiftralu'r, sf. pi. =en,

registratura /., archiwum n.,

skad m., miejsce n, przecho-

wania ksiek, papierów,

aktów.

9iegtftratu'r&eamte(r), sm.
obacz Diegifterbeamter.

9iegiftri'eraWjarar, sm. *(e)3,

pi. "t, przyrzd m. do reje-

strowania.

9egiftrie'ren, va. (Ijctben)

rejestrowa, wpisywa, zapi-

sywa, wciga w rejestr,

w ksig.
Dtegtftne'rung, sf. pi «en,

rejestrowanie »., wpisywanie
n., wciganie do rejestru, do
spisu.

9egifitrie'riiKg§gel>itI}r, sf.

obacz tegiftergebuhr.

ÜicglcmCltt, (wym.: -m),
sn. -e>, pi. •>%, regulamin m.,

przepis m., urzdzenie «.,

rozporzdzenie n.
<

3itQltmtnta'ti\ä),adi. obacz

SRealementmafjig.

9teglcme'nt3mii§tg, (wym.

:

-mas-) adi. regulaminowy,
przepisany, stosowny do regu-

larni au; adv. stosownie do

regulaminu.

5RegIeme'nt§tmbng, adi.

przeciwny regulaminowi, prze-

pisowi; adv. przeciw regula-

minowi.

OCgler, sm. »§,pl.—, re-

gulator m., porzdkujcy m.

!liC'fl!ICIt, vn. i v. impers.

(fiaben) pada; bünn, fachte,

fein — my; ftarl — trze-

pa; (obraz.) e regnete ©otb
zoto z deszczem spadao

;

cä tegnete geuer unb ©djroefel

ognisty i siarczysty deszcz

pada; e§ regneten ©tetne

auf fie hinunter jak grad
sypay si na nich kamienie;
eä regnete' trüget tga bya
trzepanka.

9e'gnertfd) i (rzadko)

9e'gmd)t, adi. ddysty,
ddawy, sotny; e§ fiefyt

—
OUS zdaje si, e deszcz b-
dzie, na deszcz sie zanosi.

SRegw'f?, sm. '-ffes, pi.

»ffe, regres m., zwrotne

poszukiwanie, odzyskiwanie

n. ; — ne&men da regresu,

zwrotnie poszukiwa, wyko-
nywa skarg o rkojmi.

9egre'pelfmer, 'sm. •%, pi.

— , zwrotuie poszukujcy m.

Siegre'ffpflidjtigefr), sm - °m,
pi. «"e(n), zwrotnie obowi-
zany m.

9egreffio'n, sf. pi. =en,

obacz 9iuEberaegung.

töe'gfam, adi. ywy =
lebhaft; wawy, rczy, ru-

chawy = flinf; czynny =
tätig.

9ie'gfamfetr, */. ywo /.,

wawo /., rczo /., ru-

chawo f., czynno /.

OtCgitlÜ'r, adi. regularny,

stay.

9egulati'to, sn. =(e)§, pi. -e,

regulamin m., urzdzenie n.

Skgula'tor, sm." <*%, pi.

=to'ren, regulator m., miar-
kownik m., poskramiak m.

;

Zentrifugal— regulator od-

rodkowy; ©ampf— regulator

parowy (mechanika).

SReguIa'torfojjf, Sm. =e§, pi.

»löpfe, gowica /. regulatora.

Oiegulatorlreujroljr, sn.

=(e)§, pi. =e, rozpyw m. prze-

wodu.

9eguIa'torfurM, */. pi.

'U, korba /. regulatora.

föeguta'torroljr, sn. -(e)§,

pi. "t, wpyw m. przewodu.

9?egula'torfd)iefeer, sm. =§,

pi. —
,
przepustnica /. regu-

latora.

töegula'torfdinuerljaljn, sm.
=(e)ö, pi. -bahne, 9iegula'tor=

fdjmtcröofe, sf. pi. =n, mani-
czka /. regulatora.

föegula'torftange, sf. pi.

=n, trzon m. regulatora.

9egula'tor|to))fuud)fe, sf.

pi. »n, szczelnica /., da-
wnica /. regulatora.

Uegulcrtortoette, sf. pi. »n,

wa m. regulatora.

Regulieren, va
%

(baben)

regulowa, urzdza, porzd-
kowa, uporzdkowa; kiero-

wa = leiten.

Siegulie'rljeüel, sm. -§, pi.

—, drek m. regulatora.

Regulierung, sf. pi. =en,

(u)regulowanie n., urzdzenie
n., (u)porzdkowanie n.

Ote'gung, sf. pi. =en, ruch
w., ruszenie n., poruszenie n.\

(obraz.) wzruszenie «., uczu-

cie «.; — beö ©eroiffenS gos
sumienia.

9{C'gung^lO§
f

adi. nieru-

chomy ; adv. bez ruchu.

9ie'gung§l0ftgfett, sf. nie-

ruchomo /.

9?elj, sn. =(e)3, pi. =e, ro-

gacz m.
f

sarna (samiec) =
3tebbodC; sarna /. (samica) =
Stteljgetfj.

9eljauUitatto'n, 9efiaotIi-

ttCrung, sf. pi. «en, rehabi-

litacya /., przywrócenie «.,

zwrócenie n. sawy, oczy-

szczenie n. z zarzutu, po-

wrót m. do dobrej sawy, od-

zyskanie n. dobrej sawy.

91eCauUitte'ren, va.ßaben)
rehabilitowa, przywróci (ko-

mu) dobr saw.
9e'Pocf, sm. =(e)§, pi.

=böcfe, rogacz m.
9k'I)ööäktn, sn. =§, pi. —,

sarni n., sarnitko n.

%it'l)1)tattn, sm. =§, pi. —

,

sarnia piecze, sarnina f.

ffltliCU, adi. sarniego koloru.

9e'I)C, sf. pi. -n, ochwat
m. (choroba koska) ; bie —
bekommen zochwaci sie.

JRe'McH, sn. -(e), pi. =p,

sarnia skóra (niewyprawna).

JHe'IlfktfcIj, sn. =e§, sar-

nina /'., sarnie miso.

9e'&fU&, sm. *i pi. =fti|e,

sarnia noga.

Ste'ljfilfjtg, adi. o sarnich

nogach
;

(przenonie :) nogi

szybkie jak sarna majcy,
szybkonogi.

9e'Ijgetjj, sf. pi. =en, sama
f. (samica).

Dk'bJiM, sn. -(e)§, pi.

»fälber, sarni n., sarnitko n.

Wtfttuk, sf. pi. -n, udziec

m., poladek sarni.

SC^U^C, */. pi =n, sarni
«., sarnitko n.

9e'l)Iebcr, sn. *%, pi. —

,

sarnia skóra (wyprawna).

9e'tylebern, adi. z sarniej

skóry.

9le'DHng, sm. -§, pi. -e,

koziabródka /., kozak m.
(rolina).

16*
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töe'hlOJUHß, sf. ajno sar-
j

nie, bobki barnie (ow.).

tfk'ljpoften, sm. «g, pl. —

,

loftka /., lotka /., rut m.
na sarny.

töc'ljrüifcn, sm. -8, pl. —

,

cbr sarni.

sJie'M(ljICflCl, sm. =6, pl.

—
,
poladek m., udziec sarni.

sJle'ljfd)rot, sm. i sn. obacz

SRc^poftcn.

flie'ljfanefeer, sm. -8, pl. —

,

sarna dostajca rogi.

iHc'^tDÜb, sn. =(e)S, sarnia

zwierzyna.

diC&tini&bret, sn. 'S, sarnie

miso, sarnina f.

Oie'^ttflcin, sn. =8, pl. —

,

sarni n., sarniatko n.

5Rc'^3tCgC, sf. pl. "Xi, sarna

f. (samica).
sJie'^tcmer, sm. =, pl. —

,

cbr sarni.

'üRei'fca&lc, s/.pZ. -n, wier-

tak m., wider karbowy, dry-

lownik m.
üRet'be, sf. j>J. «n, 9ct'I)=

Cif Cli, sm. 'kfpl. — , tarka/.,

taro «,; ouf bem — reiben

trze na tarle.

iKet'fceferett, sn. =(e)8, pZ. =er,

zacierka /., tarka murarska.

9ei'betiiirfte, */. pl. -n,

szczotka /. do tarcia, do wy-
cierania, do nacierania.

9ei'6etfen, sn. «s, pl. —

,

elazko n. do skrobania,

skrobaczka f.

5Ret'&e!euie, sf. pl. ««, tuk
m., tarlica /.

Üici'bcla^cn, s/w. =8, pl.

—, cierka f.

iM'fien, reibe, reibft, reibt,

rieb, i)abe gerieben, I. va.

trze, uciera, natrze, utrze;
gu ^Julner — na proszek
utrze, proszkowa; jfren —
trze chrzan

;
g-arben — trze

farb ; ©efchirr, ben gufjboben— szorowa naczynie, po-
dog; fjin unb r)er — po-
ciera; jmnbm etro. unter bie

Kaje — wypomina, wytyka,
wytkn komu co, przytyk
komu robi; jmnbttt bie D)ren— natrze komu uszu; II.

ftet) —, vr.
^
i) fid) bie £änbe— zaciera rce; fid) bie

3lugen — trze, przeciera
sobie oczy; fid) an ber SBanb

— trze si o cian ; ba
9ab reibt fid) koo uciera

si; 2) ciera si; fid) an
jinnbm — ciera si z kim,

nie znosi si z kim; III. ge=

rieben pp. i adi. tarty, utarty

;

(obraz.) przebiegy ; =er 9)tenfd)

czowiek przebiegy, szczwa-

ny, wik m.
sJtei't>en, sn. «§, 9ci't»ung,

sf. pl. -en, 1) tarcie n.
;

glei»

tenbe — tarcie posuwiste;

rollenbe — tarcie potoczyste;

2) (obraz.) tarcie n., zajcie

w., niesnaska f.
Met'ber, sm. =8, pl. —, i)

ten, co trze, naciera, rozciera

;

2) narzdzie n. do rozcierania,

wycierania, rozcierado n.,

nacierado n.

Sietfterei', */. pi. =en, i)

(cige) tarcie »., nacieranie

n. ; 2) (obraz.) zajcie n.,

starcie »., niesnaska f.

OUt'befaitÖ, sm. =eS, piasek

m. do szorowania.

9ei'befu)ale, sf. pl. =n,

miseczka /. do rozcierania,

modzierz m.
9let'beftetn, sm. =(e)8, pi.

•t, marmurka f., kurant m.
9ei'bfu)ett, sn. -(e)8, pl.

=e, — ant SBagen podejm /.

9ei'feeiitd), sn. =(e)8, pl.

=tütt)er, pachta /. do szoro-

wania.

9ei'bettufd), sm. se8, pl.

=e, szmata f., wieche m. do
szorowania.

flict'bungSfoeffisient, sm.
=en, pl. <=en, spóczynnik m.
tarcia (mechanika).

Oiet'bwigöcieftristtät, */.

elektryczno f. wskutek
tarcia.

Diei'bungSptye, sf. pl. *n,

powierzchnia /. tarcia.

9etd), sn. -(e)8, pl. -e,

pastwo n. ; ba — ©Ottes
królestwo niebieskie; SDetn —
fomnte przyjd królestwo

Twoje; bas fettige rbmifdje
— wite cesarstwo rzymskie

;

bas ©eutfdje — rzesza nie-

miecka, Rzesza; bie brei »e

ber 9atur trzy królestwa
natury.

9etd), I. adi. 1) bogaty;
— an etro. bogaty w co, ob-

fitujcy; — an ©ott) bogaty

w zoto; er ift — an SBifc

ma wiele dowcipu, jest bar-

dzo dowcipny; =e (Scjaber

bogata ya (kruszcowa); >e

©rnte bogate niwo; eine «e

(Srbfdjaft madjen odziedzi-

czy znaczny majtek ; ein

=er SJann bogacz; — fein

by bogatym; — roerben

zbogaci si; fet)r — roerben

rozbogaci si; jmnbn —
madjen zbogaci kogo; 2)

obfity; =e ©rnte obfite niwo;
»er ©ctrag obfity plon; II.

adv. bogato; obficie; — be»

fdjenlen hojnie obdarzy; —
beroirten wspaniale ugoci;
bie (Srnte ift — ausgefallen

niwo byo obfite.

9ei'en, I. ya. (b,aben) po-

dawa, poda; jmnbnt bie

§anb — poda komu rk;
(obraz.) er farm ifjm nid)t bas

SBaffer — nie wart mu wody
poda, nie umy si do niego

;

bas Slbertbmat)! — udzieli ko-

munii w.; einem 2lrmen 211=

mofen — da ubogiemu jamu-
n; jmnbm htlfreidje £>anb —
udziela komu pomocy ; II. vn.

(Ijaben) 1) siga= langen ; mit

ber §anb nad) etro.— siga po

co, do czego, za co; rk po

co wycign, by dosign

;

er fanrt )o roeit nid)t — nie

dosignie tak daleko; 2) roz-

ciga si = fid) erftretfen;

siga, dosiga; bie ©Ute
©otte8 reid)t roeit dobro
Boga dalóko si rozciga, nie

ma granic; jmnbm bis an bie

©djultem — siga komu do

barków; ber ©rofjen iJlrme

— roeit mocarzy rce daleko

sigaj, wadza mocarzy jest

wielka; foroeit bas 21uge reid)t

jak daleko wzrokiem dosi-
gnie, jak daleko okiem si-
gn ; 3) starczy, wystarczy
= r)inreid)en, genügen; mit

etro. — wystarczy czem;
ba8 ©elb reidjte ntdjt pie-

nidze nie wystarczyy; er

roirb bamit nid)t — to mu
nie (wy)starczy.

SRci'^attiß, adi. bogaty,

obfity, obfitujcy, sowity; ein

»e8 ager skad dobrze zao-

patrzony; adv. bogato, obfi-

cie, sowicie.
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Mci'rf^altiofCtt, sf. boga-
ctwo n„ obfito/, sowito/'.

MÜ'äßäf, I. adi. 1) obfity,

hojny, sowity, suty; =e @mte
obfito niwo; =e elofinung
hojna nagroda; fein *eö 2luä=

fomtnen jjabett mie spore do-

chody ; 2) dostateczny, spory
;

=e ©erottht spora waga; II.

adv. obficie, hojnie, sowicie,

suto, dostatecznie, sporo; —
&egal)fen hojnie zapaci; —
gemcffen sporo mierzone.

9iei'djltd}fett, s/. obfito/.,
hojno /., sowito /., su-

to /.

9tCtd)3=», adi. pastwowy,
kraiowy; cesarski.

9et'd)gafjfdjteb, sm. =(e)§,

pl. =e, uchwaa /. sejmu nie-

mieckiego (historya).

9et'd)8adjt, sf. banicya /.,

wywoanie n. z kraju.

Otet'djSta&el, sm. =3, szlach-

ta udzielna.

91ei'd)3abler, sm. «§, pi. —

,

orze m. pastwa (herb).

9iet'd)gamt, sn. =(e)3, pi.

«imter, urzd pastwowy.
9M'dj§angeI)örige(r), sm.

=en, pi. =en, poddany m.,

przynaleny do pastwa.
9ei'd)8ansetger, sm. =§, pi.

—, monitor m., gazeta rz-
dowa.

9ei'd)§aj)fet, sm. «g, jab-
ko ». (znak godnoci mo-
narszej).

9ei'd)§bant, sf. pi. =en,

bank pastwowy.
9ei'd)§foanner, sn. =§, pi.

— ; 9kt'dj3faljtte, sf. pi. =n,

sztandar cesarski.

9kt'd)3kamte(r), sm
;

=en,

pi. »en, urzdnik m. pastwa,
pastwowy.

9lei'd)§I)ote, sm. -w, pi. =n,

pose na sejm.

9et'dj3I)urger, sm. «§, pi.

— , obywatel m. pastwa.
9ei'd)8be}Hitatton, sf. pi.

=en, deputacya f. pastwa.
9ei'd)3eroe, sm. -n, pi. -n,

dziedzic m. korony, nastpca
m. tronu.

9ei'd)gerjfansler, sm. •*§,

pl. —, wielki kanclerz pa-
stwa.

9?ei'd)3feinb, sm. -(e)§, pl
=e, nieprzyjaciel m. pastwa.

sJiet'd)§f0lfle, sf. nastp-
stwo n. na tronie pastwa.

i)et'd)§frei, adi. udzielny.

9tei'dj§freiijerr, sm. =n, pl.

»en, baron m. rzeszy niemie-

ckiej.

9iet'dj3fitrft, sm . -en, pl.

«en, ksi udzielny, ksi
Rzeszy.

9ki'dj3fitfj, sm. -e§, stopa
monetarna Rzeszy.

9ict'd)3gelb, sm. =(e)§, pl.

«er, pienidz pastwowy.
9iet'd)3gerid)t, sm.={e), pl.

=e, trybuna m. pastwa (w
Austryi); najwyszy sd
Rzeszy.

Mei'd)3gefd)idjte, sf. dzieje

pl. pastwa.

9iet'd)3gefefc, sn. «e§, pi.

=e, ustawa pastwowa.

9iei'd)3gefcfcblatt, sn. =(e)§,

pl. Blätter, dziennik m. ustaw
pastwowych.

9lct'd)3gefet2fammlimg, sf.

pl. =en, zbiór m. ustaw pa-
stwowych.

9iet'djggraf, sm. =en, pl.

=en, hrabia m. rzeszy nie-

mieckiej.

9ei'd)8gtaffdjafi, sf. pl.

«en, hrabstwo n. rzeszy nie-

mieckiej.

9iei'dj§grunbgefefc, sn. =e3,

pl. =e, ustawa zasadnicza.

9iei'd)3gulben, sm. »§, pl.

— , zoty niemiecki, reski m.

9et'd)8fjau}rt, sn. -(e)S, pl.

«Ijäupter, gowa /. pastwa,
panujcy m.

9?ci
;
d)Sl)flu^ftabt,

/
sf. pl.

sfiäbte, stolica /. pastwa.

9iei'd)3ljait§ljaW, sm. =e§,

gospodarstwo »., bilans m.
pastwa.

9iet'dj3Ijeer, sn. =(e)§, pl.

=e, wojsko n. pastwa; armia

f. rzeszy niemieckiej.

9let'd)§I)Ufe, sf. pl. «n, za-

siki pl. pastwa.
9Wd)§tnftgmen, sn. pl.

insygnia pl., oznaki pl.

wadzy pastwowej; klejnoty

koronne.

9ietdj3fa'mmergcrid)t, sn.

s(e)§, pl. «e, najwyszy sd
pastwa.

töet'djöfnitätet, sf. pl. «en,

kancelarya cesarska.

Met'djSfansIer, sm. «§, pi.

— , kanclerz m. pastwa.
!Hct'd)3iaffe, sf. pl. «n,

kasa /. pastwa.
9Jet'dj§faffenfd)eiit, sm.

= (e), pl. =t, pastwowy pie-

nidz papierowy, nota pa-
stwowa.

9iei'djSHetnobten, sn. pi.

klejnoty koronne.

9et'd)3frteg8«)efcn, sn. =§,

organizacya wojskowa pa-
stwa.

9iei'd)3fnme, sf. pl. =n,

korona f. pastwa, korona
monarsza.

9ei'd)3Ianb, sn - =(0^ pl>

=e, kraj m. Rzeszy (niemie-

ckiej), do monarchii nalecy.
9Jet'd>3lel)eit, sn. «s, 'pi.

— , lenno pastwowe, cesar-

skie.

9{ei'dj3marf, sf. i. pl. -en,

granica/, pastwa; 11. pl. —
marka (moneta).

9ki'dj§mittelöctr, adi. zme-
dyatyzowauy, poredni.

9ei'd)3obei:I)aujjt, sm. »(e)§,

pl. =t)äupter, gowa /. pa-
stwa, monarcha m.

5Ret'd)3jJOft, sf. pl. »en,

poczta /. rzeszy niemieckiej.

9let'd)3JJ0ftamt, sn. «(e)s,

pl. «ämter, urzd m. poczty
Rzeszy.

9ftt'd)3}J0ftmeifter, sm -
eg

/

pl. — ,
poeztmistrz m. Rzeszy,

dyrektor m. poczt Rzeszy.

9{et'd)3rat, sm. =(e)§, pl.

=rate 1) rada /. pastwa; 2)

poee m. do rady pastwa,
czonek m. rady pastwa.

9?et'd)3ritter, sm. «§, pl.

—, rycerz m.

9et'd)3fad)e, sf. pl. =n,

sprawa /. pastwa.
9ei'dj3fcej)ter, 9Jctdj§3C)tcr,

sn. =<ó, pl. —, bero monarsze.

9ei'd)3fd)lii&, sm. =ffeä, pl.

=|d)liiffe, postanowienie n.,

uchwaa /. sejmu pastwo-
wego (historya niemiecka).

9Jei'dj3ftcgel, sm. =g, pl.

—
,
piecz /'. pastwa.

9ict'd)§fta'bt, sf. pl. -[tobte,

freie — wolne miasto.

9et'dj£ftiinbe, sm. pl. stany
pl. pastwa.

9ei'dj§fteitcr, sf. pl. =n,

podatek pastwowy.
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Mei'djstag, sm. -(e)8, pl.

•e, sejm mi. ;
— Ratten sej-

mowa.
9iet'd)3taga0georbitde(r),

sm. »en, pl. =en, pose m.

na sejm Rzeszy, do rady

pastwa.
9ici'd)ätagitaüfdjieu, sm. ob.

Sanbtaaabjdueb.
9ici'dj3tag3geliiiiibe, stu -8,

j)Z. —
,
gmach sejmowy.

9iei'd)gtag3fty»ng, */. pl.

-en, posiedzenie rt. sejmu,

sejmowe.

9ict'd}§taler, *m. »8, p?.

—, talar cesarski.

sJci'd)3trnMien, sf. pl woj-

sko n. pastwa.
9ieidj3u'nmtttelf)ar, orf»

bezporedni.

9tet'd)3üerfaffitng, */• P*
-en, urzdzenie »., konsty

tucya f. pastwa.
9ei'djaberfantmtiing, sf.

pl -en, zgromadzenie n. , ze

branie n. stanów pastwa.
9ict'dj§ücrtocfer, «w. =%,pl

— , rzdca m. pastwa.
9lei'dj§bogt, «m. -(e)8, jp?.

-DÓgte, namiestnik cesarski.

9ei'ty8u>ii(>ritng, »/? pl. -en,

waluta /. pastwa.
9Ui'd)8ö)Q^en, »n. -s, ^»?.

— , herb m. pastwa.
Stö'djSsepter, sn. obacz

Steidjfcepter.

9ei'djtiim, «w. -(e)s, pl
=tümet, bogactwo n. ; obfito
/"., penia /.; = gütte; roz-

maito/.; = 2ftannigfalttg=

!eit.

Detf, arfe. dojrzay, do-

stay; rozkwity; — roerben

dojrze, dosta; ein 2Rann in

=eren jaf)ren czowiek doj-

rzay, w dojrzaym wieku;

ein Sud) für bie «ere 3u8en *>

ksika dla dojrzaej mo-
dziey; cor, ber geit —
wczenie dojrzay.

9etf, sm. -(e)ij, szron w.,

ron m. ; ein mit — bebecfteS

§aupt gowa szronem okryta,

siwa; ber — im Satte nie-
ny wos w brodzie.

iRetf, sm. -(e)S, pl >e, 1)

obrcz /. ; obrczka f., pier-

cionek m. ; = Dting; eiferne

-en um ein gaf} legen, ein

gafj mit eifernen =en btnben

obrcze elazne da na beczk;
=en urn etro. fd)lagen nabija
obrcze; ben -en treiben

wpdza obrcz ; burd) einen
— fpringen skaka przez

obrcz; 2) skówka /., zwora

/., zwieradon.; = 3tt>inge;

3) obek m. (architektura).

9iet'fd)en, sn. =s, pl. —

,

dim. od 3eif obrczka f.

i)iei'fe, sf. dojrzao /.,

dostao /., dospiao f. ;

dojrzewanie n. ; = 3teif-

roetben; $eit ber — czas

dojrzewania, dojrzewanie; jur

— gelangen, lommen doj
do dojrzaoci, dojrze, do-

sta; jur — bringen do-

prowadzi do dojrzaoci;

ba§ geugni ber — wia-
dectwo dojrzaoci.

9et'feln, 9ii'ffeln, va. (b>
ben) robi rowki; obkowa
(architekt.).

9ei'fen, I. ya. (fiaben) 1)

do dojrzaoci doprowadzi,
dojrzaym czyni; przyspie-

szy; 2) dawa, da na co

obrcze; II. vn. (Ijaben) doj-

rzewa, dojrze, dosta; ba
Dbft reift owoce dojrzewaj;
II. v. impers. ronie; e
reift roni, szron si robi,

ron pada; IV. gereift, pp.
i adi. dojrzay.

föet'fen, sm. =3, pl —

,

obrcz f. ; obrczka f.
Üiei'fenljfllj,

'
sn. =e§, pl.

=i)Öl$er, drzewo «. na obrcze.

9et'fenfoiel, sn. =(e)§, za-

bawa /'. w obrcze.

9iet
;

fepriifung, sf.pl =en,

egzamin m. dojrzaoci, ma-
tura /.

9ei'fc$eugm8, sn. -ffe§,

pl =ffe, wiadectwo n. doj-

i aoci.
9et'f ttofien, sm. *§, pl —

,

imado n. ze szczkami po-

chyemu
9iCt'fltdj, I. adi. dojrzay;

dostateczny; nad) «er ttber=

legung po dojrzaym namyle;
II. adv. dojrzale; dostate-

cznie; fid) etro. — überlegen

dojrzale co rozway ; eine

grage — tiberlegen dobrze,

gruntownie namyle si nad
kwesty.

9ef'fmad)er, 9ei'fbtnber,

sm. -, pl — , bednarz m.

9ct'fmonat, sm. *(e)3
(
listo-

pad m.
Wei'frort, sm. *(e)8, pl

«rode, krynolina f. ; rogówka/'.

9iet'ffdjlagen, sn. 3;9tet'f«

fptel, sn. =(e), pl «e, zaba-

wa f. w obrcze.

9ei'f»erbeit, sn. =§, doj-

rzewanie n., dojrzenie n.

9ei'fjange, sf. pl -n;

9ci'fjtel;er, sm. =§, pl —

,

obcgi bednarskie; nacig m.

9iet'gen, 9ici'l)en, sm. <•$,

pl —, taniec m. w koo;
rej m.\ ben — anführen prze-

wodzie tacowi, rej wodzi

;

ein böHtfdier — piekielny rej.

9ei'genfiiljrer, sm. -ä,pl.

—
,

przewodnik m. taca

;

wodzirej m. ; =in, sf. pl
»innen, przewodniczka /.

taca.
9tci'gentanj, sm. obacz

Steigen.

9tet'lje, sf. pl -n, i) kolej

/. ; ber — nad) kolej, po
kolei, z kolei, kolejno; ber

— nad) etro. erjäb,len opo-

wiada co po kolei, w po-

rzdku, jedno po drugiem

;

ber — nad) branfommen i,
dostawa kolejno, jeden po
drugim; an roen ift bie —

?

na kogo kolej? e ift jefct

bie — an bir! teraz kolej na
ciebie ! au3 ber — fragen py-
ta nie z kolei, wyrywkiem

;

bie — fd)liefjen by ostatnim

z kolei; ber 33ed)er ging bie

— Ijerum puhar kry ko-

lejno; bie — roirb aud) an
it)n fommen i na niego przyj-

dzie kolej, przyjdzie kreska
na Matyska; 2) rzd m.,

szereg m., szyk m.\ eine —
Käufer, 93äume rzd domów,
drzew; eine — fdjöner 3äbne
rzd piknych zbów ; — Don
perlen sznurek pere; in —
unb ©lieb auffteHen rzdem,
rzdami, w szeregu, szere-

gami ustawi; in — Unb
©lieb marfd)ieren maszerowa
rzdami, szeregami; — unb
©lieb ftalten trzyma si w
szeregu ; bie — jd)lief$en by
ostatnim w rzdzie, w sze-

regu; au§ ber — treten wy-
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stpi z szeregu
; imnbn nid^t

au bet — heraustreten

laffen nie wypuci kogo z

szeregu; fid) burdj bie — ber

geinbe burd)Bauen przebi si
przez szyki nieprzyjació; in

einet — fifcen siedzie w je-

dnym rzdzie; 3) acuch m.,

pasmo n. (take przenonie);

eine — von Sergen acuch
gór; eine — »on llnglttE*

fällen pasmo nieszcz, cige
nieszczcia; 4) serya /., na-

stpstwo n., porzdek m.,

rzd m.] nad) einer langen
— non fahren po dugich
latach; eine — non guten

Sagen wiele dni szczliwych;
eine — non gimmern rzd
pokoi (jeden po drugim).

9et'fyett, I. va. (tyaben) rz-
dem, w szeregu stawia, usta-

wia, ustawi, ukada, uo-
y; szykowa; perlen auf
eine ©d)nur — nawleka per-

y na nitk, na sznurek; II.

fid) — , vr. (Baben) ustawia
si, ustawi si rzdem, w sze-

regu, szykowa si; nastpo-
wa (besporednio) po sobie;

II. vn. (Baben) depta (o-
wiectwo).

9kt'I)n, va. szy wielkim
ciegiem.

Diesen, sm. «§, pi. —

,

obacz Steigen.

^Reihenfolge, sf. pi. =n,

nastpstwo «., kolej f ; bie

richtige — innehatten zacho-
wa waciwy porzdek.

9et'{jenmarfcl), sm. =e3, pi.

»tttirfche, marsz m. w szere-

gach, w rzdach.

%ei'{jenfoat, */. pi. =en,

zasiew m. rzdem.
9Ut'Ijetttanj, sm. obacz

zeigen.

9et'^entt)eife, adv. rzdami,
szeregami, w rzdach, w sze-

regach.

Stetiger, sm. «=§, pi. —,
czapla /. ;

junger — czapl
«.; auf — betjen owi czaple.

5Ret'Jjer=>, adi. czapli.

fltei'ljerbeiäe, sf. pi. «n,

SieiberjagD, sf. pi. =en, ów
m. na czaple.

ÜRet'Ijerfiufä), sm. =e, pi.

=büfd)e, 9ei'berftranfj, sm. *e§,

pl. «fträujje, 9et'&erftufc(en),

sm. =>, pl. — , kitka czapla,

kitka z czaplich piór.

föei'fierente, sf. pl. -n,

kaczka gwidca, wisto m.
Djet'berfolfe/sm. =n,pl. =n,

sokó wyuczony do owu
czapli.

9et'bcrfeber, sf. pl. -jt, cza-

ple pióro.

9iei'Ij er^iitte, sf pl. *n,

stanowisko n., buda /. na
czaple.

9tei'berfd)nabel, sm. °$,pl.

sfd)näbel, czapli dziób; iglica

weszkowata, kosiczka f. (ro-

lina).

üki'bnagel, sm. =3, pl.

=naqet, sworze m. powozu.
üiet^'ttm, adv. po kolei, ko-

lejno.

töet'Öjett, sf. deptanie n.,

parzenie n. si kaczek.

9eim, sm. ' »(«K pi. *>%,

rym m.; mtnnlid)er, ftumpfer
— rym mski; toetBlia)er,

fltngenber — rym eski;
reiner — rym czysty; un=
reiner — rym nieczysty, na-
cigany; gleitenber — rym
okciowy

; fdjroebenber — rym
lotny; abroed)felnbe =e rymy
przekadane; feinen — finben
nie znale rymu; (obraz.)

id) finbe leinen — barauf nie

znam sposobu na to; -e ttta=

chen rymowa, wiersze pisa;
in «e bringen uoy wier-

szem; einen— abgeben rymo-
wa si; fid) einen — auf

etro. machen lönnen umie
sobie co wytómaczy.

91et'mart, sf. pl. sen, ro-

dzaj m. rymu ; sposób m.
rymowania.

Oiei'tnaufgoßc, */. pl. =«,

zadanie rymowe.
9ei'mbolo, sm. =(e)3, pl. «e,

Otei'tnfdjmteo, sm. -(eX>, pl.

=e,rymopisjM., wierszokleta w.
SRet'mdjronif, sf pl. -en,

kronika rymowana.
Det^men, l.ya. (haben) ry-

mowa, wiza sowa, do ry-

mu dobiera; (pogardliwie:)

kleci wiersze; II. vn. (haben)

rymowa si, zgadza si do
rymu; zgadza si, stosowa
si, klei si; (obraz.) etlt).

nidjt gufammen— tonnen
nie módz czego sklei, po-

godzi ze sob, nie módz
czego poj; tote reimt ficb

ba§? jake to ze sob pogo-
dzi? reim bid) ober id) freffe

bid) jak si nie zgodzisz, to

ci zjem (o rymach czsto-
chowskich).

9ei'mer, sm. *g, pi. —,
rymokleta m., wierszokleta m.

jReinteret', 9ei'mf<fjmteoe»

ret, sf. pl. «en, rymoklectwo
n., klecenie n. wierszów.

JRet'mfatt, sm. .(e)3, pi.

=fäHe, spadek m., kadencya
/. (w wierszu).

9ei'mfel)ler, sm. =3, pi. —

,

bd m. w rymie.

SRei'tngeoidjt, sn. =>(e)3, pl.

=e, poemat rymowany.
SRei'mgeHingel, sm. *$,

czcze brzmienie rymów.
9ei'mfnnft, sf. sztuka /.

rymowania.

töet'mfiinftler, sm. =§, pl.

— , mistrz m. w rymowaniu.
9et'mlejtfott, sn. *g, pi.

=fa, 9tei'mbuu), sn. =(e)§, pl.

=büd)er, sownik m. rymów,
ksiga rymowa.

9et'tttlo2, adi. nierymo-
wany.

töei'mfilbe, sf. pl. -n, zgo-
ska rymujca si z drug.

9tei'mflt(|t, sf mania' f.

rymowania.

atei'mttiort, sn. «(e)§, P l-

»e, wyraz rymujcy si
z drugim.

9ettt, I. adi. 1) czysty;

«e SBäfcBe czysta bielizna;

bie treppe ift — schody s
czyste ; =e§ SBaffer czysta,

przeroczysta woda; «e3 ©Olu
czyste, szczere zoto; -er SBetn

czyste, niemieszane wino; 2)

(przenonie:) czysty, niezna-

czny, bez skazy = maleUoö
;

=er ljarafter czysty charak-

ter ; =e Jungfrau niepokalana

dziewica; =eö §erj, ©eroiffen

czyste serce, sumienie; <=er

(Serotnn czysty zysk ; -eä

2)eutfd) fpred)en mówi czysto

po niemiecku; =e StufpracBe
czysta, dobra wymowa; «e

Suft czyste powietrze; bie

»e SßatjrBeit czysta, zu-

pena prawda; <x\\h =er SSer=

ge^Udjfeit wycznie, tylko

wskutek niepamitania, za-
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pomnienia; etro. — mad)cn,

roajeben oczyci, wyczyci
co, umy, wypra co do czy-

sta; ftd) —roafdjen oczyci
si z zarzutu, podejrzenia,

wykaza swoj niewinno,
usprawiedliwi si; »en iUJunb

fjaiten. dochowa tajemnicy,

trzyma jeyk za zbami,
nie wypapla; =en £ifd)

machen zuie ze stou, sprz-

tn wszystko ze stou; (take
przenonie.) zrobi czemu
koniec; etro. in8 reine brin»

gen zaatwi, zakoczy co;

etro. inä =e fdjreiben przepisa
co na czysto; mit jmnbm
über etro. in§ *e fommen
uatwi si, uoy si z kim
co do czego zupenie

;
jmnbm

=en äßein einfd)enfen powie-
dzie komu czyst, szczer
prawd; ba§ tft ein 33oferotd)t

non =fiem SBaffer to otr
skoczony; non biefer ©ctjulb

tft er — od tej winy jest

wolny; =e ^änbe tjaben mie
nieskalana rce; II. adv. czy-

sto ; szczerze ; zupenie, ab-

solutnie; ba tft — unglau»
bltd) tego wcale uwierzy nie

mona; bas tft — unmbgltdj
to wcale niepodobna, to by
adn miar nie moe; —
gar nid)t3 nic a nic; — au§«
trtnfen wypi do ostatniej

kropli; — aueffen wyje
do szcztu ; eine ©pradje —
fpredjett mówi jakim jzy-
kiem czysto, poprawnie; ba§
§au — galten dom utrzy-

mywa w czystoci; ba§ ift— r)inau§gen>orfene§ ©elb to

s pienidze wyranie wyrzu-
cone; er ift au§ bem ©piele
— ausgegangen czysto wy-
szed z gry, ani nie wygra,
ani nie przegra; er ift

—
üerrücft czysty z niego wa-
ryat.

'teilt! adv. skrócenie za-

miast tjerein! prosz! prosz
wej! wolno wej!

9iettteclait'be, (wym.: ren-

clod), sf. pi. =n, rodzaj liwek
ótych alb«) zielonawych.

töei'neinnabme, sf. pi. =n,

dochód czysty.

üM'nefe, sm. «§, lis mykita.

Reinertrag, sm. »(e)§, pi.

»träge, iKetngettrinn, sm. =(e)ö,

pi. -e, zysk czysty.

9ietn'foU, sm. =(e)§, pi.

»falle, niemia niespodzianka,

oszukanie n. si.

iHet'ngettndjt, m. (t)%,pl. =e,

waga czysta, netto, bez opa-
kowania.

Meingolb, sn. =(e), zoto
czyste, szczere.

SRei'nljaiif, sm. =e3, len

midlony.

ifcti'ttytlt, sf. czysto /.

;

szczero /. ; niewinno f.
9iei'nigen, i. va. (rjaben)

1) czyci, oczyci, wyczy-
szcza, wyczyci ; rjon fflit-

fen — oczyci z plam, wy-
wabi plamy; bie ©ct)uhe nom
Sute — (o)czyci trzewiki

z bota; bie 39üd)er »om
©taube — (o)czyci, obetrze,

otrzepa ksiki z kurzu;
©etreibe — mynkowa zboe

;

2) pi ze czyszczc, przeczyci
(medycyna); II. fid) — , vr.

(fjaben) oczyszcza si, czy-

ci si; fid) nom ©taube —
strzepa z siebie proch; ftd)

DOU etro. — usprawiedliwi
si z czego; fid) nom Sßer»

bad)te — oczyci si z po-

dejrzenia.

9ki'nigen, sn. -§, 91ei'ni=

pttg, sf. pi. »en, czyszczenie

n., oczyszczenie «.; przeczy-

szczenie n.; 3JZariä — grom-
nica /.

9Jci'ntfleni), adi. czyszcz-
cy, oczyszczajcy; przeczy-

szczajcy.

Dteimger, sm. -§, pi. —

,

czyciciel m., oczyciciel w?.;

— ber ©prad)e purysta m.,

oczyciciel m., poprawca m.
mowy, jzyka.

!Kei'ntpng3et&, sm. *e§, pi.

»e, przysiga oczyszczajca,
usprawiedliwiajca.

9tet'mgung3ntittel, sn. =§,

pi. — , rodek m. czyszczenia;

lekarstwo przeczyszczajce, na
przeczyszczenie.

9iei'ntgnngpfer, sn. »§,

pi. — , oriara oczyszczalna.

9iei'mgung3ort, sm. =e,
pi. »e, oczyszczalnia /.

9et'nfattur, sf. pi. -en,

hodowla /. laseczników.

'reinlegen, va. zamiast ijer»

einlegen (poufale).

iKei'nltdj, adi. chdogi,
schludny, czysty; adv. ch-
dogo, schludnie, czysto.

WehtlirljfeU, sf. chdogo
/., ochdosiwo «., schludno
/., czysto /.

9iet'nfdjret&er, sm. »§, pi.
—

, przepisywacz m.

9iei'nfo)rift, sf. pi. »en, pi-

smo przepisane na czysto.

OeiS, sm. 9tetfe3, pi. Dieife

(3teiforlen) ry m.; — in

W\l§ gefod)t ry na mleku.

üReig, sn. 9teife§, pi. «Reifer,

gazka /., latorol /., od-

rostek m., szczep m.
; (bitrre)

Steife pi. chróst m., rode pi.

9iet§*, adi. ryowy.
iKetnrfcr, sm. -g, pi.

»aefer, pole zasiane ryem.
9iet'§6ait, sm. «(e)3, uprawa

/. ryu.
Oi einliefen, sm. *g, pi. —

,

mioteka f., miota ryowa.
föet's&fnnntttettt, sm. =(e)3,

pi. =e, wódka f. z ryu,
arak m.

9iei'urei, sm. ;(e)§, pi. =e,

papka ryowa, gsta zupa
ryowa.

9ei'3firot, sn. =(e), pi. = e
,

chleb m. z ryu.
ÜRei'Sbriilje, sf. pi. =n, zu-

pa ryowa.
iHet'Stiunb, sn. =(e)3, pi. =e,

9iei'3biinoel, sn. =§, pi. —

,

wizka /'. chróstu.

9iet'3d)en, sn. *% pi. —

,

dim. od Seia n., róczka /.,

galzeczka /.

Diei'fe, sf. pi. «n, podró
/.; eine — ju Sanbe, ju

SBaffer podró ldem, ldowa,
na morzu, morska; ju einer
— fid) ruften, Slnftalten, SSor=

berettungen maeben gotowa si
do podróy; eine — antreten,

fid) auf bie — madjen puci
si w podró, w drog ; auf =lt

gefjen i, uda si w podró;
auf *tt fein podróowa, po-

dró odbywa; auf ber —
begriffen fein by w drodze;

eine — nad) SBten unternet)=

men przedsiwzi podró do
Wiednia; — in SHusIanb

podró za granic; roo geljt

bie — t)in? dokd jedziesz
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dokd zamylasz jecha ? do-

kd bogowie prowadz? §in=

unb 9tucfreife podró do. . . i

napowrót; auf ber 9iücfreife

z powrotem, w powrocie,

wracajc; jmnbm Qtücf lidt)c
—

roünfcben yczy komu szcz-

liwej podróy; glüdUidje —

!

szczliwej drogi! jed z Bo-

giem! niech Bóg prowadzi!

föet'feabenteuer, sn. =§, pi.

—
,
przygoda /. (w) podróy.

9tci'fcan3«9, sm. KOS, pi

.jucie, odzienie podróne.

9ici'fcaVDl)Cfc, */. pi. °n,

apteczka podróna.

9ei'fek&arf, sm. -(e)3. po-

trzeby podróne.

fliei'fe&egleiter, sm. -s, pi.

—, towarzysz m. podróy.

^HeifeOeridjt, sn. *(e)s, pi.

-e, sprawozdanie n. z podróy.

9Jet'fekfd)reif>er, sm. »§,

pi — , opisujcy m., opisy-

wacz m. podróy.

töei'fekfdjreilmng, */• pi-

=en, opis m. podróy.

töei'fcbefted, sn. t), pi
*e, skrzyneczka /. z noami
i widelcami lub innerai po-

trzebami podrónemi.

_
diei'febett, an. -(e)§, pi. «en,

óko podróne.

SRetfefct&liotljef, sf. pi -en,

biblioteka f. dla podróu-
jcych; zbiór m. opisów po-

dróy.
UeffeMloer, sn. pi widoki

pi., obrazy pi, wraenia pi.

z podróy.
9ei'felmdj, sn. «(e)3, pi.

=büd)er, 1) rozkad m. jazdy;

2) przewodnik m. dla podró-

ujcych.
Üiet'feIJünbel, sn. >$, pi.

—, tomoczek podróny, za-

winitko podróne.

üRet'feberle, sf. pZ. =n,

kodra podróna.

fteifebtäten, sf. pi ; SRei'fe*

enifdjäbtgmtg, */. pi «en,

zwrot m. kosztów podróy.

9ei'feerirmerung, sf.pl =en,

wspomnienie n. z podróy.

iRei'feferttg, adi. gotowy
do podróy; ftd) — majen
(przy)gotowa si do podróy;
— fein by przygotowanym,
gotowym do podróy.

ÜiCt'fejtebCr, sn. -§, go-

rczka podróua; ch/", po-

dróowania.

9iet'feflafrJje, */. pi. -n,

flaszka podróna, oplatanka /.

üiei'fefitfjrer, sm. =§, pi
—

,
przewodnik m. dla po-

dróujcych.
töei'feßefiüjrte, sm. -n, pi.

«n, towarzysz m. podróy.

9ct'fcgefoIgc, sn. «s, pi.

— , orszak m. towarzyszcy
w podróy.

töet'fegdb, sn. =e, pi.

"tt, pienidze pi. na podió,
na drog, nadrone n. ; take= SRetfeentfcpbtgung.

9ei'fegelegenktt, sf. pi.

=en, sposobno /. do podró-

y; powóz m.

töei'feflejjäif, sn. «(e)s, pi
=e, tumok m., pakunek m.
(podróny).

9et'fegepädartflebsettel, sm.

«§, pi. — , nalepka tumo-
kowa.

ÜHei'fegerät, sn. =(e)§, pi
=e, sprzt podróny.

Oiei'fegefeüfdjaft, sf. pi
=en, towarzystwo podróujce.

aeffegefeflfdjafter, sm.^§,
pi. — , towarzysz m. podróy.

töet'fegettiaub, sn. *(e)$,pi.

=n)änber, odzienie podróne.

Ütet'feljanbfcitd), sn. »(e)§,

pi. =büd)er, przewodnik m.
dla podróujcych, bede-

ker m.

töet'feljut, sm. <(e)§, pi
>=hüte, kapelusz m. od po-

dróy.

Dvei'fcfare, sf. pi *\\, mapa
drogi wskazujca, mapa
drona.

9iet'fefoftcn; dim. 9?et'fe=

fäftdjeit, sn. ~ä,pl — , skrzy-

nia /'., skrzyneczka f. na
sprzty podróne.

9et'feftetb, sn. =(e)3, pi
«er, suknia podróna, od po-

dróy.
9iet'fefoffer, sm. =§, pi —

,

kufer m , skrzynka f. do
podróy; fleiner — waliza /.,

walizka f.

Diet'fefoften, s. pi. koszta

pi podróy.
töei'fefii'dje, sf. pi =n,

kuchnia przenoua.

! diei'fefutfdje, sf. pi. -w,

karet* f. do podióy.

9tet'felltft, sf. ch /. po-

dróowania, ochota /. do po-

dróy.

ÜRet'felltfttn, adi. majcy
ch do podróy, lubicy po-

dróowa.
üRei'femantel, sm. =§, pi

=mäntet, paszcz m. do po-

dróy.

Diet'femäffig, adi. podró-

ny, jak do podróy; fid)
—

anjtetien, auriiften ubra si,

opatrzy si we wszystkie

potrzeby jak do podróy.

9et'femiibe, adi. zmczony
podió; któremu ju si
sprzykrzyy podróe.

föei'fett, yn.
f

(fein) podró-

owa; jedzi, jecha; JU

gufc, nu jferbe, ju 2ßagen,

ju Sflaffer, ju Sanbe — po-

dróowa pieszo, konno, (po-)

wozem, wod, ldem; nad)

Italien — (po)jeeha do

Woch; in Stauen —
P°"

dróowa po Woszech, we
Woszech; burd) Italien —
przejeda, przejecha przez

Wochy; mit ber Safjn, mit

bem (ju) ©djtff — podróo-
wa, jecha kolej, okrtem;

Ü6er äMndjen nad) ^ariö —
(po)jecha na Monachium do

Parya; nad) §aufe — (po-)

wraca do domu; hin unb

jurüd' — jecha tam i na po-

wrót; hjn unb I)er — po-

dróowa tam i sam; er ift

fd)on fefjr rjteC geteift podró-

owa ju bardzo wiele;

biefen SBeg finb mir nod) nie

gereift t drog nigdy jeszcze

nie jedzilimy; jeben %dC[

ad)tjtg Kilometer — ujecha
codzie omdziesit kilome-

trów; fid) mübe — zmczy
si podró; gereift pp. i adi.

roeit — ten, co wiele podró-

owa; ein gereifter sJJJann

czowiek, który wiele podró-

owa, bywalec m.

9et'fenk(r), sm. =en, pi
=en, podróujcy m., podró-

ny m. ; komiwojaer m.

9vei'fcnbe, */. pi. =n, po-

dróujca /'., podróua f.

ffieffeonfel, sm. =, pi. —

,

czowiek majcy mani po-
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dróowania
;
(artobl.

:)
pomo-

cnik, ajent handlowy podró-

ujcy.
9tet'fejm|), sm. -ffea, pi.

=päffe, paszport m., zezwo-

lenie podróne, przepustka

graniczna.

Oiei'fejjfcimtg, sm. =§, pi
»e, pienidze pi. na drog.

ÜRet'fCjflait, sm. =(e)3, pi.

=»läne, projekt m. podróy.

9iet'fcj)rcoiger, sm. »§, pi
— . kaznodzieja wdrowny.

fltet'fepolfter, sm. i sn. =§,

pi. —
,

poduszka podróna,
do podróy.

föei'fepitlt, sn. «(e)§, pi.

=e, pulpit m., ksikokadka
/".do podróy.

9et'ferocf, sm. =(e)§, pi
=rMe, surdut podróoy, su-

knia podróna, do podróy.
föet'feroiite, sf. pi. =n,

droga f. (jak si ma podró-

owa).
9tci'fcrfammdn6ei*eu)ttg=

te(r), sm. =en, pi. »en, ugaj-

nik m.
9tei'feffl(f, sm.

^
=(e)§, pi.

=\'a&«, worek podróny.
iftet'fefdjret&seug, sn. -(e)8,

pi =e, szkatuka podróna
do pisania.

iRetfefJJefett, s. ^. wydatki
pi w podróy.

ftei'feftorl, a^et'fcftofi, sm.
-(e)§, pZ. »ftörle, «ftäüe, laska
podróna.

SRcifCfW^t, s/. dza /. po-
dróowania.

9iet'fef»id)ttg, adi. pra-

gncy podróy.

föei'fetafdje, */. pi. =n,

torha podróna.

töet'feunfatt, sm. =(e)3, pi.

=*'ÓSlt, wypadek m.
t
nieszcz-

cie n. w podróy.

Oiet'feunfaflberftd)ening, */.

pi =en, ubezpieczenie n. od
wypadków w podróy.

Sftetfetoageit, sm/ =§, pi.

—
,
powóz m., landara /.

;

leichter, ungebecfter — bry-
czka /.

9iei'[ca)crf, sn. =(e)§, pi
=e, dzieo n. o podróach,
zawierajce opisy podróy.

9iCt'fCtt)Ctter,
r

sn. =8, gutes— haben mie pikn po-
god podczas podróy.

9iet'fejefintng, sf. obacz
9teifepfennia.

sJlei'fcjeit, sf. pi -en, czas

m. podróy; czas do podróy
stosowny.

iHet'fCjeiig, sn. =(e)8, sprz-
ty pi, rzeczy pi. podróne,
do podróy potrzebne, do po-
dróy przygotowane, w drog
wzite.

iliet'fejtel, sn. =(e)8, pi =e,

cel m. podróy.

föet'Sfdu, sn. obacz «Rei»
oder.

Dki'Sholj, sn. obacz 9Mfig.
Üiet'ftg, sn. »8, chróst m.,

chrócie n., chmy m., sucho-r m.

dki'ftg, adi. jezdny.

9ieifige(r), sm. =en, pi sen,

jezdny onierz; bie =en, pi.

jazda /.

9et'SmcljI, sn. =(e)§, pi
= e, ryowa m(cz)ka, puder m.

9let'3miif)le, sf. pi. «n,

myn m. do mielenia ryu.
9ei'3ni>utng, sm. »8, pi.

=c, budy ryowy, z ryu.
Diei'ÖfpCtfe, sf. pi. -n, po-

trawa f z ryu.
9iet'äftr0&, sn. =(«)§, ryo-

wa soma.
91et'SfuWe, sf. pi. =n, zupa

ryowa, z ryu.
9iet'3tt)itrft, sf. pi =roürfte,

kiszka ryowa, ryem na-
dziana.

9iCt'jjauÖ nefimen pierzcha,
pierzchn, czmychn, zmy-
ka, zemku, pryska, pry-
sn, da drapaka, spali buty,

uciec.

URet'PIet, sn. -eg, molib-
den m., grafit m.

9kt'prCtt, sn. -(e)8, pi.

ser, deska rysownicza, stol-

nica rysunkowa, rysownica f.

diet'ften, reifee, reifeeft i reifet,

reifet, rife, geriffelt, I. va.

(ftaben) rwa, drze; etro. in

©tüdfe — podrze co na ka-

waki, poszarpa, rozszarpa
co = jerfletfdjen ; ein Sod)

in etro. — zrobi w czem
dziur

;
(przenonie :) unice-

stwi co; fid) ben §ut nom
ÄOüfe — zedrze sobie kape-
lusz z gowy; einen 58rtef

entjroei — podrze list;

5?bern — drze pierze; eta).

nn ftd) — porwa co, zagar-
nia, zagarn co, zagrabi
co, przywaszczy sobie co,

opanowa co; bte 2Renge rife

mid) mit fid) fort tum po-

rwa mi z sob; jmnbm etro.

au$ ber £>anb — wydrze
komu co z rki; jmnbm bte

Äleiber nom Setbe — zedrze
komu suknie z ciaa

; ftd) bte

£aare au8 bem Kopfe —
wosy sobie rwa, wyrywa
z gowy; fid) ben Singer on
einem 91agel — zadrze, za-

drasn sobie palec o gwód;
^f(an3en ou§ bem 33oben —
wyrywa roliny z ziemi;

man tonnte fte nid)t auein«
anber— nie mona ich byo
rozerwa; einen fjifd) — roz-

pata ryb; £otj — drzewo
upa; Satten — aty drze,
aty robi upic drzewo

;

jmnbn au§ ber ©efabr —
wyrwa kogo z niebezpie-

czestwa, ocali kogo w nie-

bezpieczestwie; jmnbn au3
einem Qrrtum — wywie
kogo z bdu; ^offen —
baznowa; SBt^e — dowcip-

kowa; $oten — spronie
artowa; II. v. impers. e3

reifet mid) im 2lrm, in ben

©liebern, im ganjen Körper
rwie mnie w ramieniu, drze

mnie po czonkach, rwie

mnie po caem ciele ; III. vn.

(fein) rwa si, urwa si,

zerwa si; (roze)drze si;
roenn aHe' ©tride (©tränge)
— kiedy si wszystkie po-

wrozy porw, w najgorszym
razie; ba rife mir bte ©ebulb
natenczas ju mi cierpliwoci

nie stao, ju mi si cierpli-

woci przebrao ; anfangen jju

— nadrze si; IV. ftd) —

,

vr. (fiaben) fid) urn etro. —
drze si o co, wydziera
sobie co, dobija si o co,

i o co na udr; ftd) Xim

jmnbn — wydziera sobie

kogo ; id) reifee mid) nid)t fefir

urn biefe SSergntigen nie za-

ley mi bardzo na tej przy-

jemnoci.

9tet'fteit, sn. =§, 1) darcie

w.; — in ben ©liebem rwa-
nie «., reumatyzm m. w
czonkach — im Saudje
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rznicie n. w brzuchu; 2)

szkicowanie n. (rysunki).

9et jjent», I. adi. 1) gwa-
towny, szybki, bystry; -et

Strom wartki strumie; 2)

drapieny ; »e§ %\tt drapieny
zwierz; II. adv. bie 2Bare gefjt

— Ob rozrywaj towar, dr si
o towar, towar szybko od-

chodzi.

9et'per, sm. =§, pi —, i)

znacznik m. (stolarski); 2)

utwór muzyczny, zachwyca-
jcy bardzo suchaczy.

Sftei'fefeber, sf pi =n, i)

pióro rysunkowe, piórko n.

do liniowania papieru ; 2)

futeralik m. do oówka.
töei'fcfoble, sf. pi. =n,

wglik m. do rysowania.

9iet'ffmafi, sm. «e, pi.

s,e znacznik stolarski.

9ei'ftnagel, sm. -3, pi.

=nägel, obaez ^eifjfiift.

9ci'^fd^tcne, sf. pi. -n,

linia rysownicza, linea ry-

sowniczy.

9ict'Pift, sm. =(e)§, pi. =e,

kredka f. do rysowania.

jÄei'fjjaJin, sm. =(e)3, pi.

cgäfjne, zb psi (anatomia).

9ei'#acug, sn. -(e)3, pi.

-e, narzd rysunkowy, ryso-

wado n., sztuciec rysowniczy.

föei'fejirfel, sm. »$, pi. —

,

cyrkiel rysowniczy.
sJet'tanjug, sm. =(e)3, pi.

-jüge, ubiór m. do jazdy
wierzchem.

9ci'tt>0^n, */. pi. =Cn, uje-
dalnia /.

9ei'tbar, adi. =e§ Ster

zwierz ujedone, spokojne.

föei'töeCfe, sf. pi. =n, cza-

prak m.
9ic'tCl, sm. -3, pi. —,

drek m., kijek m., paeczka
f., odbijak m.

DWteln, va. (Ijaben) bi,
uderzy paeczk.

Dtei'ien, reite, retteft, rettet,

ritt, geritten, I. va. (ijaben)

jecha, jedzi na koniu,

wierzchowcu; er reitet immer
einen ©djimmel jedzi zawsze
na siwku; ein ^ßferb ju

©djanben — zajedzi konia,

zniszczy konia (z) jazd;
bie sterbe in bie ©djroemme— prowadzi konie do wody;

jmnbn über ben Raufen —
powali kogo koniem o zie-

mi, stratowa kogo koniem

;

(obraz.) einen Sidjter — cy-

towa bezustannie jakiego

poet, jedzi na jakim poe-

cie; ben rettet ber Teufel zy
duch go nagaba, kieruje nim;
II. vn. (fein) jedzi, jecha
wierzchem, konno; auf einem
^Jferbe — jecha na koniu,

na wierzchowcu; auf einem
'Stccfen — jedzi na kiju;

fpajieren — jecha wierzchem
na przechadzk; (im) ©djritt

— jecha stpi; (im) %xab
— jecha czapem, szapem,
kusem, kusowa; (im) ©a«
topp — jecha cwaem, cwa-
owa; einen 2Beg — jecha
wierzchem pewn drog;
(obraz.) auf etro. (fjerum) —
mówi cigle o tern samem

;

auf ©djufter Stappen — i
pieszo; fta) miibe — zjedzi
si; ftd) nnmb — osedzi;

fia) ben Süolf — dosta z

jazdy wilka, obary.

9et'rer, sm. =§, pi. — , i)

jedziec m.\ er ift ein guter
— jest dobrym jedcem,
umie dobrze jecha konno;

2) jezdny m., konny m. (o-
nierz), kawalerzysta m. ; ein

Regiment — puk jazdy; 2)

fpanifdje — rogatki pi. (w
twierdzach).

Dlet'teraufjitg, 9ei'iertruW,
sm. *(e)§, pi. =jiige, 1Rei'ter=

fdjuT, sf. pi. »en, kawalkada

f.. pochód jezdny.

ylei'terbienft, sm. »(e)§, pi.

=e, suba konna.

Steueret', sf. pi. =en, jazda

/. ; konnica /., kawalerya /.

Dtö'rerfa&nriu), sm. =3, pi.

=e, podchory m. od jazdy,

kornet m.

töet'tergefed)!, sn. =(e)3, pi.

se, potyczka /'. midzy kon-

nic, potyczka konna.

9iei'terljaiifen, sm. =3, pi.

—, oddzia m. konnicy.

Üiei'terin, sf. pi. =innen,

jedezyni /.

iReiterfünfte, sf. pi. zr-
czne wiczeuia, ewolucye pi.

na koniu.

9to'terit, va. (Ijaben) prze-

siewa.

SHei'terjJoftcn, sm. =3, yi.

— , stra konna.

9ei'terregiment, sn. -(e)§,

pi. =er, puk m. jazdy, konnicy.

9iei'terfalbe, */. pi. *n,

szara ma.
9et'terfu)lad)t, sf. pi. »en,

bitwa f. wojsk konnych, bi-

twa konna.

9ei'ter3mann, sm. =e§, pi.

4eute, obacz Reifer.

9vet'terf^iele, sn. pi. igrzy-

ska konne.

föei'terftanbbüb, sn. =(e)§,

pi. =er, 9}et'terftariie, sf. pi.

=n, posag m. na koniu.

Oiet'rerftiefel, sm. »g, pi.

— , but m. do jazdy konnej.

9iei'terftita\ sn. =(e), pi.

=e, tfietterftiidcfjen, sn.~z.pl.
— , igrzysko konne; zrczny
zwrot jedca.

DUi'iewacfie, sf. pi. =n,

stra konna.

9ett'erpg, sm. =(e), pi.

»jüqe, kawalkada /.

Oittrgerte, sf. pi. sn, pr-
cik m., trzcinka /. do konnej
jazdy.

9et'tgro3, sn. =\z%,pl. «grä=

fer, trzcinnik w., ostrzyca /.

9ei't&anbfu)ulj, sm. =(e)3,

pi. =e, rkawiczka /. do] kon-
nej jazdy.

9et'tl)rjfen, sf. pi. spodnie

pi. do konnej jazdy, szara-

wary pi.

Oetfjacfe, sf pi. =n, kurt-

ka f. do konnej jazdy.

9iei'tfleib, sn. obacz SReit«

an*ug.

9ei'tfnecf)t, sm. =(e>3, pi. -e,

masztalerz m., dozorca sta-

jenny.

9}et'tfimfr, sf. sztuka f.

jedenia konno.

fliei'tleljrer, sm. *§, pi. —

,

nauczyciel m. jazdy konnej.

Dto'tnngel, sm. =§, pi.

=r>ägel, punkt m. przesuwnicy
(górn.)

Oiet'^cttfrije, sf. pi. =n, ob.

3Mtgerte.

9kt't^ferb, sn. -(e)3, pi.

=e, 9{et'trofi, sn. =ffe, pl.t,
ko wierzchowy, ko pod
wierzch, wierzchowiec m.

dlti'tplaty, sm. -cä, pi.

=pla£e, plac m., miejsce n.

do jedenia konno.



töci'tyoft 252 Mcfntttc'rctr

Wet'tyoft, */. pl. *tn, po
czta konna.

Wei'trocf, am. -(e)S, pl.

-rödfe, surdut m. do konnej

jazdy.

SRet'ffattel, am. -8, pi.

fättel, siodo n. na konia.

iHei'tfdjllle, af. pl. -n, uje-
dalnia /., jedamia /.,

mane f.

töet'tftiefcl, am. *8, pl. —

,

Imr, m. do konnej jazdy.

iKei'tiniterridjt, sm. .(e)S,

SRci'tftltnbC, */. pl. -n, nauka
/"., lekeya /. jazdy konnej.

jHct'tUJCdlfCl, sm. »§,pl. —

,

weksel m. z grzecznoci.

fleitroeg, sm- =(e)S, pl. 'i,

droga f. do jazdy konnej.

9M'tto0lf, sm. =(e)S, ose-

dnienie n.

9iei'tjcitg, töeitgefdjirr, sn.

«(e)S, pl. *t, rzd rn. na konia.

9eij, «m. «es, pl. *e, l)

podnieta/. ; 2) powab m., po-

cig m., urok w. = ^^uber;
ponta f., sia przycigajca
= atngtefjungeFraf t

; 3) wdzik
m. = Siebreij, 2liijief)ungS=

frafr.

Öici'jtiar, adi. 1) wraliwy

;

2) draliwy ; 3) porywczy, po-

pdliwy; = jäfjjOtnig.

'töci'JÜarfett, af. 1) wrali-
wo f.\ 2) draliwo / ; 3)

porywczo /., popedliwo/.
9iCt'jen, va. (fjaben) 1) po-

budza, pobudzi, wzbudza,
wzbudzi; podnieca, podnie-

ci; bic eugterbe — wzbu-
dzi ciekawo; ben 2fp»ettt,

bie 33egter.be — zaostrzy ape-

tyt, obudzi dz
;
gum Sachen

— pobudzi do miechu; 2)

drani; jmnbn (auf)— roz-

drani kogo; 3) pociga do
siebie, wabi, nci.

9et'$en, sn. =, obacz 3tei«

jung.

9Ci'XCllb, adi. 1) podnieca-

jcy, pobudzajcy; =eS 2)Httel

podniecajcy rodek; 2) dra-

nicy; 3) liczny, powabny,
peen wdzików, czarodziejski

;

«e ©egenb powabna, urocza
okolica.

töei'jföfer, sm. =s, pi. —

,

omomiek m., brzenoplamek
m., pryszczenica /. (rodzaj

muchy hiszpaskiej).

föet'jfer, am. s, pi. —

,

rydz m. (grzyb).

iKci'jlO§, adi. niepowabny,
bez wd/iieku; nie podnieca-

jcy, nie zaprawny korze-

niami.

Metjloftgfeit, */. brak m.
powabu, wdziku.

diti'imüttl,' sm. «s, pl. —

,

rodek podniecajcy, pobudza-

jcy, dranicy; (obraz.) po-

budka f., bodziec m.\ — gum
33öfen pokusa do zego.

9iCi'jUng, af. pl. *en, 1) po-

budzanie n., podniecanie n.
;

2) dranienie n. ; 3) poci-
ganie n., wabienie n.

Ski'jtiOtt, adi. peen wdzi-
ku, powabu.

föefapüulatto'it, af. pZ. -en,

rekapitulacya /., zestawienie

n., powtórzenie n.

fficfapttitlte'rcn, va. (Ijaben)

(z)iekapitulowa, zestawia,
zestawi, powtarza, powtó-

rzy, (po)ciga (n. p. pozy-

cye rachunku).

föe'fcl, sm. =S, pl. —,
grondal m„ gbur m.

SRe'letyaft, adi. grondalski

;

adv. po grondalsku.

9ieUamatto'n, sf. pl. =en,

reklamacya /., poszukiwanie

n., dochodzenie n. swego
prawa, danie n. zwrotu;
podanie n., proba/, o uwol-

nienie od suby wojskowej.

töeHamatio'näfiiireau, sn.

-S, pl. =S, oddzia m. zaa-
le (przewonictwo, handel).

SMla'me, sf. pl. *n, rekla-

ma /., polecenie n., zaleca-

nie n., obwieszczenie poleca-

jce, zachwalajce; — mad)en

für etrt). robi dla jakiej rze-

czy reklam, zachwala, po-

leca co.

9eHamie'ren, va. (fjaben)

reklamowa, poszukiwa, -
da zwrotu; poda(wa), pro-

si o uwolnienie od suby
wojskowej; uala si, wnie
zaalenie; = fid) beflagen.

SRefOßnüto'lt, sf. pl. »en,

rekognicya/., rozpoznanie n.,

potwierdzenie »., uznanie n.

prawdziwoci, wanoci czego.

9kfognttto'n3jin§, sm. .fes,

pl. -fe, opata rekognicyjna,

czynsz pacony jedynie celem
uznania prawa wasnoci.

sJiefogno§ste'ren, i. va.

(fjaben) rozpoznawa, uzna-
wa, potwierdzi wiarogo-
dno, prawdziwo osoby lub
rzeczy; fid) — kffen da
stwierdzi tosamo swej
osoby; II. va. i w. (fjaben)

rekognoskowa (np. pooe-
nie miejsca) ; wysya na
zwiady, wywiady, ledzi, ba-

da (np. poruszenia nieprzy-

jacielskie), wyjeda na
zwiady.

ÜiefognoSjte'rmtg, */. pl.

•en, rekoguoscya /., zwiady
pl., wywiady pl., wywiadki
pl., zasignicie n. wiado-
moci.
SJcfognogjie'rung^atnMttte,

(wym. : -truj) sf. pl. >tt,

9efogno3$te'nmg§tniMJ, sm.
*(t)Q,pl. *S, patrol/., stra wy-
sana na zwiady.

5Mogno§$ic'ntng8fu)tff, sn.

=(e)S,! pl. -e, okrt wysany
na zwiady.;

iMommanuntto'«, sf. pl.

-en, rekomaudacya f. t
pole-

cenie n.

föefommanbic'rett, va. (fja-

ben) rekomaudowa, poleca;,

einen 33rief — poleci, zapi-

sa list; = etrtfdjretben.

StetonüaleSje'nt, sm. >en,

pl. .en, rekonwalescent m.,

przychodzcy m., powracajcy
m. do zdrowia.

föefontoalegje'ttj, sf. rekon-

walesceucya /., wyzdrowi-
ny pl.

9ef0'r&, sm. -S, pl. .S, re-

kord m., zoenie n. dowodu
najwikszej chyoci w wy-
cigach, najwikszej siy w za-

pasach i t. p. (sport, take
przenonie:) ben — fdjlagen

pobi rekord.

SMreutti'ü, sn. .(e)S, pl.

=e, rekredytywa/., pismo od-

woujce ambasadora.

Mef'nt't, am. »en, pl. -en, I

rekrut m. t nowozaciny m.
j

(wojskow.).

9iclnt'fcnaw§fjc6ung
f sf. pl. <

-en, branie n. rekruta, za- F

ciar m. onierzy.
SMrutte'reit, i. va. (fjafcen)

bra w rekruty, zaciga do



SRefrotie'reu 253 Mcligio'itiJiilmnn

wojska; II. fid) — , vr. (haben)

fttt) — (auä) skada si (z).

üMnttte'ren, sn. -8, 9efnt=

tiC'rung, */• pi. «en, brauie

n. do wojska, branka f.

9lcftc8scnfio'n, sf pi. »en,

wzniesienie si proste, ascen-

zya prosta (astronom.).

föelttftäte'rcn, va. (fjaben)

1) rektyfikowa, poprawia,
sprawdza, sprostowa 5

=
berichtigen ; 2) rektyfikowa,

czyci, oczyszcza, oczyci
(chemia).

UtlÜO'n, sf. rekeya f., rz-
dzenie n. (jakim przypadkiem,
gramatyka).

Sfte'ftor, sm. =§, pi. »to'»

ren, rektor m., przeoony m.
szkoy.

9ieftflra't, sn. »(e)§, pi. »e,

1) rektorstwo n., urzd rek-

torski, godno rektorska; 2)

godno f, urzd m. pierw-

szego kapaua ustanowio-

nego przy jakim kociele; 3)

rektorat m., biuro n., mie-

szkanie m. rektora.

töe'ftorftette, föe'ftorumrbe,

sf. urzd m., godno f. rek-

tora.

9e!iirrie'ren, vn. (haben)

1) uda si, zwróci si do
kogo; 2) rekurowa, odwoa
si (do wyszej wadzy,
prawo).

9iefu'r§, sm. -feg, pi. »fe,

rekurs m., odwoanie n. si
(do wyszej wadzy); ben —
ergreifen wnie rekurs, od-

woanie, rekurowa, odwoa
si.

9UttU'§, (wym. : rele), sn.

—, 1) odmiana /. konia lub
koni w podróy ; mit — fahren
odmienia konie w drodze,

jecha rozstawionymi komi

;

2) przenonik m. (elektryka).

9tel(u'gJ>fer&, sn. »(e), pi.

•e, ko m. do odmiany w dro-

dze, ko do przeprzgu, od
przeprzgu.

9klatu)'n, sf. pi. »en, l)

relacya /., zdanie n. sprawy;
2) relacya /., stosunek m.,
wzgldno f.

9eldtt't>, adi. wzgldny,
odnony; ein »er Segriff wy-
obraenie, pojcie wzgldne.

9elatitottci't, */. pi. =en,

wzgldno /. ; odnono /.

9telati'topronomen, sn. =(),

pi. «mina, Otelati'öum, sn.

*(ß), pi. =tioa, zaimek wzgl-
dny (gramat.).

9ielattb'fc^, sm. »e3, pi.

»fäfce, zdanie wzgldne (gra-

mat..).

9Wegatu)'n, sf. pi. »en,

relegacya /., oddalenie n.,

wygnanie n., wypdzenie n.

9ielCflte'rcn, va. (i)aUn) re-

legowa, oddali, wypdzi
(n. p. studenta z uniwersytetu).

üMtCf, sn. -8, pi. •>§, re-

lief »w., pówypuka rzeba;
(take przenonie:) powaga
/., znaczenie n. ; baä gibt if)»n

ein geroiffe — to mu nadaje

pewn powag ; 23a — (wym.

:

ba—) wklsowypuka rzeba

;

§aut— (wym.: ho—) wznio-

sowypuka rzeba.

9eligt0'tt, sf. pi. »en, re-

ligia /. ; wyznanie n. = 93e=

lenntni; wiara /. = ©lau»
ben; koció m. = Äircbe;

religijno /. = Religio fttät;

ftch 511 einer — befennen wy-
znawa jak religi; eine —
annehmen przyj religi;

feine — änbern zmieni reli-

gi, wyznanie.

'9Wtgto'n3iin&eritrtg, sf. pi.

»en, zmiana f. religii.

9eUgio'nangelegenhett, sf.

obacz ifteligionäjache.

9icIigto'ngkbritcIung, sf.pl.

»en, ucisk religijny.
(

9eligto'n3&udj, sn. »eä, pi.

sbücfjer, ksika /. o religii,

do nauki religii, ksika re-

ligijna.

9Mtgio'n§öuliMttg, sf. toie-

raneya religijna.

9cligio'n§cbilt, sn. »(c)s,

pi. =«e, edykt religijny.

9eligto'nSei&, sm. »e§, pi.

=e, przysiga religijna.

ÜicIigiO'nSCtfer, sm. =3, za-

pa religijny; blinber, über»

itiebener — fanatyzm religij-

ny, zaarto /., zagorzao
/. religijna.

9eligto'rt3freU)ett, sf. pi.

»en, wolno /. religii, wyzna.
9cligio'n8fncbc, sm. »n3,

pokój religijny, pokój zape-

wniajcy wolno wyzna.

9eligto'n§genoffe, sm. »n,

pi. »n, spówyznawca m.,
spówierea m.

9kltgio'n3gefdjtd)te, sf. hi-

storya /. wyzna, historya

wita.
9engio'n3gefettfd)aft,*/.^.

»en, stowarzyszenie religijne.

sJeltgio'n3gefjjradj, sn. =(e)?,

pi. *t, rozmowa o sprawach
religijnych; dysputa teologi-

czna (midzy katolikami a
protestantami).

9ieltgto'tt§I)cut&lmtg, sf. pi.

»en, akt m., czyn religijny.

9eltgio'n3fneg, sm. »(e),

pi. »e, wojna religijna.

9Mtgto'n§teljre, sf. pi. -n,

1) dogmat m., zdanie n. wia-
ry; 2) nauka f. religii.

9Wtgto'u3tljrer, sm. .$,

pi. — , nauczyciel m. religii.

9MtgtO'n3ll)3, adi. bez re-

ligii, niereligijny.

9kligtn'ngfi)figfeit, sf brak
m. religii, uiereligijno f.

üHeHgio'nSmeiniing, sf. pi.

»en, zdanie n., opinia /.

w sprawach, o sprawach re-

ligijnych.

9Wigto'n3partei, sf. pi.

=en, partya religijua, stron-

nictwo religijne.

9Mtgio'n3iphiIofi»Mie, sf.

filozofia religijna.

9dtgto'n§fofl)e, sf. pi. -n,

rzecz /., sprawa /. religijna,

religii si tyczca.

9ieltgió'n§fdjbarmer, sm.

=3, pi. — , fanatyk m., za-

gorzalec m. religijny.

9Ultgto'n3fd}ti)ärmeret, */.

pi »en, fanatyzm religijny,

zaarto religijna.

9icltgio'n3fefte, sf. pi. =n,

sekta religijna.

töeligto'itgfoötter, sm. -.%,

pi. — , szydzcy m. z religii.

töeliaio'nStyiittettt, */. pi.

»en, szydzenie n. z religii.

9eltgto'n3ftifter, sm. -§,

pi. —, zaoyciel m., twórca
(nowej) religii.

9leitgio'tt8ftreit, sm. Ke)3
pi. =e, 9cUgio'ngftrcittgIettf

*/. pi. »en, spór religijny.

9tcUgio'n8trcnnung, sf. pi.

»en, schizma n.

9eItgto'n§iitiung, sf. pi. »en,

wykonywanie n. religii.
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ä»j.Welißio'nSuntcrndjt,

=(e)ö, nauka /'. religii.

üHeltßto'nSberädjter, sm.,

9iclintó'n§ucrad)tunfl r sf. ob.

«Religtonsjpötter, JHeltgion-

fpöttcrei.

9{cItöio'nöi)crI)cffcrcr, sm.

.3 pl, — f
reformator m., od-

nowiciel m. religii.

flieltgto'nöücrkficrung, //•

pl -en, refurmacya religijna.

9Jcliöto'n§ucrwanbtc(r), sm.

=en, pl. -en, ob. fteltgtonä-

qenoffe.

9Mißio'n3ti>af)r!)eit, sf. pl.

«en, prawda religijna.

3telt'ßtoit8tocd>fel, sm. %,

dl. —, zmiana f. religii, wy-

znania.

9teK'ßion8toiffenfd)aft, sf.

pl =en, nauka /. o religii lub

o religiach, teologia /.

9Wtßto'n3jttiang, sm. -(e)§,

przymus religijny.

gtcttflüi'8, adi. religijny,

wierzcy; pobony, bogoboj-

ny; adv. religijnie; pobonie,

bogobojnie.

gUtllßfojttä't, */. religijno

/. ; wiara /. ;
pobono /.,

bogobojno /.

SWi'qilte, */. pl -n, reli-

kwia /., wito /., wito-
bliwo f.,

zabytek m.,

szcztka /. witego.
9ieli'qwenanbettmß, 9lcXt'=

qutentoerehnmß, sf. pl. =en;

9eli'quienbtcnft, sm. =e§, pl.

«e, adorowanie w., czczenie

n. relikwii.

9Mt'qmenfäftdjen, fóeli'-

quicngctoöIDc, sn. -§, pl. —

,

9cli'(|Bcntaum, SReK'qmen-

fdjretn, sm. =(e)§, pl. • räume,

Schreine, relikwiarz m., zbiór

m., skad m., schowanie n.

zabytków, szcztków wi-
tych.

föentebu'r, */. pl -en, po-

moc /., zaradzenie n. = 216=

hilfe.

9Umtm8jc'n$, sf. pl. -en,

reminiscencya /., przypo-

mnienie «., wspomnienie n.

= ©rtnnerung.

9kttti'§, adi. obacz £änge«

partie.

Wemt'fe, sf. pl =n, remiza

/., szopa /., wozownia f.,

skad m., schowanie n. sprz-

tów gospodarskich.

töemittc'nben, s. pi. rzeczy

(w szczególnoci ksiki przez

ksigarzy) niesprzedane i

zwrócone.

9emttte'nt, sm. «en, pl.

=en, remitent m., odsyajcy

m. (napowrót), zwracajcy;
— eines SBedjfelä biorcy w.

weksel, nabywca w. wekslu.

Remittieren, va. (haben)

remitowa, odsya, odesa,
zwraca, zwróci.

föetnola'be, sf. ostry sos.

Siemonfttatto'n, sf. pl »en,

remonstracya /., przedsta-

wienie odporne.

9iemonftrtc'ren, va. i vn.

(fjaben) remonstrowa, prze-

czy, odeprze, odpiera (czyj

wniosek lub zdanie).

9emo'nte, sf. pl -n, re-

monta /., konie do jazdy w
miejsce niezdatnych dosta-

wione, konie jako niezdatne

do suby odstawione, wybra-

kowane (wojskow.).

atemo'ntepferb, sn. KO*;
pl =e, ko remontowy, kon

wieo dostawiony lub wy-

brakowany (wojskow.).

9temontte'ren, va. (Ijaben)

remontowa, dostawia lub

wybrakowa konie (wojskow.).

föemontot'r, (wym.: -mon-

toar), sm. *, pl »3, 9fiCMl0lI»

tOl'rUbr, sf. pl -en, remon-

toar m. (zegarek kieszonko-

wy).

9emobte'rcn, va. (fjaben)

usun.
9iemtoelet', */. pi. -en, pro-

wokacya /., obraajce po-

tracenie.

'ftCntyCUl, va. (Ijaben) zde-

rzy sie, prowokowa; jmnon
— (zwykle: anrempeln) po-

trci kogo, by go obrazi.

töe'mbter, 9e'mter, sm.

s.g
/
pl. — , refektarz m. (w

klasztorach).

9*emuneratto'n, */. pl. «en,

remuneracya /., wynagrodze-

nie n.

töemuncrie'ren, vd. (fjaben)

wynagradza, wynagrodzi.

9en0iff0'nte, (wym.: -ne-

ss), sf. renesans m., odno-

wienie n., odrodzenie n.

(sztuki staroytnej).

WetKO'ntrC, (wym. : rn-
ktr), sn. -3, pl. -g, spotka-

nie n. ; sprzeczka /., starcie

n. si; = Begegnung.

9e'nba'nt, sm. -en, pl. -en,

rendaut w., skarbnik m., pod-

skarbi m., patnik m., wy-

patca m.
9icnbanttt'r, sf. pl.

t

-en,

rendantura /., godno /.,

urzd m. rendanta; miesz-

kanie n. rendanta.

9enbesbou'§, (wym. : ra-

dewu), sn. —, pl. — , rande-

wu n., schadzka /., zejcie

n. si, zamówienie n. ; fid)

mit imnbm ein — geben (da
sobie z kim randewu,) umó-

wi si z kim o miejsce

zejcia.

9enegct't, sm. =en, pl. -en,

renegat m., odstpca m., od-

szczepieniec m. wiary, pere-

kiczyk m.', = Slbtrünniger.

9eneqa'tentum, sn. -8. od-

stpstwo »., odszczepiestwo

n. wiary.

föcne'tte, 9kine'tte, */. pl.

«n, renet(k)a /. (gatunek

jabka).

9enite'nt, adi. uporczywy,

uporny, krnbny, nieposu-

szny; = roiberfpenfttg.

9enite'n5. sf. reniteneya f.,

uporczywo /., krnbrno f. ;

= 2öiberfpenftigfeit.

Ke'nlen, va. (haben) ci-

gn (czonki).

9te'nnarfceit, sf. pl. -en,

dymarka f.,
wykuwanie bez-

porednie, dymarstwo n.,

fryszowanie elaza bezpo-

rednie (górn.)

9e'miarbeiter, sm. •§, pl.

—, dymarz m. (górn.)

9e'nnba^n, sf. pl -en,

biegalnia /., tor wycigowy,

plac m. gonitew.

9e'nnen, va. i vn. renne,

rennft, rennt, rannte, Ijabe

i bin gerannt, 1) (fein) bied

(pdem), pdzi, lecie; mit

imnbm urn bie SBette — bied

z kim na wycigi; gerannt

fommen pdem przylecie,

przybied; er rennt, al§ roenn

ihm ber Jtopf brennte leci jak

szalony, jak zagorzay; gegen
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ttro. — wbiedz w co, ude-

rzy si, trci si o co w
biegu; nad) etro. — ubiega
si (chciwie) o co, za czer;
jmnbn, etro. gu 39oben, über

ben Raufen — w szybkim
biegu (potrci i) powali
kogo, co na ziemi; imnbm
ten egen burd) be Seib —
przeszy kogo szpad; (prze-

nonie:) in fein SBerberben,

Unglücf — na olep bied
do zguby, pogra si w nie-

szczcie, pdzi w przepa;
mit bem Äopfe gegen bie SBanb
— chcie mur gow przebi,
chcie dokaza niepodobnych
rzeczy; 2) vn. (üaben) bied,
bra udzia w wycigach,
w biegu.

9ie'nnen, sn. *§, pi. —

,

(szybki) bieg m., pd m.,

lot m. ; bie (SBett)— wycigi
pl.\ in Dottern — w szybkim
biegu.

Oknner, sm.
f
«s, pi. —

,

biegacz m. ; ko wycigowy,
wycigowiec m., biegun m.

töe'nnjiei-i), sm. =eS, pi. =e,

dymarka f. (górn.).

Die'iutju-gu, sf. pi. .en, po-
lowanie konne,

töe'nnjjferi), sn. =(e)§, pi.

=e, ko wycigowy.
9ie'nnfd)tff, sn. =(e)3, pi.

te, okrt m., statek m. szybko
pywajcy, szybkopd m.

9k'nnfinel, sn. «(e)s, pi.

«e, gonitwa /., wycigi pi.,

turniej m.
$Re'nnftjtrt&el, sf. pi. =n,

wrzeciono n. w tokarce.

töe'nnftatt, sm. =(e)3, pi-

=ftäHe, stajnia /. dla koni
wycigowych.

ffie'nntter, .sn. =(e)§, pi.

=e, 1) renifer m., ren m.
(zwierz;; 2) artobliwie za-
miast SRentner.

9e'nnbrjgel, sm. =§, pi.

=Dögel, ciga /.

Sk'nmrjagen, sm. .§, pi.

— , wóz wycigowy, do wy-
cigów.

Dcnnjicl, sn. »(e)§, pi. =e,

meta /. na placu gonitwy,
dobieg m. (wycigowy), miej-
sce n. dobiegu.

ÜlcnommO'ße, (wym. : -ma),
sf. obacz 3tenommteren.

9CH0mme'C, sn. =§, reno-

ma /*., sawa /., opinia /.,

wzito f.

föenrjmmte'ren, m. (ijaBen)

renomowa, chepi si, chlu-

bi si, przechwala si; ju-

naczy, junaka udawa.
9ienommie'rert, sn. =§;

Dcnommiftcrci', sf. pi. »en,

renomowanie »., chepienie

n. si, przechwalanie n. si;
junakierya f.

föeitOmmtfrt, adi. reno-

mowany, dobrze znany, z do-

brej strony znany; te g-trma

firma znaczna, rzetelna.

9entmttnt'ft, sm. =en, pi.

=en, renomista m., samochwa
m., chepliwiec m., junak m.

9iett0'nce, (wyra. : -ns), sf.

pi. =n, renons m. ;
— madjen

zrobi renons, nie doda do
koloru (w grze w karty);

(przenonie :) — fein by nie-

ukiem, by nieznacznym; (w
mowie studenckiej :) czonek
nadzwyczajny stowarzyszenia.

9enrjbte'rcn, va. (öaben)

odnawia, odnowi, napra-

wia, naprawi.
SRenttt'kl, adi. zyskowny,

popatny.

töentafiUttä't, sf. zysko-

wno /., popatno /.

föe'ntttmt, sn. =(e)§, pi.

=imter; dte'nifammcr, sf.pl.

=n, izba skarbowa; urzd po-

borczy.

SRc'ntamtmamt, 9c'nfmci=

ftcr, sm.=s, pi. »leute, »metfier,

podskarbi m., intendant m.

föe'ttte, Sf. pi. *rt, renta

/., dochód m., przychód m.,

czynsz m., procent m., oi-

aetki pi.; czysty dochód, zysk

m. z nieruchomoci, intrata

/. ;
jäljrlicfie — (roczna) renta,

roczna intrata; t>on feinen «=n

leben y z dochodu wa-
snego majtku, y z procen-

tów; eine — ausfegen wy-
znaczy rent; fein (Selb auf

=n legen pienidze umieci
na procent; eine 4projenttge
— renta czteroprocentowa.

9ie'nten, 9tentie'reit, vn.

(Ijaben) przynosi procenta,

przynosi dochód; tai ten=

tiert fid) nidjt to si nie opa-
ca, to si nie nagrodzi.

9ic'ntenaulöfimg, Dic'nten-

iUgmtg, sf. pi. <=en, amorty-
zacya /., spacenie n., umo-
rzenie n. rent.

Sie'ntemtmtoanMiittg, sf.pl.

=en, kouwersya /., przemiana

f. rent.

9k'ntcnuerftd)enirtg, sf. pi.

=en, ubezpieczenie n. rent

doywotnich.

Oteittte'r, (wym.: -tje), sm.

=g, pi. -.%, obacz SRentner.

gtenttc'itn, vn. (fiaben) ob.

renten.
, , :

-. 4
9tC'ntncr, sm. =§, —, ka-

pitalista m., rentier m., sa-

mopan m., yjcy z docho-

dów wasnego majtku.
9iemtitjtatio'n, sf. pi. «en,

renuucyacya /., zrzeczenie w.

si.

3korgamfatio'n, sf. 8 pi.

=en, reorganizacya /., nowe
urzdzenie n., przeksztace-
nie n.

9lcorgantfatto'H§=, adi.

reorganizacyjny.

üteorganifa'tor, sm. «s, pi
=to'ren, reorgauizator m., od-

nowiciel m.

9ieorgamfte'ren, va. (baben)

reorganizowa, na nowo urz-
dza.

9tej)aratu'r, sf. pi. »en,

reparacya /., naprawa f.,

odnowienie «., wznowienie n.,

wyporzdzenie n.

%it\iat'Ttn, va.
t

(fia5en)

naprawia, naprawi, wzna-
wia, wznowi, wyporzdza,
wyporzdzi.

9tc^orttc'rcn, va.
f

(Mafien)

repartowa, roakada, rozo-

y, porozdziela, rozdzieli

w pewnym stosunku.

föejiartttto'rt, */. pi. »en,

repartycya /., rozdzia m.,

podzia m., rozkad m.
w pewnym stosunku.

SRejjertot're, (wym. : -toa'r),

sn. "h, pi. «s, repertoarz m.,

spis m. sztuk, jakie maj by
grane w teatrze w cigu
pewnego czasu; = ©ptelplan.

töejjerto'rium, sm. =s, pi.

•rien, repertoryum »., spis m.

9ej>ete'nt, sm. »en, pi. =en,

repetent m., powtarzajcy m.

9k)>ette'reil, t>a.(6aben)repe-

towa, powtarza, powtórzy.
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iHc^ctte'rfleiDcIjr, sn. «(e)ä,

pl. -?, repetyerka /.

Wefiette'riiljr, sf. pl. -en,

repetyer m., powtórzyciel m.,

zegar bijcy, powtarzajcy
czas.

»icyetttto'n, sf. pl. =en,

repetycya /., powtarzanie «.,

powtórzenie n.

SlejjctUo'rium, sn. -s, pl.

-rien, repetytoryum «., powtó-

rzenie n., kurs powtarzalny,

ksika do powtarzania.

SltpÜ't, */. pl. -en, odpo-

wied /.; replika /., odpis m.
(prawo).

Wepliäte'ren, vn. (baben)

odpowiedzie; replikowa,
wnie replik, odeprze za-

rzut (prawo).

Üiejiimte'ren, va. (haben)

reponowa, zoy, odoy
(np. akty sdowe); napowrót
woy.

MfyO'Xttt, sm. =§, pl. —

,

reporter m., sprawozdawca m.
(dziennikarstwo).

ÜKejJofitio'n, sf. pl. «en,

repozycya /., zoenie «.

;

woenie n.

Oteflofito'rium, sn, -s, pi.

«rien, repozytoryum n., póki
pl., szafa f. na ksiki.

9k'M)ljllj)lt r
sn. kuropatwa/.

= Sftebbubn.

9ic^röfcnto'nt, sm. -en, pl
=en, reprezentant m., przed-

stawiciel m., zastpca m.
9ccrafenta'nttn) sf. pl.

«innen, reprezentantka /.,

przedstawicielka /., zastp-
czyni f.

föepröfentatio'it, sf. pi.

-en, reprezentacya /., przed-

stawicielstwo «., zastpstwo«.

9kpröfcittatto'n3ge'lt>er, 9c-
JiräfentationäfofteR, s. pi.

koszta pl. reprezentacyi, za-

stpstwa.

föejjröferttati'bftiftem, sn.

-(e)3, pl. «e, system reprezen-

tacyjny (polityka, prawo).

9ej>rafeittati'Dberfaffung,

sf. pl. «.en, konstytucya /.

(reprezentacyjna).

9icpräfcntic'rcn, va.

(baben) jmnbn — reprezen-
towa, przedstawia kogo,
zastpowa kogo, dziaa
w czyjem imieniu; II. vn.

(baben) przedstawia, zna-

czy co.

9iC)JrC||a'Iteit, s. pl. repre-

salia pl., przeciwdziaanie «.,

odwet »i. ; — ausüben, ge-

brauchen uywa prawa od-

wetu.

DJcprcffi'ömafjrcgct. sf. pl.

-n, rodek represyjny, odpie-

rajcy.

SMejirobatio'tt, sf. pl. -en,

reprobacya /., odrzucenie n.
;— bet einer Prüfung nie-

uznanie za uzdatnionego przy
egzaminie, egzamin niepo-

mylny.
SRejjrobte'ren, va. (b,aben)

nie pochwala, nie uwaa za
dobre, odrzuca, odrzuci;
bet ber Prüfung — spali
przy egzaminie.

Sßejjroimftto'n, sf. pl. -en,

reprodukcya f., wznowienie

«. ; kopia/., przerys m. (n. p.

obrazu).

9c^robultto'n§fcaft, sf. pi.

-fräfte, sia reprodukcyjna,

odradzajca.

Oteprobiijie'ren, va. (Caben)
reprodukowa, odtwarza, od-

radza, odrodzi; kopiowa,
przerysowywa.

9kJ)3, -fe§, sm. obacz

Sang.

$tpti'l, sn. .(e)S, pl. -e

i =lten, gad m„ paz m.
DiC^tt'ItCnfOnbÖ, (wym.:

—t), sm. —
,

pl. —, fun-

dusz gadzinowy (polityka i

dziennikarstwo).

SRejrti'ltenpreffe, sf. prasa
gadzinowa (pogardliwie o

dziennikach rzdowych).

DieJmWf, sf.pl. =en, rzecz-

pospolita f.

töejmMifa'ner, sm. -§, pl.

— , republikanin m., obywatel

m. rzeczypospolitej, zwolennik

m. zasad rzeczypospolitej.

WejmMtfa'nerin, sf. pi.

»innen, republikanka /.

DiejmMtfa'nertum, sn. -§,

9ewblifani'3rmt§, sm. —

,

republikanizm m., wyznawa-
nie n. zasad rzeczypospolitej.

SHejMbUfa'ntfrJj, adi. repu-

blikaski; adv. po republi-

kasku; — gefinnt fein wy-
znawa zasady rzeczypospo-

litej, by republikaninem.

MepitMtjie'ren, va, (fjaben)

ogosi na nowo, powtórnie.

NtpU'tf, sm. -fe§, pl.

-fe, odmowa /.
sJiejMlftO'lt, sf. pl. -en, re-

pulzya /., odpychanie n.

üRepulft'b, adi. odpycha-
jcy-

'
sJiejMlfi'ufraft,s/..pJ. «fräfte,

sia odpychajca.

töejMtatiO'lt) sf. reputacya

/., powaga f, sawa /., opi-

nia /.

9te|mtie'rlidj, adi. reputo-

wany, wzity, powaany.
9e'nuierit, sn. -s, pl. -.%,

rekwiem »., msza aobna.
föeqmrie'ren, va. (haben)

rekwirowa, da dostarcze-

nia, spenienia czego; einen

glüdjtling — da wydania
zbiega, poszukiwa zbiega.

üteautfl't, sn. <*{t),pl. -en,

1) danie n-, rzecz dana,
poszukiwana; 2) wymóg m.
(prawo); 3) rekwizyta pl.,

zasoby pl., ruchomoci pl.

(zwaszcza do przedstawie
teatralnych potrzebne).

töeßitifitio'n, sf. pl. »en,

rekwizycya f., danie «.,

wymaganie n. uskutecznienia

czego.

9efe'i>a, sf —,
pl. -s, 9e«

fC'bC, sf pl. -n, rezeda /.

(rolina).

DeferWtredit, sn. =(e)§,

pl. «e, prawo zastrzeone,
wymówione.

fliefe'rbe, */. pl. -n, i) od-

kad m., zachowanie «., za-

pas m.', 2) rezerwa f., od-

wód m., odstawka wojskowa,
wojsko nieczynne; 3) zastrze-

enie «., wymówienie n. sobie

czego ; 4) (obraz.) zachowy-
wanie si bierne, czekajce.

9efC'tt)C=> adi. rezerwowy,
odwodowy, odoony, przecho-

wany, przygotowany (ua osta-

tni potrzeb).

9efe'rt»earifer, sm. =3, pl.

—, kotwica rezerwowa.

üicfc'rücfonbS, sm. —, pi.

— , fundusz rezerwowy, od-

wodowy.
9efe'rt>eWomottoe, 9efc'r-

bemajdjine, sf pi. *n, loko-

motywa zapasowa, parowóz
zapaay, rezerwa /.
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Siefe'rbemamt, sm. -es, pl
-Ceute, 9cfcct>'ft, sm. =en,

pl »en, rezerwista ot., od-

stawca wojskowy.

föefe'rbemannfdjaft, sf. pl.

=en, rezerwa /., wojsko nie-

czynue.

9efe'rl>eofftjter, sm. -s, pl.

=i, porucznik rezerwowy, od-

wodowy, nieczyuny.

Otefe'r&etoagen, sm. =§, pl.

—, wóz zapasowy.

Olefertne^en, vn. (fjaben)

rezerwowa, zachowywa, za-

chowa, odkada, odoy
(na póniejsz potrzeb); za-

strzedz sobie, wymówi sobie.

9?eferDt'ft, sm. obacz 3le=

feroemann.

giefcrbOt'r, (wym.: -woar),

rezerwoar ot., wodozbiór m.,

zbiornik ot.

9efibe'nt, sm. -en, pl. -en,

rezydent ot.

Skn&e'nS", adi. stoeczny.

9efioe'itj, */. pl =tn, 9e=
ftbe'njfta&t, */. pl. -ftäbte,

rezydeneya f., stolica f., sto-

eczne miasto.

9cfibie'rcn, vn. (Ijaben) re-

zydowa, mieszka, przeby-

wa (w miecie, w stolicy).

SReft'buum, sn. =(§), pl.

.buen, o»ad ot.

föeftpotto'n, sf. 1) rezy-

gnacya /., zrzeczenie n. si
(n. p. urzdu); 2) rezygna-

cya /., poddanie n. si loso-

wi, zobojtnienie w.

9?eftonic'rcn, I. «». (fjaben)

auf etro- — (z)rezygaowa
z czego, na co, zrzec si
czego; IT. ficb —, vr. (baben)

(z)rezygnowa, podda si
losowi, zobojtnie; III. re=

figniett, pp. i adi. zrezygno-

wany, poddany losowi, zobo-

jtniony.
'

9eftftC'lt3, sf. opór m.,

opieranie n. si.

töeffri'flt, sn! =(e)S, pl •*,

reskrypt ot., rozporzdzenie
n., postanowienie n., rozkaz

ot. (wyszej wadzy).
Üfafolll't, adi. rezolutny,

stanowczy, odwany, miay,
przygotowany do dziaania
z mocnem postanowieniem,
przedsiwziciem; adv. rezo-

lutnie, stanowczo, odwanie.

9efolatio'n, */. pl. =en,

rezolucya /., rozstrzygniecie

n., uchwaa f. }
odpowied

;

eine — annebmen uchwali
rezolucy.

SRefolöVren, va. (baben) 1)

rezolwowa, uchwali, posta-

nowi; 2) rozwizywa, roz-

wiza (n. p. pytanie); refol=

Dtert pp. i adi.; = refotut.

SJcfOlta'nj, sf. Pl =en, re-

zonans ot., odgos »w., od-

dwik ot., odbrzk ot., aku-
styczne odbicie, brzmienie n.

instrumentu (muzycznego) lub

sali.

Üiefona'nsüoöen, sm. =§,

pl. — , fliefona'nsjjlatte, sf.

pl. =n, deka resonansowa
(muzyka).

9tCfoe'ft, sm - =(c
)
g>

respekt

»?., uszanowanie n., powaa-
nie n., szacunek ot., wzgld
ot., wzgldno /. ; oor nie=

manbem — baben nie mie
dla nikogo uszanowania; fid)

— ju oerfdbaffen rotffen umie
zjedna sobie uszanowanie,
nada sobie powag; tor bei=

ner SBeibeit (fjabeid)) atten

— przed twoj mdroci
czoem bij, twej mdroci
cze oddaj; auS — gegen,

für fie przez uszanowanie dla

niej; feinem — burd; etro.

»ergeben ubliy sobie przez

co ; baburd) roirb er feinem
— nicbt «ergeben przez to nie

spadnie mu korona z g>wy;
mit — ju fagen, ju nermeU
ben za pozwoleniem (mówic),
uczciwszy uszy.

9etyefta'fiel, adi. uszano-
wania, wzgldnoci godny;
eine =ble ©umtne znaczniej-

sza suma; =ble $erfönlid)fett

powana osobisto.

9cfoeWabilita't, */. ezcigro-

dno /. ;
powaga f., znacze-

nie n.

töefoeftie'ren, va.
r

(baben)

respektowa, powaa, szano-

wa, uwzgldnia, mie wzgld
na co.

flletyeltte'ritu), adi. obacz
3iefpeftabet.

9efpCftt'U, adi. odnony,
wzurle'tuy.

9efJJCftt't)e, adv. odnonie,
wzgldnie.

3nlenber, SeutfdHwInifeS 2B5rter6uclj.

9£f^C'ftl03, adi. i adv. bez
respektu, bez uszanowatiia.

9efoe'Wofiflfeit, */. brak
ot. rtspekru, uszanowania.

föefoeltSjjerfon, sf. pi -en,

znaczna, powana osobisto.

9kfj)e'f,ttage, sm
- pl dn

wzgldnoci, dni respektowe
(handel).

äiefoe'fttiOtt', adi. peen re-

spektu, uszanowania, wzgl-
dnoci.

Oef^CftttliOrtfl, adi. niere-

spektowny, bezwzgldny ; adv.
nierespektownie, bezwzgl-
dnie.

9efte'fttt>tbriflfett, sf- nie-

respektowno f., bezwzgl-
dno /.

9efj)trati0'n, sf. respiracya

f., oddech m., oddychanie n.

9kf^iratto'n8organc, sn. pl.

organa pl. oddechowe.

töefptra'tor, sm. =s, pi
=to'ren, sJef«ii:atto'n3aMjarat,
sm. =(e)s, pl. =e, respirator m.,

oddychado «., wziewnik ot.

Oiefjurte'ren, vn. (baben)

o i dycha.
föefjjouöic're», m. (baben)

respondowa, odpowiada, od-

powiedzie, wyjawi zdanie,

zapatrywanie.

flieftio'nS, sm. -fes, pl.

=fe, odpowied /. ; respon-

soryum n. (liturgia); zda-

nie n,, rada f. (udzielona

przez prawników rzymskich
w czasie klasycznej juryspru-

dencyi).

9efoonfo'rium, sn. «s, pl.

-rieu, responsoryum n. (li-

turgia).

9fff0'rt, (wym.: -sor), sn.

=S, pl. -S, dzia ot., zakres

ot. dziaania (n. p. urzdnika
ministerialnego).

Sieffortte'ren, vn. (ijaben)

nalee do dziau, do zakresu
dziannia.

9tCffOU'rCC, (wym.: -surs),

sf. pl. =n, 1) resursa /., ró-
do »., zasiek ot.; 2) resursa

/., klub ot., miejsce towa-
rzyskie, miejsce rozrywki,

schadzki.

9?eft, sm. .(e)S, pl. =e, re-

szta f, ostatek ot., szcztek
ot., zdawka /., pozosta >
/.; — uon einem ©offe

17
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resztka f.\ -e »on ©penen

niedojadki pl.', -e üon ©e-

tränfen niedopitki pl; Die

fterblidjen, bie irbtfdjen -e

zwoki _pi.; jmnbm ben —
geben dobi kogo, zniszczy

kogo (do szcztu).

ftefta'nt, sm. -en, pl. -en,

restant w., dunik zalega-

jcy.
'9tefia'nj, sf.pl ^re^u

/.,
pozostao /.; tn — blei-

ben pozosta w tyle.

9cftouto'nt, (wym.: -sto-

ra), «t. =5, 2)1. -8, restauracya

/, jadalnia /., jadodajnia /.

9eftaurotcu'r, sm. -§, pl.

=e, restaurator w., waciciel

w! jadalni, jadodajni.

töeftauratio'n, sf. pl. »en,

SRefuIta'ntc, «f. i>*- «,
wypadkowa /. (mechanika,

matemat.).

SlCfuUO't, sn, -(e)3, **. -«/

rezultat r«., wynik m., wy-

padek »J., skutek m., na-

stpstwo «.

'%efltlta'tlO§, adi. bezsku-

teczay; arfv. bezskutecznie.

9lCf»Ua'«8|tfl!cit, sf. bez-

skuteczno /.

gtefultte'ren, vn. (baben i

fein) wynika, wynikn.
üRefuitte'renbe, »/. i»*.

*
wypadkowa /.

'l)cfume', (wym.:-zü-), W».

--%, 2>. ; 3, streszczenie zwize,
krótkie przedstawienie rzeczy,

wycia» m.

gtefiimit'reti, 9kfümie'ren,

1) re tauracya
'

/.,
'

przywro^ va. (baben) streszcza streci
X) lonia.« j j i *___" j„ :„4i a nr^Hstawic. rzecz
cenie n. dawnego stanu, da-

wnego porzdku dawnego

rzdu (polityka); 2) restaura-

cya /., naprawa /., odnowie-

nie «., odwieenie «., odbu-

dowa /. (budownictwo, ma-

larstwo); 3) = SReftauront.

gteftauratio'nSttaflen, sm.

s%f
pl m
—

f
wóz restauracyjny,

jadalny (kolej n.).

föeftaurie'ren, va. ($<«en}

1) restaurowa, przywróci

do dawnego stanu, porzdku

(polityka); 2) odnawia, od-

nowi, odwiey (budown.,

malarstwo); II. fid) —, vr.

(fjaben) posila si, posili si,

pokrzepia si, pokrzepi si;

przyj do dawnego zdrowia.

föeftie'ren, vn. (fein) i) po-

zostawa (jako reszta); 2)

zalega, by zalegym, du-

nym; = im SRüdftanbe fein.

gteftünie'Ktt, va.
t

(haben)

restytuowa, zwróci, przy-

wróci; wynagrodzi

zwile, przedstawi

krótko.

9tetaMte'reti f
va. (baben)

obacz auiebertjerfteHen.

föetarbatio'n, sf. pl -en,

opónienie n.

9ctatbtc'ren, I. va. (baben)

opónia, opóni, zatrzymy-

wa, zatrzyma; II. vn. (baben)

opónia sie, opóni si.

SRetira'be, sf. pl -n, i)

retyrada /., cofanie n., co-

fnicie n. si, odwrót m.

(wojskow.) ; 2) wychodek m.,

ustp m. ;
= 2lbort.

9Mtrie'ren, vn. i fid) —,
vr. (fein) cofa si, cofn si.

töetorfto'n, sf.'pl. -en, re-

torzya f.,
odwet m.

9CtO'rtC, sf. pl. =n, retorta

/, przekraplacz szklany.

9ctouu)cu'r, 9etufd)eu'r,

(wym. : -tuször), sm. =3, pl -8,

retuszer m. (fotografia).

9etoud)ie'ren, föetufu)te'ren,

\va. (baben) retuszowa (foto

WfftiWo'n sf. pl -en, I
grafia); poprawia, poprawie.»%4 i, mt

\ y^sassssstreetytnej

wrócenie n. do dawnego sta-

nu; wynagrodzenie n.

9cftrtftio'n r sf. ^. -en,

restrykeya/., ograniczenie «.,

cienienie n. ; = @infd)rän-

!ung; zastrzeenie w., waru-

nek w., wymówienie n. (sobie

czego); = aSorbebalt.

geftrtnfltCreub, adi. -e§

SDtittel rodek cigajcy (me-

dycyna).

f
d)tC'rung, sf. pl -en, retuszo-

wanie n. (fotografia).

föetOU'r, adv. napowrót

;

= jurücf; —fommen wra-

ca, wróci.

>RetOUt'=, adi. powrotny.

9etou'rutlfet, sn. «§, pl

=§, bilet powrotny.

I 9etou'rfutf<lje, sf. pl -en,

I wóz powrotny, powracajcy;

(artobl. :) odpowied /. na

artobliw zaczepk, podobna

do zaczepki samej.

töetourme'ren, va, (baben)

i vn. (fein) zwraca, zwróci;

powróci.
SetoimejeWfe, sn. -§, pl

— , recepis m., dowód odbior-

czy powrotny.

9etrai'te, (wym.: -tret),

sf' pl' "v >
cofanie n. si, od-

wrót m.\ bie — blafen trbi
do odwrotu.

9etra'tte, */. pl. =n, trata

powrotna, przekaz patny po-

wrotny (handel).

9etro&atte'ren, va. (baben)

datowa wstecz.

föe'ttbar, adi. mogcy by
ratowanym.

Wttttl, I. va. (baben) ra-

towa, uratowa, wybawia,

wybawi, ocala, ocali ; 0U6

einer ©efafcr — uratowa

z niebezpieczestwa; er ift

nid)t mehr gu — dla niego

nie ma ju ratunku, jest ju
stracony; er rettete thm nas

2tien ocali mu ycie; ben

©djein — zachowa pozory;

II. fid) — , vr. (baben) rato-

wa sie, salwowa si; fid)

burd) bie gluebt — ratowa

sie ucieczk; fid) an einen

fixeren Drt — schroni si

w bezpieczne miejsce; III.

rettenb, pp. i adi. ratujcy;

ein »ber (gngel anio zbawc».

töe'tten, sn. -8; föe'ttimg,

sf. pl. ?en, ratowanie »., ra-

tunek m.\ ocalenie «., wyba-

wienie w.; e gibt leine —
mehr niema ju ratunku;

|
er ift obne — »erloren jest

zgubiony, stracony bez ra-

tunku.

9te'tter, sm. -§, pl —,
wybawca m., zbawca w.,

zbawiciel m.
9k'ttenn, */. pl °\nnin,

wybawicielka /., zbawiciel-

ka f.

9i'tttd) f
fettig, sm. -(e)§,

pl »e, rzodkiew /.; Heiner

— rzodkiewka /. ;
fdjrcarjer

— murzynka f.

gftc'tttiöcrläufcr, sm. -§,

pl, — t
rzodkwiarz m.

9e'ttUltg f sf. obacz SRetten.
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We'ttunggattier, sm. -g, pl
— , kotwica ratunkowa (take
przenonie); (obraz.) przytu-

ek m., ucieczka /.

9e'ttung§anftalt, */. pi.

-en, zakad ratunkowy.

9e'ttmtg§aWarot, «n.-(e)3,

pi -e, aparat in., przyrzd m.
ratunkowy.

ifte'ttungg&rjrjt, sn. -eg, pi
^e, ód ratunkowa.

SCtttmgSgefettfdjaft, */.

«en, towarzystwo ratunkowe.

Sße'ttiingggurt, sm. -eg, pi.

=e, 9e'ttung3giirtel, sm. -g,

j)Z. —,
piercie m., pas m.

ratunkowy.

9te'ttimg§faften, sm. -g, pi
—, skrzynka opatrunkowa.

töe'ttaitflSfog, a£ bez ra-

tunku, bez nadziei, zgubiony

;

adv. bez ratunku; — ner-

loren zgubiony bez ratunku,
niechybnie.

9e'ttimg$toftgfeit, */. stan

beznadziejny, niemono f.

ratunku, ocalenia.

fte'ttnngftutttel, sn. -8, pi
— , rodek m., sposób m.
ratunku, ocalenia.

9e'ttunggberfit<ij, sm. -(e)g,

pi =e, usiowanie n. ratunku,
ocalenia.

töe'ttitnggtrjefen, «n. =g,

rodki p, urzdzenia ratun-
kowe.

ÜßClt'C, sf. al m., skrucha

/. ; wyrzut m. sumienia =
©ewtffenoijj ; — beetgen
al okazywa; — empfinben
Über etrrj. aowa czego; —
fiifilen by skruszonym; uon— ergriffen alem, skruch
przejty, skruszony.

9eit'en, v. impers. (Ijaben)

eg reut ifjn, bafj er bag ge-

tan Ijat, eg reut ifjn biefe(r)

%at auje, e to zrobi, a-
uje tego uczynku; eg ttrb
bid) ttod)— poaujesz jeszcze

;

id) laffe eg mtd) — auj.
9eit(e)l0§, adi. i adv. bez

alu, bez skruchy, nieskru-
szony.

ilteit'CDOÜ, adi. i adv. skru-
szony, peen alu, skruchy.

Sten'gelb, sn. =(e)g, pi. -er,

kara /. za zawód, odstpne
u., odczepne n. (prawo);
grzywna /., kara /. za wstrzy-

manie przesyki, cofn n.

(przewonictwo); ouf — §tn

»erlaufen sprzeda pod kar
za zawód.

föeit'tg, adi. aujcy,
skruszony, peen skruchy;
— tun al, skruch okazy-

wa (take: udawa).
9eu'fauf, sm. «(e)8, pi

-laufe, kupno n. (zawarte) pod
kar za zawód.

SJeu'müttg, adi. reuerjoll.

JßCU'fC, */. pi =n, wicior-
ka /. (do owienia ryb, ra-

ków), wicierz w., wiersza/.

ütCU'tC,'«/. pi -n, motyka
/. do karczowania, do wyko-
pywania korzeni.

9eu'tett, va. (Caben) kar-

czowa = roben; pieli =
jäten.

töeu'ter, sm. =g, pi —, i)

karczownik m.\ 2) rzadko
zamiast Leiter.

töeu'tljatfe, töeu'tljaue, sf.

pi. -n, obacz 3teute.

9CU'tf0rn, sn. -(e)g, yto
n. z karczowiska.

9teu'tfoaten, sm. =g, pi —

,

rydel m. do karczowania.

9Cba'ltQ^e, (wym.: -wasz),

5/. pi <=n, rewan m., odwet
m., odpata /., wywdzicze-
nie n. si; pomsta f., zemsta

/., wet m. za wet; jmnbm
©elegenljeit jur — geben da
komu sposobno do odegra-
nia (tego co przedtem prze-

gra).

9kba'nd)ege&aitfe, sm. -n,

pi =n, myl m. o odwecie,

o pomcie.
9eband)te'ren, fid) —, vr.

(tjaben) rewanowa si, odpa-
ca, odpaci, wywdziczy
si; pomci si, zemci si,

odda wet za wet.

töebet'He, (wym. : -wej), sf.

pi -n, pobudka /. ; — btafen

trbi, bbni na pobudk
(wojskow.).

Sftebemte', (wym.: -wnü),

sf. pi -n, dochód m., przy-

chód m.
5fteuere'tta, */. pi -en, re-

werencya /*., uszanowanie ».,

szacunek m., cze f., po-
kon m., ukon w.; jjmnbm
feine — inad)en ukoni si
komu z uszanowaniem.

9tebe'r8, sm. -feg, pi
=fe, 1) rewers m., kwit
m., dowód poyczkowy, po-

wiadczenie n, odbioru, za-

paty; 2) odwrotna strona

monety ; 3) klapa /., wyogi
pi u surduta.

9eberfie'ren, va. (fiaben)

skierowa ruch w przeciwn
stron.

Üieberfie'rJjeM, sm. -g, pi
—, dwignia /. stawida,
drek m. stawida.

ReberftCrftaitge, sf. pi =n,

trzon m. stawida.

9ebtMc'ren, va. (§aben)

rewidowa, lustrowa, prze-

glda, przepatrzy, prze-

trzsa, przetrzsn, spra-

wdza, sprawdzi; ©rudbogen
— przeglda arkusze druku,

czy niema myek drukarskich.

föetoi'er, sn. -(e)g, pi -e,

rewir m., dzia m., dzielnica

/., oddzia m., obwód m.,

ostp m., okrg m. ; knieja/.

(w lesie).

9cbtc'ro«ffeljer, sm. =g, pi
—

,
gajowy m.

9fJeötc'rförftcrf
sm. -g, pi.

—, leniczy m. przeoony
nad pewnemi kniejami.

9icbic'rfranfc(r), sm. -en,

pi -en, onierz lekko chory
nie lecy w szpitalu.

9kbtfto'tt, sf. pi -en, re-

wizya /., przegld m., prze-

gldanie «., sprawdzanie n.,

sprawdzenie n., poszukiwanie

n., szukanie n., przepatrzenie

n., przetrzsanie n.\ — non
2)rudEbogen rewizya, czytanie

arkuszów druku celem popra-

wiania myek drukarskich.

9?ebt'for, sm. »8, pi -fo'ren,

rewizor m., sprawdziciel m.
9iCbo!otto'ii, */. pi »en,

rewokacya /., odwoanie n.

9Cb0'Ite, sf. pi -n, rewolta

/., rokosz m., zaburzenie n.,

powstanie «., wypowiedzenie
n. posuszestwa.

föebrjttte'ren, vn.
r

(ijaben)

rewoltowa, podnie rokosz,

powstawa, powsta, wypo-
wiedzie posuszestwo.

töetoolutto'n, sf. pi -en,

rewolucya /., gwatowna
zmiana (porzdku); przewrót

m., wywrót m.

17*
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üRCÖOlUtiOHä'r, adi. rewo-

lucyjny, powstaczy, roko-

szaski.
SKerjoluttmtä'r, sm. -8, pl.

"t, rewolucyoiiista m., zwo-

lennik in. przewrotu, roko-

szanin m., wichrzyciel in.,

burzyciel m., podburzyciel m.

9teboiutionii'rin, sf. pl
«innen, rewolucyonistka /.,

rokoszanka f., wichrzycielka

/., burzycielka /.

DteboIiitUmie'rert, i. va.

(haben) rewolucyonowa, (do

powstauia) podburza, pod-

burzy; IL vn. (haben) wzbu-

rzy si, wichrzy si, pod-

nie rokosz.

Rebolutiongfeinb, sm. «=e,

pl. =e, antyi-ewolucyonista /.,

przeciwnik m. przewrotu.

töebolutio'nSsefdjichte, */.

historya f. rewolucyi.

iRcöolutio'nSmann, sm. ob.

Serjolutionar.

9eb nlutirj'n§$eit, sf. pl.

=en, czas m. rewolucyi, czas

rewolucyjny, niespokojny.

töetio'lüer, sm. -8, pi. —

,

rewolwer m., krtak m., kru-

cica krta, strzelba krta
kieszonkowa.

DtCÖO'lDCCMatt, sm. *e8, pl.

«blätter, dziennik szanta
up>awiajcy.

9euo'HJctjoumaltft, sm.

»en, pl. "en, dziennikarz tru-

dnicy si szantaem.

9cooji'rcn i 9icuocic'rcit,

va. (haben) rewokowa, od-

woywa, odwoa.
töebUC, (wym.: -wü), sf.

pl. =n, rewia /., przegld m.,

popis m. wojska; — abgalten

odby przegld wojska; 2)

przegld literacki.

SRcjcnf e'nt, sm., föejenfte'ren,

va , Ucjcnfion, sf. <>b. 3tcen=

fent, Siecenjteren, atecenfton.

9CJC'Jt, sn. -(e)8, pl. «e,

recepta /., przepis lekarski.

9icjcyfbni, SRejetotierbud),

sn. =(e)>5, pl. =biicber, ksika
f. z receptami.

OUjejJtie'ren, r»*
f

(haben)

(na)pisa recept, da przepis

lekarski.

fttejeptor, sm. -s, pi. »to'*

ren, receptor m , odbierak m.,

odbieracz m. (elektryczno).

töcje'fe, sm. sffeg, pl. -ffe,

1) reszta /., cz/, (niespa-

cona) dugu (handel); 2) re-

ces TO., ukad m., ugoda /.

;

3) dziay pl., rozczenie n.

wspóluictwa, odosobnienie n.

9b,aba'rber, sm. -8, rum-

barbarum ni., rzewie m.

(rolina).

SRfjttujfttS, sf. angielska

choroba.

töhadli'tifu), adi. majcy
angielsk chorob.

föbabfb'be, sm'. -n, pl. «n,

rapsoda m., wajdelota m.,

recytator m. poematów.

fófjapfobie', sf. pl. -n, rap-

sodya f., poemat recytowany

przez rapsodów, fantazya f.

na znane temata, ustp nie-

skoczony (muzyka).

föbajjfrj'Mfu), adi. rapso-

dyrzny; nieskoczony.

9the be, SRee'be, sf. pl. «n,

przysta /., stanowisko n.

okrtów.
ffiheber, 9ee'ber, sm,. =§, pi.

— , waciciel m. okrtów.

9heberei', Sicebcrct', sf. pl.

=en, budowa f. okrtów.

föhet'nbrürle, sf. pl. =n,

most m. nad Renem.
Shetnbunb, sm. .(e)8,

zwizek reski (historya).

9het'nfohrt, sf. pl =en,

jazda /. Renem, na Renie.

gthei'ngraf, sm. =en, pl.

=en, palatyn nadreski (hi-

storya).

üRhet'itöräfm, */. pl -innen,

palatynow nadreska (hi-

storya).

föhei'mfd), 9$et'nianbtfd),

adi. reski.

9lbCt'nfu)iffaBtt, sf. egluga

f. na Renie.

töbei'mifer, sn. «§, pl. —

,

brz^tr m. Renu.

9bci'nttctn, sm. -(e)8, pl
=e, wino reskie.

iribCOfta't, sm. =-e8, pl. X,

reostat m., opornik m., od-

pormk m. (elektryczno).

üfthe'tor, sm. -8, pl. -to'ren,

retor m., nauczyciel m. re-

toryki, krasomowstwa.

9bet0'tif, sf. retoryka /.,

krasomowstwo n., nauka /.

piknego mówienia.

iKbeto'ttfcr, sm. «8, pl. —

,

retoryk m., krasomówca m.

flijjetO'rifdj, adi. retoryczny,

krasomowski.

iRheu'mn, *n - =§
; Styatni»'

tt'3mu3, sm. —
,

pl. =men,
reumatyzm m.

W)tuma'ti\<&), adi. reuma-

tyczny.

9h,tno'cero3, 9tyino'a«o3,

sn. —, pl. — i »ffe, noso-

roec m.
;
(przenonie :) cym-

ba m., gupiec m.

iKhmrjpla'fttf, sf. rynopla-

styka /., sztuka /. przypra-

wiania sztucznych nosów.

Dlljobobe'nbrrjn, sn. .8, pl.

=bren, rododendron m. (drze-

wo).

Dtbr/nrtuffjj/ adi. równo-

legoboczny ; adv . równole-

gobocznie (geom.).

Sihomboe'ber, sn. =8, pi.

— , brya regularna samymi
rombami zamknita.

gtyombot'b, s». =(e)8, pl.

«e, romboid m., nierównole-

gohok m., czwartaczek m.

(geom.).

Sbomfcoibal, 9homboi'=

btfu), adi. romboidowy, nie-

równolegoboczuy, czwartacz-

kowy.
9(jo'utbu3, sm. —,

pl. —
i =ben, romb m., równolego-

bok m., czwartak m. (geom.).

9bt)'thtmf, sf. rytmika /.

9^'t^mifd), adi. rytmi-

czny, dwiczny; adv. ry-

tmicznie.

9thtt'tl)mu§, sm. —, pl. =men,

rytm m.

Oli'bbC, sf. pl. =n, obacz

Sippe.

9i'ujtb olfen, sm. =8, pl.

—, belka prosta.

Dü'ujtbeü, sn. «(e)8, pl. >e,

topór katowski.

9fU'd)tblei, sn. «(e)8, pl «e,

pion m.
9i'd)tblrjtf, sm. <e)8, pl.

=blOCe, rusztowanie n.

9ti'u)tbühite, sf. pl. -n,

miejsce sn. straceuia.

9i'u)tC, sf. prosta droga,

prosty kierunek; etro. tüieber

in bte — bringen naprosto-

wa co znowu.

9U'd)ten, I. w, (haben) 1)

zwraca, zwróci, kierowa,
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skierowa, nada pewien kie-

runek = Cinroenben ; ben 5?o»f

in bie §bbe — gow pod-

nie do góry; bie 2lugen,

ben 93licl, bie 2Iufmerffamfeit

ouf etro. — zwróci na co,

ku czemu oczy, wzrok, uwa-

g; bie Sanonen nad) ber

©tabt — dziaa skierowa,
zwróci, obróci, ku miastu,

wymierzy na miasto; feine

©ebanfen auf etro. — myli
swoje zwróci na co; einen

33rtef an jmnbn — napisa,
wystosowa do kogo list; 2)

urzdza, urzdzi, ustawia,
ustawi ; = - erridjten ; bag

SfccLUä — zrb stawia na dom,
belki (pod dachem) ustawia
i wiza; ein gtmmer —
urzdzi pokój, wstawi do
pokoju potrzebne sprzty

;

bie libr — zegarek regulowa,
uastawi(a); bie ©egel nad)

bem SBinbe — rozwija lub

zwija agle wedug wiatru;

feine ©adjen in Drbnung —
urzdzi, (u)porzdkowa swo-

je sprawy; baö §oI$ — drze-

wo przyrzdza; ben ÜJietlec

— milerz ustawi(a); ben
SBeg — drog równa; 3)

sdzi; = ju ©ertdjt fifceu;

ridjtet nidjt, auf bafj \f)t nidjt

geridjtet werbet nie sd, a

nie bdziesz sdzonym; ©ott
roirb iinä nad/ bem Sobe —
Bóg sdzi nas bdzie po
mierci; bu magft jrotfdjen

un3 — rozsd ty nas; 4)

zasdzi, skaza; == oerurtei=

len; (s)traci; = binricfoten;

jmnbn mit bem ©djroeete —
ci kogo mieczem; 5) ju

©runbe, gu grunbe albo ju=

grunbe — zniszczy kogo,
zgubi kogo; etro. in SBerf
— uskuteczni co; II. fid)

— , vr. (Ijaben) 1) fid) nad)

ttro. — stosowa si do czego,

powodowa si czem, rzdzi
si czem, trzyma si czego;

id) roerbe mid) ba(r)nad) —
zastosuj si do tego; fid)

nad) ben Umftänben — stoso-

wa si do okolicznoci; ftd)

nad) bem SBinbe — stosowa
si do wiatru, eglowa we-
dug wiatru (take przeno-
nie); er ridjtet ftd) immer

nad) mir oglda si zawsze
na mnie, zwaa zawsze na
mnie; 2) zgadza si (grama-
tyka); 3) ber ^5rei§ rid)tet fid)

nad) ber ©üte ber SBaren cena
zaley od dobroci towarów;

e» ridjtet ftd) nad) ben üm=
ftänben zaley od okoliczno-

ci; 4) fid) an jmnbn —
uda si, zwróci si do ko-

go; 5) rtd)t' eud)l równaj
si! (rozkaz wojskowy).

9H'u)ter, sm. =g, pi. —, i)

sdzia m.\ er roi — in ei=

gener ©ad)e fein chce by s-
dzi wasnej sprawy; nor bem
— erfdjeinen jawi si, sta-

wi si przed sdem; eine

©ad)e nor ben — bringen
wytoczy spraw przed sd;
fid) jum — aufroerfen narzu-

ca si na sdziego ; 2) kie-

rownik m., ustawiacz m.
9t'd)teramt, sn. =(e)§, urzd

m. sdziego, sdziowski, s-
dziostwo w., sstwo n.

üm'ä)ierifu) f
föi'djterttu), adi.

sdziowski, sdowy; =Iid)e ©nt=

fd)eibung orzeczenie sdowe,
wyrok; =lid)e !8el)Örbe wadza
sdowa.

'
Oii'djtcrfottcötitm, sm. %,

pi. =gien, kollegium sdziow-
skie, sdowe.

föt'djterforitu), sm. «(e)§, pi.

ofpriicfie, wyrok m. sdziego,
wyrok sdowy.

9i'd)tcrftattu, sm. =(e)§,

stan sdziowski, sdziostwo n.

9tt'u)terftuljl, sm. =(e)g, pi.

«ftüljte, (krzeso sdziowskie),
trybuna m., sd m. ; nor ben
— rufen cytowa, zapozwa
przed sad, do sadu.

9i'u)tcfjett, sn. -8, pi. —

,

9ii'u)tfeft, sn. =e§, pi. =e,

9i'u)ifd)maug, sm. =fe, pi.

<=fd)tnäuje, uczta dana robo-

tnikom po ustawieniu zrbu
na dom.

v
Jii'u)teifeit, sn. =3, pi. —

,

9it'd)tl)ammer, sm. %, pi.

=bämmer, motek m. do przy-

rzdzania, do wyklepywania
blach, do prostowania ^sztab.

Sit'djtljOlj, sn. =e3, pi.

»fibljer, drewienko n. do pro-

stowania (n. p. drutów).

9it'u)ttfl, I. adi. waciwy,

naleyty, prawdziwy, dobry,

zupeny; bie <=e Qe'\t waci-
wy, dokadny czas ; ber =e

2ßeg waciwa, dobra droga;

=eä üKafj, ©eroicfot sprawie-

dliwa miara, waga; Sie 3te=

d)nung ift nidjt — rachunek
nie zgadza si, nie jest do-

kadny; bie «en SJHttel am
roenben uy waciwych,
stosownych, naleytych rod-
ków; bie Semerfung ift

—
uwaga jest trafna; eine =e

2lntroort trafna odpowied;
=e SÖegriffe naleyte pojcia;
er fd)eint mir nid)t gang —
im ,fopfe zdaje mi si, e mu
brakuje pitej klepki; ein =*£>

33eneftttien naleyte, przyzwoite

zachowanie si; ba§ ift
—

to suszna; baä ift nidjt —
tak nie jest, to nieprawda;

roar alles — ? czy wszystko
poszo dobrze? czy wszystko
byo w porzdku? II. adv.

waciwie, wanie, naley-
cie, prawdziwie, dobrze, zu-

penie, tak; bie U§r gebt

nidjt — zegar nie idzie do-

brze; er jabtt — paci na
czas; — jäfiten dobrze, do-

kadnie rachowa; — urteilen

trafnie sdzi; ein Söort —
auf»red)en wymawia wyraz
jak naley, dobrze; ben rtef
— befteHen list odda komu
naley; rtdjttg! suszna! tak

jest! masz suszno! eine

3ted)nung — mad)en zapaci
rachunek; eine ©djulb — ma=
d)en spaci dug; etro. — an=

fangen wzi si waciwie,
dobrze do rzeczy ; — fianbein

postpowa naleycie; e§ ift

mit biefer ©ad)e nidjt — nie-

czysty to interes; §ier gebt

e§ nid)t ganj — ju nie idzie

tu jak naley, w tem jest

jakie oszustwo; tft'3 — ? czy

jest tak? czy jest tyle, ile

ma by? czy jest tak, jakem
mówi? \a, e ift — tak jest;

—, ba§ fiaft bu mir gejagt

prawda, ty mi to powiedzia-

e; ift ba§ fein SJater? ganj
— czy to jego ojciec? tak

jest, wanie on; bu baft e
— oergeffen rozumie si, za-

pomniae to, przypuszczaem,
e zapomnisz.
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SH'djttßfCtt, sf. dokadno
/., trafno /., suszno f.,

zupeuo f., stosowno /.,

waciwo /., zgodno /.,

pfawda /. ; bie — ber 2Iu8-

fagc prawdziwo zeznania;

bte — ber 2lu8brucf8n)eife do-

kadno wyraenia si; für

bte — ber 2lbfd)rift (rozumie

si: »erantrrjortlid)) za doka-
dno, zgodno odpisu (od-

powiedzialny); bie — be
Urtett trafno sdu; baittlt

{jat e8 feine — rzecz istotnie

tak si ma; eine ©adje in —
bringen zaatwi,uoy rzecz

;

eine tedjnung in — bringen

wyrówna, zapaci rachunek.

töt'djtigfteUung, sf. pl. =en,

sprostowanie n.

töi'djtfanower, sm. «(e)s,

pi. =e, kanonier kierownik m.
iKi'djttegel, sm. *§, pi. —,

nadstawek m.
JRl'djtlCtl, sm.

r
(e)8, pi -e,

rychtownik m., kierownik m.
(artyl.).

9i'd)tfont, fötdjtbifie'r, sn.

=(e)8, pi. -?, cel m. u strzelby.

ShH'djtleiften, sm. *s,pi. —,
kopyto n., forma /. (szew-

stwo).

9H'$tfinie, */. pi- =n, kie-

rownica f.

9i'd)tl0t, sn. =(e)8, pi. =e,

pion m.
9t'd)tmafj, sn. =e8, pi. »e,

miara typowa.

9H'flt»fa$l, sm. =(e)8, pi.

=pfäbte, prgierz m.

WtytyUttt, sf. pi. =tt, wy-
równia /'., paszcza /., stó
monterski.

töt'djtylafc, sm. =e8, pi.

«pläfce, miejsce w. (s)tracenia.

Dit'cOt^itntt, sm. =e8, pi. =i,

cel m.

9t'djtfu)ad)t, sm. =(e)3, pi.

=e, i efct)äci}te, szyb prosto

w ziemie idcy.

ffli'djtfaeif, äw. -(e)», pi.

=e, równia /., równiczka /.,

redziennik m.

Üft'äjtfdjmtr, «/. i) —
, i»l.

=fd)ttüre, sznurek ciesielski;

2) (przenonie:) prawido n.,

moda /., przewodnik m.,
wskazówka/,; gu betner

—

tobie na wskazówk.

9ii'd;tfdjraulie, sf. pi. =n,

kierownicza ruba.

9ii'u)tfu)l»ert, sn. .(e)3, pi.

=er, miecz katowski.

Wdjtftab, sm. -(e)8, pi.

»ftäbe, dziaomiar m.

9i'd)tftuti, 9it'djtftätte, sf.

obacz Wdjtplafc.

9it'djtftetg, sm. -(e)3, pi. «e,

najkrótsza droga.

'9i'djtftettt, sm. =(e)3, pi.

=e, kamie, na którym cay
budynek spoczywa.

föt'djtftotf, sm. ob. ^tcfitftaB.

9t'd)tftro!>, sn. -(e)3, ró-

wnianka /.

9H'd)tftul)i, sm. obacz SRidfc)=

terftubl.

9tdj'tmtg, sf. pi. -en, l)

kierunek m.\ eine beftimmte
— etnfdjtagen uda si w pe-

wnym kierunku; eine anbere
— nefjmen zmieni kierunek

;

feine — nehmen nad) skiero-

wa si do; nad) aßen =en Ijtn

na wszystkie strony ; in ber —
w kierunku do; in ber —
non SBien w kierunku do
Wiednia; in geraber — w pro-

stym kierunku, w linii pro-

stej ; 2) (obraz.) kierunek m.,

dno f. ; in biefer — w tym
kierunku, w tern znaczeniu

;

einer ©adje — geben wdro-

y, nakierowa spraw;
jtnnbm bie — angeben nada
komu kierunek, pokierowa
kim.

9td)timg31tnie, sf. pi. =n,

kierownica f.

utdjtimgftange, */. pi. =n,

drs: kierowniczy.'

9i'd)timg§uiinfei, sm. -8,

pi. — , kt elewacyjny.

9U'dS)tti>oge, sf. pi. »n, po-

ziomnica /.

9ii'd)ttiJCg, sm. obacz MifyU

fteifl-

9i'cinu§, 9t'jimi3, sm. =3,

obacz SRictnupflanje, dtki*

nueöl.

9tt'cimt3iii, 9ti'3tmt§öi, sn.

: (e)8, pi. =e, olejek rycynuso-

wy, kleszczowinny, z kle-

szczowiny.

Ütt'ctnu^fionjc, Sti^itutS«

Jjffonje, sf. pi. =n, rycynus m.,

kleszczowina /.

dli'Üt, sf. pi. =n, sarna /.,

koza f.

9lte'd)I)ar, adi. powonny,
dajcy si czu wchem.

9ite'djbatfeit, */. powon-
no f.

9ite'd)uitd)fe, 9tie'd)bofe, */.

pl. »n, 9ted)budj$djen, sn. =8,

pi. —
,

puszka /. z wonno-
ciami.

9tedjeit, riedje, ried)ft, riedjt,

rodj, h>öe gerodjen, I. va.

wcha, zwcha ; wietrzy
zwietrzy; = roittern; czu
za pomoc powonienia, czu
zapach lub odór; id) riedje

nid)t3 nie czuj nic; id) rod)

alten Söein zapach starego

wina mnie zalecia; (prze-

nonie:) Sunte, ben 33raten
— zwcha pismo nosem,

zmiarkowa, na co si zanosi;

riedjft bu nod) ttid)t8? nie do-

mylasz si jeszcze niczego?

ba8 lonnte id) bod) ntdjt —
tego przecie nie mogem
zwcha, przewidzie; id)

fann ib^n nidjt — nie znosz
go; ber fann fein ^ßuluer
— jest tchórzem; II. vn. 1)

an etru. — wcha, powcha
co; 2) pachn, zapach wy-
dawa, zapach mie; bie 33Iu=

me ried)t angenehm kwiat
przyjemnie pachnie; gut —
(mile, przyjemnie) pachn

;

fd)ted)t — nieprzyjemnie pa-

chn, cuchn, mierdzie

;

ba8 3*eUd)/ ^e Seid)e riedjt

fdjon, miso, trupa ju czu;
er riedjt au8 bem SDtunbe czu
mu, cuchnie mu z gby;
nad) etn). — trci czem,

czu czem, sycha czem

;

bie fCtafd)e riedjt nad) @fftg

flaszka trci octem, flaszk
czu octem; angebrannt —
trci spalenizn; er riedjt

ftarf nad) ©djnap8 gorzaka
z niego bucha.

9?te'd)er, sm. =8, pl. —, i)

wchajcy, wietrzcy m.; 2)

(obraz.) einen guten, feinen —
jjaben mie dobry nos, dobre
powonienie ; by przebiegym,
by 8zczwanym lisem.

9ie'd)efftg, sm. =8, pl. =e,

ocet aromatyczny.

9ie'd)pfd)d)ett, sn. »8, pl.

— , flaszeczka /. z wod pa-

chnc, dusznik m.
f
wonianka

/., flakonik m.
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9ie'd)gra3, sn. =fe§, pi.

.»gräfer, tomka wonna.

9tte'd)ftffen, sn. =g, pi. —

,

poduszeczka f. z pachncym
proszkiem.

9ie'djner;u, sw. =en, ^. =en,

nerw ot. powonienia.

9tie'd)0rflait, sn. «(e)§, or-

gan w. powonienia, nos w.
föte'djjalj, sn. =t%, pi. >t,

sól /. do wchania.
9{te'djtO})fJ sm. =e§, pi.

«topfe, naczynie n. na pach-
ida.

9ie'd)tDaffer, sn. =§, ^.
»roäfjfr, woda pachnca.

9tCb, sn. _«(e)8, ii. »e, 1)

sitowie n., sit ostry, ostrzyca

/"., turzyca /., rzniczka /.,

cz ot., turza trawa; 2) ug
m., g w., lg ot., miejsce

bagrniste na ce.
9ie'bgra§, sn. ob. 9ieb 1).

9iie'bj>orn, sn. »(e)g, i>z.

«fiöwer, róg myliwski ; =
grofte £iftt)orrr.

9te'fe, sf. pi. -n, obek
ot., laska/., rynienka /., ro-

wek ot. (architekt.).

9iiC'fCln, 9te'fett, va. (l)aben)

obkowa, laskowa, rowko-
wa (architekt).

9ie'gel, sm. =g, pi. —, 1)

zasuwka /., zapora /., zawo-
ra/.; ben — oorlegen, »or=

fcbieben zapor zasun; ben— jiUUtffd)teben zapor od-

sun; bie %\xv mit bem —
nerfcbliefjen drzwi zamkn
na zasuwk; (obraz.) jmnbm
einen — oorfdjieben przeszko-

dzi komu, by co uczyni;
2) obszywka /. dziurki, roz-

poru (krawiectwo).

9te'gelbanb, sn. =(e)g, pi.

=bänber, redniec ot.

9i'egc^afCH, 9te'flcl^af^cn f

sm. «o, pi. — , skobel m.
9te'geU)ol3, sn. =e, pi.

=böljer, sztychówka /., pó-
grzdek m.

9te'geln, va. (jaben) i) na
zasuwk zamkn; 2) otwo-
rzy przez odsunicie za-

suwki.

9ie'gelfd)lofj, sn. =ffe, pi.

=fd)lbffer, zamek m. z za-

suwk.
9ie'geltoanb, sf.pl. »roinbe,

ciana odwizana, ciana

pruska
;

przepierzenie przed-

cienne.

9te'geltoert, sn. -(e)ß, pi.

=>l
f
mur pruski.

9iem, sm. =g, pi. «e =
Niemen.

9ite'mcf)en, sn. «=s, pi. —

,

dim. od SHiemen, rzemyk ot.,

rzemyczek ot.

9te'men, sm. -§, pi. — ,

1) rzemie m., pas ot.; fid)

einen — um ben £eib fdjnal»

len rzemieniem si opasa;
aus anberer Seute £aut ift

gut — fd)neiben z cudzej

skóry atwo rzn rzemienie,

z cudzego worka atwo by
hojnym; an Keinen — lernen

bie £unbe Seber lauen na
maych rzemykach ucz si
psy skór gry, od maego
zaczynaj si i iosn naogi,

od rzemyczka dojdzie si do

stryczka ; 2) wioso n. ; =
3uber.

9ite'nten=, adi. rzemienny.

9ie'men&etrieb, sm. =(e)§,

pi. =e, transmisya /., prze-

nonia rzemienna.

9te'meublume, sf. pi. *n,

gzawnik ni.

'9tie'menfuft, sm. ~t§, pi.

=jüße, cienkonóg ot. (ptak).

9te'menleiter, sm. =3, pi.

— , wideki kierownicze pasa

przewodowego (mechanika).

9ie'menj)fei:b, sn. =(e)g, pi.

=e, ko przeddyszlowy, lej-

cowy.

9te'men}jettfrije, sf. pi. =n,

batog rzemienny.

9te'menfu)etbe, sf. pi. =n,

koo rzemienne pasowe.

9ic'men[d)nc(fc, sf. pi. =n,

was m.
9tte'mertfu)neibei:, sm. -s,

pi. — , choratnik ot., ry-

marz OT.

9te'menfd)ulj, sm. =e§, pi.

»e, obacz ©anbale.

9tie'menfeU, sn. =(e), pi.

=e, lejce rzemienne.

9{te'incuf^aiinec, sm. »g, pi.

— , kleszcze pi. do cigania
pasów.

9ie'mentTtel>, sm. -(e)g, pi.

=e, 9iementran3miffiott, sf.

pi. =en, transmisya f, prze-

nonia rzemienna.

9tie'mentoer!, sn. =(e)g, pi.

=e, rzemienie pi., pasy pi.

9tie'mer, sm. =g, pi. —

,

rymarz ot.

9iC'lltet', adi. rymarski.

9üe'merhanbuierf, sn. =(e),

rymarstwo n.

9tte'mnabet, sf. obacz $ad>
nabel.

9lte§, sn. =fe, pi. =fe, ryza

/'., 20 libr papieru.

9te'fe, sm. -n, pi. =n, ol-

brzym OT.

9ie'fc Stbam, ot. Adam
Riese, autor ksiki arytme-
tycznej ; nad) Slbam *3 3e=
d)enbua) wedug ksiki ra-

chunkowej Adama Riese,

wedug rachunku, obliczajc.

9ie'felfelb, sn. =eg, pi.

ser, pole nawodnione.

9te'feln, I. va. (baben)

zrasza, zrosi ; II. vn. (rjaben)

pyn mruczc, szemrzc,
pyn powoli, agodnie,
sczy si; my; eä rie=

fett nur my tylko, tylko

drobny deszcz pada.

9te'fdlt, sn. =g, mruczenie

»., szmer ot. (strumyka);

menie n. (deszczu).

9te'fetregeit, sm. •>§, pi.

— , drobniutki deszczyk.

9te'felung, */. pi. »en,

zraszanie n., nawadnianie n.

(P61).

9te'feit=, adi. olbrzymi,

ogromny.

9ie'fenOftltUd), adi. podo-
bny do olbrzyma, olbrzymi

;

adv. jak olbrzym.

9te'fenarkU, sf. pi. -en,

praca olbrzymia, ogromna.

9te'fenarttg, adi. oibrzy-

mowaty.
sJlte'fcnDau, äw. =eg, pi.

=t/
olbrzymia budowla.

9ic'fcnbctt/
sn. =(e), pi.

=en, ogromne óko, oe,
oysko.

9te'fett&ame, */. pi. »n,

olbrzymka /.

9te'fcnfaultier, sn. <e),
pi. =e, wielkozwierz ot.

9ie'fenformtg, adi. s-
nisty, kolosalny.

9tVfengefu)leu)t, sn. «(e),

pi. =er, ród ot. olbrzymów.

9iie'fcngcftoU, sf. pi. -en,

posta olbrzymia, kolosalna.
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Wte'fCItgrofj, adi. olbrzymi,

kolosalny.

9iie'fcngr0ße,dHe'fen$afttj)'

fett, sf. wielko/, olbrzyma,

olbrzymowato /'., kolosal-

no /.

9iie',CnI"0ft, adi. olbrzymi,

kolosalny.

Uiie'fenjägcr, sm. -§, pl.

— , owadocig m. (ptak).

9ie'fcnfamj)f, sm. «e§, pl.

«tatnpfe, walka olbrzymia,

Ogromna; walka/, olbrzymów.

iUte'fenfarre, sf. pl. =rt,

okara f. (górn.).

JRte'fenfraft, sf. pl. =fräfte,

sia olbrzymia, herkuliczna.

iHtC'fcnmäfjtg, adi. sni-
sty, kolosalny; -e Stmen»
ftonen annehmen olbrzymie,
zolbrzymie.

9ie'fenmuffjel, sf vi. =n,

olbrzymie m.

9tic'fcn|)flanac, sf. pi. =n,

rolina olbrzymia.

Üfte'fenfdjlange, sf. pl. «n,

krowodój m., krowosys m.,

poó m.
Oiie'fenfdjritt, sm. *(e)§,

pl. = e, krok olbrzymi, ogro-

mny; er macfjt »e im Unterricfit

robi w nauce ogromne po-

stpy; bie älufllärung fd)reitet

mit «en »orroart owiata
olbrzymim krokiem postpuje
naprzód.

Diie'fenftürte, sf. obacz

3tte[en!raft.

föie'fenfttmine, sf. pl. «n,

gos olbrzymi, nadzwyczajnie
silny.

9ie'fenftord), sm. =(e)§, pl.

=ftörd)e, marabut m.
9ite'fetrtter, sn. =(e)§, pl.

•.i, zwierz olbrzymi.

üRie'fentriiffe!, sf. pl. =n,

olbrzymak m.

9fe'femttitenteljmen, sn.

=3, pl. — , föte'fentoerf, sm.

=(e)5, pl. =e, ogromne przed-

sibiorstwo, przedsiwzicie.

9te'fentt>et&, sn. =(e)§, pl.

«er, obacz SKie'fin.

Sttt'fig, adi. olbrzymi, ko-
losalny, ogromny; (obraz.)

nadzwyczajny ; eine =e SCtbeit

ogromna praca; adv. olbrzy-

mio, kolosalnie, ogromnie,
nadzwyczajnie.

sJite figlett, sf. obacz 9iie=

[enarofee.

fliiefttt, sf. pl. »innen,

olbrzym ka /.

üHie'SUnfl, sm. =(e)3, pl. «e,

nazwa pewnego gatunku la-

toroli winnej i wina.

9?tefó, sn. obacz 9ite.

9iie'fter, sm. -§, pi. — , i)

ata /. na bucie, kawa m.
skóry ; 2) socha /., nasad m.
(u puga).

sJiiet, sn. obacz 91ieb.

fliiff, sn. =(e)g, pl. »e,

rafa /., skaa podwodna,
hak m.

9ii'ffd, I. sf. pl. -», dzierz-

glica /. do lnu = glad)=
raufe; II. sm. •*§, pl. —

,

obacz Düffel.

föi'ffeleifen, sn. =3, pl. —

,

1) pilnik m. z rowkiem lub

okrgy ; 2) rurka /., elazko
n. do marszczenia kryz.

Dtt'ffdn, va. (Caben) i) bi,
dzierzga, czochra len ; 2)

obkowa, wyobi (sto-

larstwo); 2) = rüffeln.

9t'fff)0&el, sm. =3, pl. -,
strug1 obie m.

Wfftnraten, sm. pl. kor-

sarze pl. z Maroko.

SRtgO'le, sf. pl. =n, odciek

m. ; gebetf te — odciek kryty

;

gefüllte — odciek wypenio-
ny; offene — odciek otwarty.

ÖJigolen, va. (Ijaben) ko-

pa odcieki.

fliigo'tyflug, sm. *(e)3, pl.

«pflüge, pug m. do kopania
odcieków.

9t90rt'0mu8, sm. — , ry-

goryzm m., rygor m., ostro
/*., surowo/, w obchodzeniu
si z kim, cise przestrze-

ganie porzdku.
föigori'ft, sm. =en, pl. «en,

rygorysta m., przestrzegacz

surowy, cisy porzdku, pe-

dant m.

9igori'fttftf, 9igoro'3, 9tt-

gOrÖ'3, adi. cisy, ostry, pe-

dantyczny.

JHigoro'fum, sn. •>$, pl.

=fen, egzamin cisy.
Dii'tte, sf. pl. =>n, rowek

m. (wydrony).

Stt'flett, va. (fjaben) row-
kowa, obkowa.

»tntCffe, sf. pl. 'W, rimesa

/., odsyka /., przesyka f.

pienidzy, zapata/, przelotu,

przelotem (wekslem); al3 —
erhalten w wypacie ode-

bra.
föiltb, sn. »(e)§, pl. «er,

bydl n. (rogate); manntidje
— wó w.; junges» — woek
m.\ roeibltd)eä — krowa /.

s
Jii'ltt>e, sf. pl. =n, kora /.,

skóra /., skorzyca /. ; ub
m. — Saumrinbe; in bie —
einpfropfen wszczepi za kor;
eine — befommen dosta
kor; bie — abmadjen obra
kor, okorowa; bie — oer=

lieren obli nie*.

flii'nbenartig, 9t'nbenfur=

mig, adi. korowaty, do kory
podobny.

SÜ'nÖenfltbftattä, sf masa
korowa mózg-u (anatomia).

sJt'nbcnprfcr^en, sn. $,
pl. — sój korowy.

JKi'nbcnmarf, sn. =e3,

flfnberjeUe, sf. pl. °n, mi-
kisz korowy.

flii'nberiitmlidj, 9t'nber=

atttg, adi. podobny do wou,
woowaty.

9ii'nbet:orotcn, sm. obacz
ÜJinbsbraten.

9i'nbcthirt, sm. =en, pl.

=en, woopas m., pastuch m.
woów.

Oti'nbcm, yn. (Ijaben) goni
si, pogania si, wodzi si
(o bydle rogatem).

JHi'ltberJieft, sf. ksigosusz
m. (weterynarya).

OU'nberfdjtttalj, sn. smalec

woowy, maso wytopione.

ihTnbertalg, sm. <e), wo-
lowy ój.

Sit'nbersimge, sf. pl. -n,

ozór woowy.
9Ü'nbfleifu^, sn. «=e, woo-

we miso, woowina/.; sztu-

ka /. misa woowego (jako

potrawa).

töt'nbfleifdj&riilje, 9H'nb«

flCif^fU^C, sf. pl. -X\, rosó
woowy.

9t'nbig, adi. kor, skór
pokryty.

ü)Ü'nö§=, adi. woowy.
Oti'nböauge, sn. =s, pl. «n,

1) wole oko; 2) kootocznik
(ziele).
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5Ki'nb8iratcn, sm. *$, pi.

— ,
piecze woowa.

ÜHi'ltbfdjmalj, sn. obacz

Rinbetfctjmalj.

JRt'n&gfett, sn. obacz 9tin=

berfdjmalj.

9i'n&§ljaut, sf. pi. »fiäute,

skóra woowa.
9U'n&§tOj)f, sm. -(e)3, pi.

=ropfe, woowy eb; (obraz.)

gupia gowa.
9t'tl&31e&er, sn. -.§, skóra

woowa wyprawna.
9it'rt&§marf, sn. *e§, szpik

woowy, tuk m.
9i'niHnel), sn. .(e)§, bydo

rogate, rogacizna /., bydle

n.
;
(przenonie:) wó m., gu-

piec m.

9i'n&bieIMerre, sf. pi. =n,

zakaz m. wywczu byda ro-

gatego.

9t'nbbtelj3iiu')i, sf. chów
m., hodowla f. byda roga-

tego.

tötltg, sm. = (e)s, pi. -t, 1)

piercie m., piercionek m.,

obrczka /. ; ben — an=
ftecten, abjießen piercie (na

palec) wsadzi, (z palca) zdj

;

bie =e roedjfeltt zamieni pier-

cienie (na znak zarczyn);
2) kolczyk m. ; uszko n. ze-

garka; 3) koo n., krg m.,

obwód ni. (architektura i

astronomia); 4) «=c Mtter ben
Slugen podkowy pi., piercie-

nie pi. pod oczami ; 5) rynek
m. ; 6) ulica naokoo ród-
miecia wiodca, ulica obwo-
dowa, bulwary pi. ; 7) ryng
ni., kartel m., piercie spe-

kulacyjny (handel).

Sjli'ngartig, 9it'ngfiirmig,

adi. piercieniowaty.

9ii'ngöaljn, */. pi. =en,

kolej /., droga elazna ob-
wodowa.

sJtt'ngHume, */. pi. <n,

omiastka /.

SRi'ngbroffel, sf. pi. =n,

zawojec m., obroowy drozd
(ptak).

9?t'ngefunft, sf. paso-
wnictwo n.

9i'ngel, sn. *i, pi. —

,

piercionek m., kóko n.,

obrczka/.; obwarzanek m.\
SHofenfrartj albo Dietce

zabawa dziecinna.

9i'itgelblume, */. pi. =n,

deszczowy nogietek, deszczo-

wnik m., miesiczek m.
iRt'ngcIrfjcn, sn. »§, pi. —,

dim. od 9itng, piercionek m.
9ü'ngelgart§, */• V 1 - =9änfe,

brent m. (ptak).

9Jt'ngelgebid)t, sn. =e, pi.

=e, rytornel ni, rondo n.

9ii'ngelljaar, sn. .(e)§, pi.

=e, wos w piercienie zwi-

nity.

'9it'ngeUteb, sn. =(e)s, pi.

=er, obacz 9?ingelgebttf)t.

9}i'itgeHotfe, sf. pi. «=n, i

dim. 9t'ngeIIMd)cn, sn. »s,

pi. —, lok w piercienie

zwinity.

9K'tigeln, I. va. (Gaben) 1)

piercie, kóko zaoy,
obrczk da do czego; bas
©d)H)em — wini kóko
(druciane) przez pysek prze-

wlec; 2) kóka na czem,
w czem robi, obrczkowa;
geringelte Sßurjel korze
piercieniowato zwinity; 3)

w piercienie ukada; 4)

kor naokoo przerzyna; II.

jtd) — , vr. (Fjaben) wi si
w piercienie, zwija si, k-
dzierzawi si (jak np. wosy).

9it'ngelnatter, sf. pi. sn,

mija piercieniowa, zwitek m.
91t'ngetyati$er, sm. -§, pi.

— , kolczuga /.

9ii'ngeirageit, 9t'rtgelrei=

tye«, sm. -§) 9'HflCUonj, sm.
• eö, pi. =tän$e, taniec kofowy,
koo m.

Üti'itgetraitpe, sf, pi. -n,

pierciennik m., wsionka
wosista.

9t'ttgelremien, 9i'ngelrei=

ten, 9'i'itgeltyiei, 9it'ngelfte=

Ü}tU, sn. =s, kolcza /., ka-

ruse) m.
9t'ngclftf)Iange, sf. pi. >n,

obacz Ringelnatter.

9ii'ngelfjjal?, sm. -en, pi.

«en, 9it'ngelft)erltng, sm. *(e),

pi. •?, uszczak górniczek m.
(ptak).

9ti'itgeftaul)e, sf. pi. =n,

grzywacz m., kukawka /.

9{t'ngeltier, sn. -(e), pi.

-t, obrczuik m.
9it'ngeitrjtinn, sm. =(e)s,

piercienica /. ; =rotirmer, pi.

rosaki pi.

iRt'ttgcn, ringe, rtngft,

ringt, rang, ßa&e gerungen,
I. va. wykrca, wykrci;
2Bäfd)e — wykrca, krci,
wyyma bielizn, chusty

;

bie ipänbe — zaamywa
rce; jtnnbm etro. aus ber

§anb — wykrci, wydrze
co komu z rki; II. vn. 1)

mit jmnbm — pasowa si
z kim ; 2) (przenonie :) nad)

ett». — usilnie ubiega si
za czem, dy do czego;
utulam nad) Sitem — ciko,
z wysileniem oddycha; mit
bem Xobe — pasowa si ze
mierci, kona, dogorywa.

sJlt'ltgen, sn. .3, pasowanie
n. si; — mit bem £obe
agonia /,, konanie ».; —
nad) Sitem cikie oddycha-
nie; — nad) etro. usilne ubie-
ganie si o co, za czem;
nad) langem — po dugich
zapasach.

91t'nger, sm. =3,' pi. —

,

pasownik m., zapanik m.
9tt'ngferttg, adi. gotowy

do zapasów.
sJt'ngiinger, sm. =3, pi. —

,

palec serdeczny
;= ®olbfinger.

9It'JtgfiJnnig, adi. piercie-
niowaty.

9i'nggefcf)% sn. *t§, pi.

=e, dziao piercieniowe.

9U'ngfaHi}jf, sm. =(e), pi.

=!ämpfe, pasowanie n. si, za-

pasy pi.

9i'nglaftdjcn, sn. =3, pi. —

,

pudeko n. na piercionki.

9it'rtgfragett, sm. «s, pi.

—
,
pnklerzyk napierny, ryn-

graf m.

töt'ttgflUtft, sf. zapanictwo
«., szermierka f.

9ti'ngmaucr, */. pi. =n,

mur okólny, mur opasujcy
miasto.

töi'ngjrtajif, sm. -e§, pi.

=plä^e, 1) plac zapaniczy,
pasowalnia f.; 2) ryoek m.

9{t'ngreitcn, 9Jt'ngrcitncn,

sn. =, kolcza /.

9{ingg, 9{tng§u'm, 9ing8=
um^Cr, 9tirtg3I)eni'm, adv.
wkoo adv., naokoo adv.;
— um bie ©tabt naokoo
miasta.

9\'ngf^ule, sf. obacz

SRingpfafc 1).
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9U'nß|ted)en, an. -8, go-

nitwa /. do piercienia, ubie-

gauie n. si o piercie,

igrzysko piercienne (histo-

rya redniow.).

9tt'nß|*tordj, sm. «(e)§, pi.

•ftördje, wgitodziób to. (ptak).

9t'itfltt>Cd/fel, sm. -8, za-

miana /. piercionków (przy

zarczynach i przy lubie).

9tt'nnäitßiß, adi. kaprawy;

= triefäugig.

9t'nne, */. pi -", rynna

f.,
rynwa /., okap to.; ry-

nienka /., obek m. (archi-

tekt.).

tti'nnett, »n. rinne, rmnft,

rinnt, rann, Bab i bin ge=

rönnen, ciec, la si, pync;
«be 2lugen kaprawe oczy.

9tt'nnenförmiß, adi. rowko-

waty, rynienkowaty, obko-
waty ; adv. — uertiefett ob-
kowa.

9i'mtletften, sm. =3, pi. —

,

gruszec w., esownik to., eso-

wnica /. (architekt.).

9it'nnjal, sn. -(08, pi. -e,

brózda /. (dla cieku wody);

oysko n. potoku; cieko-

wisko n.

9i'mtftetu, sm. «(e)3, pi.

:t t
kamie to. pod rynn (na

ziemi); rynsztok m., cieko-

wisko ». ; = ©offe.

9t'nnfteinbrude, */. pi. -n,

mostek to., kadka f. nad

ciekowiskiem.

9itO'Itn, va. (jaben) obacz

3tigoten.

m'w, sf- i)l - ""' *) ?-

bro n.\ ju ben =n gehörig

ebrowy, eberny; attfcben

ben =n befinblid) midzyebro-

wy; man fann bei Ujm bie

m gälten mona jego ebra
policzy, jest tak chudy, e
mu ebra wystaj; jjtnnbn

in bie =n ftofsen da komu
szturchaca w ebra, w bok;

2) szpga /. (w okrcie); 3)

yka /. (w licie).

9tt'ppeln, ftd) — vr. (baben)

rusza si, stan prosto (po-

utale).

9t'Weit, va. (Jja&en) ob-
kowa; gerippt pp. i adv. s-
berkowaty, majcy paski,

yki; ftarf gertppteg SBIatt

li majcy bardzo widoczne

gerippte ©etbe obaczyki

üKi'^enatttß, adi. *ebro-

w&ty.
9t'^CUt)l-0tCH, sm. »8, pi.

— ,
pieczony schab.

Wi'Wentmtd), sm. -(e)§, pi.

=briicbe, poamanie n., zama-

nie n. eber.

9i'Wenfett, sn. -(e)8, 9ii^

peittyaut, sf. bona opucna,
I opucna /.

Mt'WenfeUenisimbunß, sf.

zapalenie n. (bony) opucnej.

9ti'Wenfletfd), sn. »e8, scha-

bowe mie^o, miso n. z eber.

IM'Wiitiubtx'fPl. aujfjebenbe

9it'Wenmu3feln, sm. pi. mu-

szkuy ebrowe.
9ü'Wenmangoli>, sn. *(e)8,

mangold karduwy (botanika).

9ii'Wenpul3a&er, */i p*.

«n, arterya midzyebrowa.
9H'Wenfdjmerj f

«»». e «8,

p -en, 9i'ppenftedjen, sn.

=>§, ból w., kucie «. w e-
bfäCD

SRt'MKUftofj, sm. -eS, pi
=rtöfje, kuak to., szturcha-

niec to., buchauiec to. w bok;

jmnbm einen — oerfefcen, ge=

ben da komu kuaka w bok;

imnbm tücbtige -jiöjje »er=

fefeen wyszturcha kogo.

9li'M»enftüct, SU'Wfttitf, sn.

s (e)S, pZ. =e, 1) schab to.;

auf bem 3toft gebratenes —
karbonadel to.; 2) wrg to.,

wrga /. (okrtu).

9i'Wem»el3, *»». sfe8, pi.

i, ebrowie to.

9li'Wtßr «& ebrzysty.

SU'Wftütf, »» ob. «Rippen«

ftücf.

9ltp3, *»»• 9U'pje8, 4*
3U'pfe, ryps to., gatunek je-

dwabiu.

9lip'8rap8, adv. ap cap,

apu capu; — mad)en robi

apu capu.

9t'p§feibe, sf. obacz 9iip§.

9ifctli't, sm. -(e)8, p -e,

ryzalit to. (architektura).

9i'fif0, sn. -8, jrf. -8, ry-

zyko n., naraenie «. si na

niebezpieczestwo; odwaga

/., miao f.

9lt8fa'nt, adi. ryzykowny,

niebezpieczny, niepewny; od-

1 wany; adv. ryzykownie, nie-

bezpiecznie, niepewnie; od-

wanie.
gttötte'ren, va. (traben) ry-

zykowa, naraa, narazi,

wystawia si, wystawi si

na niebezpieczestwo; odwa-

a si, odway si.

9tt'fpe, */. pi sn, pierzysko

n., wiecha /., kita f. (bota-

nika).

9üfpenar.tiß, SW'fVenfor

miß, adi. wiechowaty.

iUi'foenßrag, sn. -fes, pi.

jgräjer, trawa wiechowa, wi-

klina wodna, mielec to.

9ti^ f
sm. 9H'ffe8, pi. tUi'ffe,

1) rysa /., przerwa f.,
szpara

/., rozpadlina /., pknicie

»., rozdarcie »., rozdarlina

/.; — im detali skalina /.;

«Riffe Befommen pada si,

I

rozpada si; ba8 papier bat

einen — papier jest rozdarty;

bie Sftauer befommt immer

mebu Sliffe mur coraz bar-

dziej pka; (obraz.) t)0r ben

treten stan na celu,

wystawi si na niebezpie-

czestwo, wzi na siebie od-

powiedzialno; t>or bem 3ttffe

fteben (dosownie :) sta przed

otworem, nad rozpadlin;

(przenonie:) by na celu,

by wystawionym na nie-

bezpieczestwo, musie za co

odpowiada; meine SBörfe bat

einen grofeen — betommen

mój pugilares dosta wielk

dziur, bardzo si wypróni

;

2) miejsce, na którem dra-

pienik zwierza rozszarpa;

3) rysunek to., plan to.;

einen _ aufnehmen zrobi,

narysowa plan.

9ii'fftß> adi- p° ry80wany'

majcy rysy, szpary, nap-

knity, rozpadlisty; — mer»

ben napada si.

9tift, sm. =e§, pi =e, pod-

bicie «., przygubie n. (u nogi)

;

ki /. u rki.

9Uftoruie'rett, «a. fóaoen)

przenosi, przenie z jednego

konta na drugie (handel).

9totne'tt, sn. -(e)8, pi. -d

rytornel to. ;
trzywierszowa

pio«nka ludowa.

9!ittft'ite, sf. pl^^r
ksel zwrotny; = SRlWaedjfel.
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Witt, sm. -(e)S, pl. =e,

przejadka /., jazda /, kon-

na, jechanie n. wierzchem;

einen — mad) en przejecha
si wierzchem; in einem —
jednym pdem, bez zdjcia
uzdy z konia.

SKt'iter, sm. =§, pi. —, i)

rycerz m. ; szlachcic m. ;
—

eine§ geiftlidjen Drbenä ka-

waler m. zakonu; faljrenber

— bdny rycerz, wóczcy
si awanturnik; jmnbn jum
— fdjlagen pasowa kogo na
rycerza; — ofjne $urd)t unb
Säbel rycerz bez trwogi i

zmazy; 2) arme — grzanki

z jajem 09maane w male

;

arme — in (Slenbfett bauen
bied klepa, y biednie,

ndznie.

$RiiiCt=, adi. rycerski; ka-

walerski ; szlachecki.

töüterafn&emie, */. pl. *n,

akademia wojskowa dla

szlachty.

Wttttalttt, sn. =§, czas

m. rycerstwa (historya).

Wttttatt, sf. sposób ry-

cerzom waciwy.
9tt'tterkaurJj, sm. =(e)§, pl

»briudje, zwyczaj rycerski.

Dit'tterlmrg, sf. pl -en,

zamek rycerski.

9t'tterbtenft, sm. =e3, pl.

't, 1) usugi oddawane przez

rycerza wasala lennodawcy

;

2) grzeczno rycerska wobec
dam, usugi przez rycerza
damie jego wiadczone.

9M'tterej)o8, sn. —
, pl

«epen, 9titergebtdji, sn. *e§,

pl =e, epopea rycerska.

Milterfeft, sn. ob. Sitter-

fpiel.

föi'itergefdjiujte, */. pl. =n,

Wtttxioman, sm. =(e)3, pl.

=e, powie rycerska.

flit'itergut, sn.
f

=(e)3, pl.

»guter, posiado rycerska,

lenno rycerskie (dawniej);

wie szlachecka, dobra pl.

szlacheckie (dzi).

föi'ttergutgkftijer, sm. =,
pl. — , waciciel m. dóbr
szlacheckich.

föt'tterljof, sm. =(e)3, pl
-feöfe, obacz Rittergut.

9ti'ttcrfrcuj, sm. =e§, pl
"t, 1) krzy kawalerski (or-

der); 2) szawia kowa (ro-

lina).

9i'ttertel)en, sn. -z, pl —

,

lenno rycerskie.

töi'tterltd), töi'ttermäjjig,

adi. rycerski, rycerzowi wa-
ciwy, przyzwoity; adv. po
rycersku; rtttermäflig leben,

gefleibet fein y, ubiera si
po rycersku, po kawalersku.

föi'tterltcPett, sf. rycersko
/., zwyczaj rycerski ; wale-

czno /., dzielno /., od-

waga /.

9ii'ttcrorbett, sm. «§, pl —

,

zakon rycerski, kawalerski;

order rycerski, kawalerski.

töi'ttercfltdjt, sf. pl. *en,

powinno /. rycerza, rycer-

ska, kawalerska.

Oit'ttetyOefie, sf. poezya ry-

cerska.

9i'tternmtan, sm. obacz
3ttttergefd)tdjte.

9ti'tterfaaf, sm. .(e)g, pi
=fäle, sala /. ceremonii w pa-

acach królewskich.

9'ttterfdjafi, sf., 9i'tter=

ftanb, sm. =(e)g, 9H'ttertum,

sn. =3, 1) rycerstwo n., ry-

cerze pl.' 2) rycerska go-

dno, kawalerstwo n., kawa-
lerskie znaczenie.

9ti'tterfdjaftliüj, Dü'tter*

fd)flft3=, adi. rycerski, kawa-
lerski.

9t'tter;fd)lag, sm. =(e), pl
=fd)läge, pasowanie n. na ry-

cerza
; jmnbm bett — geben

pasowa kogo na rycerza; ben
— empfangen zosta wyniesio-

nym do stanu rycerskiego.

9i'tterfUte, */. pl. =n, zwy-
czaj rycerski, kawalerski.

9t'iterfty, sm. =eg, pl =e,

zamek rycerski, posiado
rycerska (dzi: szlachecka).

9i'tter3manjt, sm. obacz

Witter.

m'Uti\pkl, sn. =(e)3, pl
=e, turniej m., gonitwa/.; =e

pl. turnieje pl, igrzyska ry-

cerskie, gonitwy pl.

fltt'iierfporit, sm. =(e)3, pi.

=e, 1) ostroga rycerska, ka-

walerska; 2) modrzeniec m.,

ostróka /., gnidosz m., ziele

n. w. Katarzyny, brunatek
polny, sokola grecka, wsze
nasienie.

9i'terftanb, sm. «<e)8, stan

rycerski; in Den — ergeben

wynie do stanu rycer-

skiego.

ÜH'ttertradjt, sf. pi. =en,

strój rycerski, kawalerski.
s
Jii'ttettrjefeit, sn. =g, ry-

cerstwo n.

9ti'ttcrtoort, sn. «(e)§, pl
=»e, sowo rycerskie, kawaler-
skie.

9ii'tterttiürbe, sf. godno
rycerska, kawalerska.

SRt'tterjett, sf. obacz bitter-

alter.

9t'iiltltg3, üdv. jakby na
koniu, okrakiem; — fi|en
siedzie okrakiem.

91i'ttmeifter, sm. <=§, pl
— , rotmistrz m.

9i'itmetfterfteae, */. rot-

mistrzostwo n.

9itua1, sn. »(«K P^ =*,

rytua m„ obrzdek m.
9Wua'l&iid), sn. s(e)S, pl.

"bücfjer, rytua m., ksiga /,

przepisów obrzdkowych.
9ituali'ft, sm. *en, pl. --en,

rytualista m., przestrzegajcy
onrzfl.n t

3 k

9ittaaU'ftifdj, mtüt'U, adi.

rytualny, obrzdkowy ; adv.
rytualnie.

9it'tu§, sm. —
,
pl. ERiten,

obrzdek m.

9ty, m. -eS, pl =e, flitze,

sf. pl. =n, 1) szpara/., szcze-

lina/.; 2) dranicie n., dra-

nienie »., lekkie skaleczenie

(skóry).

9t'^Cn, I. va. (fjaben) dra-

sn, zadrasn, lekko ska-

leczy; bte %e\le — nacina,
naci, nasieka, nasiec pil-

nik; II. fid) —, vr. (Ijaben)

(za)drasn si, lekko si
skaleczy.

9iiba'I, sm. *(e)§ i =en, pl
»en, rywal m., spózawodnik
n., spózalotnik m., spóubie-
gacz m.

9tba'ltn, sf. pl =innen,
rywalka /., spózawodniczka

/., spózalotnica /., spóubie-
gaczka /.

9?iDnIiftC'rctt, vn. (baben)

rywalizowa, spóabiega si,

i w zawody z kim.

Ißtöalttä'i, sf. pl. =en, ry-

walizacya /'., spóubieganie
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«., spózawodnictwo n. ; za-

zdro /., ubieganie n. si o

pierwszestwo.

Woa'ftbCCf, (wym. : rostbif),

sn. =3, pi. «3, rostbif m.,

piecze woowa po angielsku.

9iVbbe, sf. pi. =n, foka /.,

pies mordki, ciel morskie.

9io'bbeufaug,
* sm. =(e)3,

9io'bbenjnflb, sf. pi. =en,

9iO'I)l)CnfdjlaO/ sm. >(e)8, po-

lowanie »z., poów »i. na
foki.

9to'l>&enfänger, 9o'Mcu=
jäflCr, sm. «=s, pZ. —

,
polu-

jcy m. na foki, owicy m.
foki.

9to't>benfeü', s». -(e)3, pZ.

=e, skóra /. z foki.

9io'libci
,

/
äw. =3, pi. —,

robr i»., partya podwójna
wista.

90'&e, */. pi. =n, roba /.,

suknia damska duga, powó-
czysta, szata urzdowa s-
dziów, adwokatów i t. d.

90&0't, sf. pi. =ett, pa-
szczyzna /., robocizna /.

9o&o'tcr, sm. =3, pZ. —,

paszczarz m.

9i0b0'tyfUd)ttg, ad», pa-
szczyniany.

9i0&ll'ft, ad», tgi, silny.

90'd)e, 1) (wym.: rosz),

sm. «n, pZ. «n, wiea f.
(w szachach); 2) 9iod)e i

=n, sjm. =3, p?. =n, roch w.,

raja /. (potwór morski).

90'd;eln, vn. (Ijaben) char-

cze, rze.
9xÖ'rf)elH, sm. =3, charcze-

nie «., charkot m., chrapot

m., rzenie n.

9fl'djen,sm. obacz 3lod)e 2).

9iO'd)Ctt, (wym. : rosze).

9t0d)ie'rett, (wym.: rosziren),

v n. (fyaben) kry wiea (w grze

w szachy).

9totf, sm. .(e)8, p SWcfe,

1) surdut w., suknia/, (mska
i kobieca); ftirjer — kurtka

f., katanka f.; ba3 §etnb ift

mir näfjer alg ber — blisza
koszula ciaa ni surdut;

2) sutanna /.

9ij'(fd)en, sn. =3, pi —

,

di*M. od 3io(f, sukienka /.,

sukieneczka f.

9totfeIo'r, sm. 3, pZ. =3

i =e, opocza /.

9iO'tfClt, s»?. =3, pZ. —
,

kdziel /. ; ben glad)3 auf ben
— roideln len nawija na
kdziel; am — fpinnen prz
uh kdzieli; fie rjat ben —
abgefponnett doprzda k-
dzieli.

9lo'u*falte, sf. pi. «n, fad
m., fada /. w surducie, w
sukni.

9i0'dfd)0j?, sm. «e3, pi.

»fdjöfce, poa /. u surduta.

9io'>e, */. pi «n, 9io'bc=

lanb, sn. =e3, pi. =länber,

nowina /., nowizna f.

9io'i>ca<fer, sm. •%, pi.

=äcfer, wyrobek m.

9O'be^adC, sf. pi. «n, mo-
tyka /. do karczowania.

9fl'&Cln, vn. jecha, spu-

szcza si saneczkami (sport).

9ti'belbalfen, sm. =3, pi.

— , belek m. do wywieszania
flagi (marynarka).

9WbeIn, va. (fjaben) wy-
wiesi, podnie w gór flag
(marynarka).

9io'&ett, va. (fjaben) trzebi,

wytrzebi, karczowa, wy-
karczowa.

9io'ben, sn. *s, 9o'bintg,

sf. pi. «en, trzebie /., kar-

czunek m.

%iQ'bfyUty, sm. =e3, pi.

»pliCe, karczowisko n., kar-

czownik m., trzebowisko n.

9iO't)Cr, sm. »3, pi. —

,

karczownik m.
9io'Mer, sm. =3, pi. —

,

jadcy m. saueczkami (sport).

9io'gen, sm. =3, pi. —

,

ikra /.

9io'g(e)ncr, sm. »8, pi. —

,

9io'genfifd), sm. =e3, pi. «e,

ikrzak m.

9o'genftein, sm. =(e)3, pi.

-e, ikrowiec m. (kamie).

9o'ggen, sm. »3, pi. —

,

yto «., re /.

9l0'ggeit=, adi. ytni, ytny,
rany.

9io'ggenbran&, sm. .(e)§,

nie ytnia.

9Jo'ggcnbrot, sn. =(e)3, p.
= e, chleb ytni.

9o'ggenfel>, sn. =(e)3, pL
=er, pole oziminne, pole na
yto.

9io'ggenmeIjl, sn. -(e)8, pi.

=e, mka ytnia, razówka /.

9o'ggenftoW)ei, sf. pi. *n,

rysko n., ciernisko n.

"9io'ggenftioI), sn. .(e)8,

soma ytnia.

9i0l), I. adi. 1) surowy,
niegotowany, niedogotowany

;

=e3 Db[t surowe, niegotowane
owoce; «e3 Seber, @ifen skóra

niewyprawna, elazo niekute;

«e Seinroanb pótno niebie-

lone; «e3 2JateriaI surowiec

m. ; ba3 3to\)t surowizna/.;

2) (obraz.) dziki, nieokrze-

sany, brutalny ; »c ©eroalt

brutalna sia ; «=e3 SCBefen nie-

okrzesano/., brutalstwo n.
;

=e ©Uten dzikie obyczaje;

ein -er ÜRenfd) czowiek nieo-

krzesany, brutal m. ; II. adv.

surowo; (obraz.) dziko, nieo-

krzesanie, brutalnie; — roer=

ben sta si nieokrzesanym,

brutalnym.

%lo't}avMt, sf. pi. -en,

robota /. z grubego, pierwsze

opracowanie.

9o'Pail, sm. s(e)g, pi. =e,

budowla, z której tylko mury
dopiero wystawione.

9io'IjctnnaI)mc, sf. pi. *n,

dochód m. brutto, dochód bez

potrcenia kosztów, wydat-
ków, dochód surowy.

9O'I)etfen, sn. =3, suro-

wiec m. elazo «.; unreineS
— gnojna surowizna;

t
über=

gare3, löcferigeS — surowizna
szumowata.

9io'^ctfcnbriid)e, sm. pi.

zamki surowiznowe.

9o'fyetfenfun!en, sm. pi.

pryskanie n. surowizny.

9fO'I)eÜ, sf. 1) surowo/.,
nieugotowano f. ; 2) (obraz.)

pi. *t\\, nieokrzesauo /".,

dziko /., brutalno /., bru-

talstwo n.

9o'^crtrag, sm. -(e)8, pi.

»träge, przychód surowy.

9io'I)gang, sm. =(e)3, pi.

-gänge, ziemny bieg pieca

(góm.).

9iO'^nt, sm. =8, trawieniec

m„ laz m.
ÜU'fimattvial, sn. -(e)3, pi.

=e, surowiec m., surowizna /.

90^r, sn. =(e)3, pi. »e,

1) trzcina /.; fpanifct)e8 —
trzcinka /. ; mit — beftanben
trzcin porosy; ntit — be«=
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becfen, 6efled)tert pokry,
ople trzcin; nex im —
fifct, fann fidj' pfeifen fdjneU

Sen drze yka, póki si da-

dz; 2) laseczka/. = ©pa=
jterftorf ; 3) rura /.

föo'fcräljnlidj, 9io'l)rarttg,

adi. trzciniasty, trzcinowaty.

9o'ljrblatt, sn. =(e)§, ^.
sblätter, trzcinka /.

$id'\)xbiMt, sf pi. -.xi,

most tubowy,

föo'fcrfeufäj, sm. =>e§, pi.

=5üfd)e, trzcinnik m., miejsce

trzcin zarose.

SRO jjrdjen, s». •»§, .p. —

,

dim. od SRö^rc, 1) trzcinka

f. ; 2) rurka /., rureczka
/".; cewka /.

föo'jjrbommel, sf. pi. =n,

bk w.; grofce — czapla
bk (chrzszcz).

'9o'l)re, V> ?*• *»» rura f- ;

cewa /.; =»n, pi. jamy lisie,

borsncze (owiectwo\
9o'$«it, a». =g, töö'ljning,

s/. pi. =en, rurowanie «.

(górn.).

ÜRü'Ijren, vn. (fjaben) be-

cze (o jeleniu).

•Äö'ljrenöidjtimgSmafdiiUte,

«/. p. *n, szizelniarka /.

9iö'(jrenfaljrt, s/. pi. =en,

wodocig1 rurowy.

föö'Jirenfiirmtg, adi. tubo-

wy, rurowy.

9o Ijrenfeffel, sm. =3, ,pZ.

—, kocio rurowy, rurko-
waty.

9o'l)renfitod)eit, sm. =§, jpZ.

—
,

piszczel /., rura f.

(ana'oraia).

föö'Ijrettforatte, sf. pi. =n,

organki pi., rurecznia f.

9o'J»renmaul, sn. =(e)§, p
sUtäuler, ehytrzyca /. (ryba).

9ti'ljrenmeifter, sm. »§, pi.

— , rurmistiz m., pompiarz m.
töii'ljrenpUj, sm. *es, pi.

=e, grzyb »j.

9tö'l)renfd)uiamm, sm. *(e)§,

p. »frbiüämme, spra /.,

hubka /.

töö'Ijrenfteramer, sm. =§,

JJ. — , unzczelniak rurowy.

töö'jirenfoftent, 9o'Ijrett=

met!/ s». «(ej, ^)?. =e, system
m. rur.

9iö't>rcntt>ifc^ct*, sm. *$,pl.
— , wycior m.

9{«j'I)reituiitrm, sm. <e)§,

pi. »roiirmer, rurówka /.

9o'l)rfled)te, ,/. pi. ,n,

9o'fyrgefkd)t, sn. «(e)3, pi.

=e, plecionka trzcinowa.

Ooljrfifdj, sm. »eä, pi. =e,

piszczaka f.

föo'fjrflöte, sf. pi. -n,

piszczaka f. z trzciny, mul-
tanka f.

WIjrfrtifdjelrtng, sm. =(e)§,

p£. *e, cznik mosiny.
Soljrgebiifdj, sn. obacz

SRö^rictit.

9to'IjrgeIettf, sn. =(e)s, pZ.

=e, kykie m.

9o'l)rgefd)uiur, s». =(eK
pi. =e, wrzód cewkowaty,
zatokowy, fisr.ua f.

9to'^rgic§cc, sm. =3, pi.

— , odlewacz m. rur.

5RoljrljuI)n, sm. =(e)§, .pZ.

=f)übner, kurka wodna, zie-

lonka /. (ptak).

9tö'ljrid)t sn. =(e)§, pi. =e,

trzcinne zarose, oczeret m.,

trzcinisko n.

ng, StÖ'ijrtg, adi. trzcin
zaro-y.

9O'I)rtg, adi. rurkowaty.

9o'l)rfaften, sm. =§, pi. —

,

deszczarnia f.
Doljrfwidjen, sm. =3, pi.

—, rura /., gicza m., pisz-

czel /. (anatomia).

9o'l)rfolbe, sf. pi. «n, i

9oljrfoU)ett, sm. =3, pi. —

,

oypaka /., paka /., rogoa
/., koo wiej m., rogoziua f.

(rolina).

9io'I}rfor6, sm. =(e)3, pi.

=!örbc, kosz trzcinowy, z

trzciny.

föo'fjnnaite, sf. pi. =n,

robótka f. z trzciny.

Wtyrmetfe, sf pi. =n,trzcin-

niczek m. (ptak).

föo'&rnagel, sm. =§, pi.

=nägel, trzcinal m., gwód
sufitowy, snfituik m.

9iO'I>r>fetfe, sf. obacz
3o rflóte.

9t0'&rflflft, */. poczta pneu-
matyczna, poczta wietrzna.

9o'fjr)N)ftlmef, sm. =(e)§,

pi. =e, li-t pneumatyczny.

iRo'^^oftfartc, sf. pi. =n
karta, korespondentka pneu-
matyczna.

9to'Ijrfd)ilf, sn. -(e)ä, pi.

= e, sitowia m.

Ütoljtfängcr, sm. *%,pl. —,
90'htfd)trf, sm. s(e)3, pi. -e,

9io'^rf^Itefcr, s?». =s, p?. —

,

grot5et — trzciniak m., ga-
jówka drozdówka f., pokrzy-
wka krzyczka f.; Meinet —
trzeiniczek m. (ptak).

9ioljrfc()tiMlbe, sf. pi. =n,

ÜtO'Iirfu'julOlnt, sm. =(e)g, pi.

=e, rybitwa /. (ptak).

9o'Orf^a^ sm. 'in, pi. =en,
sJo '^cf^efltng, sm. -(e)§, pi.

=e, wróbel trzcinny, szaszor

m., potrzos m., trzcinnik m.\
tüte ein =fpafc fd)impfen kl
jak furman, jak rybak na
wodzie.

!)O'I)rftOtf, sm. =(e)§, pi.

=»flödV, trzcina /. (indyjska).

9Jo'^rfto^cI, sm. <§, pi.

— , kurek drewniany do rur,

czop m.

9o'I)rftu^, sm. =(e)§, pi-

Stühle, 9i0'l)tfeffcl, sm. *,
pi. — , stoek trzciu wypla-
tany, krzeso wyplatane.

töoljrtiogel, IRu'Jiröogel, sm.

=3, pi. »DÖgel, wabik do
trzeinki przywizany (o-
wiectwo).

9to'l)ruian&, sf.pl. =raänbe,

ciana rurowa, ciana prze-

wodowa.
töö'&rtoerf, sn. =(e)3, trzci-

nowa nie n.

9i0 fyrjnifer, sm. --, cukier

trzcinowy.

9?0'l)fei&e, sf. jedwab su-

rowy.

9O'^fCtlt, sn. :§, surowo
f, surowizna f

90'I)ft0ff, sm. ;(e)g, pi. st,

surowiec m.

jRO'^ftO^l, sn. s(e)ä, stal

surowa, pospolita.

9{o'^fta^letfen, sn. =§, list-

kowoziariinta surowizna.

9i0'f>Jl!(fcr, sm. =§, cukier

surowy, nieczyszczony.

ÜHO'JC, sf. pi. "tl, wioso n.

9{o jen, vn. (fiaben) wio-

sowa.
ÜiO'fOfO, I. adi. rokoko;

II. sn. s(ö). rokoko n.

ÜiO'fofofW, sm. -(e)3, styl

rokok".

föo'fofojeitalter, sn. «s,

czas m. rokoka, rokoko n.
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9io'Ubett, sn. .(e)3, pl. *n,
óko n. na kókach.

9i0'flC, */. J=>?.
=n, 1) zwi-

tek w., zwitka /., zwój m.\

eine — au8 papier trbka /.

z papieru; eine — ©eibe

skrtek m. jedwabiu; eine —
(Selb rulon m. pienidzy; 2)

koowrót m.\ waek ?»., walec

w.; krg m., blok f».; eine

ftje — krek pojedynczy,

krek stay, blok pojedyn-

czy; beroegliaje — krek
ruchomy; £ett— krek
wiodcy; -n unter Citren

kóko pod drzwiami ; ein

SBett auf =»n óko na kókach;
einen ©tein auf -n fortbe=

roegen kamie na walcach
posuwa; eine — %abat krg
m. tytoniu; 3) magiel m.; 4)

rola /. (teatralna)
; feine —

lernen uczy si roli; fte

fptelte bie — ber SSerltebten

graa rol zakochanej
; fid) tu

eine — einleben zy si z

rol; (obraz.) eine grofje —
fptelen gra wielk rol, by
znaczn, powaan osobisto-

ci; ba8 fpielt feine (grofje)

— Bei mir to u mnie nie

odgrywa adnej (wielkiej)

roli, to dla mnie nie ma
(wielkiego) znaczenia; er bat

feine — au8gefptelt sko-
czya si jego rola, nie ma
ju adnego znaczenia; aus

ber — fallen wypa z roli.

sollen, I. va. flaBen) 1)

toczy, tacza, posuwa; ba3

gaf} in ben ÄeHer binab—
stoczy beczk do piwnicy

;

fjerau— wytoczy; binein=

— wtoczy; bie Slugen (mit

ben 2lugen) — przewraca
oczy, widrzy oczyma ; 2)

3Böfd)e — maglowa bie-

lizn; 3) 5Eeig — wakowa,
tacza ciasto; II. vn. (baben)

toczy si, posuwa si; eine

Srane roßte itjr über bie

SBange za toczya si po jej

policzku; ber 2)onner rollt

grzmot huczy; ein äüagen
rollte foeben burd) bie ©trafee
wanie wóz potoczy si
ulic; ba8 SDeer rollt morze
burzy si, jest wzburzone;
baS ©djiff rollt okrt mocno
si koysze; III. fid) —

,

vr. (baben) tacza si, toczy
si.

9io'llCN, sn. *8, taczanie

n., toczenie n., posuwanie n.
;

huczenie n. (grzmotu); ma-
glowanie n. (bielizny).

JhVflettbefeijung, gfr'tten-

bcrtetlimfl, sf. pl. =en, obsa-

dzenie »., obsada /. rozdzia
m. ról (teatr).

OWflenfadj, sn. «(e)3, er

bat fein grofte — nie ma
wielu ról.

DiO'HenfÖrmtg, adi. wako-
waty, walcowaty.

SiOlIemtetu, sm. =(e)3, za-

zdro f. o role (midzy ak-
torami).

9o'Ucnfnaftcr,9to'ttcntauaI;

9o't[tabaf, sm. =(e)3, pi. =e,

tyto krcony, tyto w rolach,

w zwojach, w krgach.
9o'Her, sm. *, pi. —, i)

maglujcy m.\ 2) kanarek
zatoczek m.

DoUenlaget:, sn. •>§, pl. —

,

oysko wakowe.
UWlIfraU, sf. pi. -en, ko-

bieta maglujca.

9o'flfiibrgefdjaft, sn. =(e)8,

przedsibiorstwo przewozowe.

ÜJo'Ufufitmonit, sm. «(e)3,

pi. «leute, 9i0'llfubrfned)t, sm.

=(e)3, pi. =e, wonica m., pa-

robek m. przedsibiorstwa
przewozowego.

90'ttfltljruietf, sn. =(e)3, pi.

=e, wóz m. do przewozu to-

warów.
Dr/ttgefiiiljr, sf. pi. =en,

9D'IIgcib, sn. =(e)3, pi. =er,

1 )
przewozowe n. ; 2) zapata

/. za maglowanie, za uycie
maglu.

Srr/Ubolj, sn. =e3, pi. oU
jer, waek m.

9o'ttfamwer, sf. pi. =n,

maglownia f.
DiO'üfttftCn, sm. =3, pi. —

,

skrzynka /. u maglu (na ka-

mienie).

9o'Uobcn, sm. =8, pi.

=Iäben, okiennica /. na kó-
kach lub na wakach.

9W(t0d), sn. -(«)8/ Pt-

=Iödjer, 9O'flfd)Utte, */. pi.

=n, spust m., szybik m.
(górn.).

9io'Ümafd)ine, sf. pi. =n,

magiel /.

9u'U
,

muJJS, sm. .fe8, »rnöpfe,
led marynowany i zawijany.

9to'ttmu8fcI, sm. <%, pi. <=n,

skrtacz m. (anatomia).

9to'ttntaterial, sn. -(e)8, —
ber (Sifenbabn tabor kolejowy.

töO'ltyferb, sn. «(e)g, pi. >e,

konik 7)i. na kókacb.
ßO'Uläbtyttl, sn. -3, pi. —

,

kóko »., kóeczko n.

9o'Hfdjid)te, s/. pi. =n,

gówkowa warstwa, warstwa
na rb, warstwa rbowa; =
©treffdjidjte (górn.)'.

91o'üftJM, 9o'llfdjlUifu)u&„

sm. s(e)3, pi. «=e, trzewik m.
na kókach.

9t0'llft0fl, sm. -(e)8, pi
=>ftöfle, waek m. (u kapelu-
szników).

töo'HfdjtoHUiä, sm. =e3, pi.

=fd)roänje, ogon chwytny, ogon
w kóko zwinity.

90'u7tul)l, sm. -(e)3, pi.

=ftüt)le, krzeso »., fotel m.
na kókach.
m'MaM, sm. ob. SftoHcn=

fnafter.

9Jo'flujaflcn f
sm. -8, pi. —,

1) wózek n. na wakach, na
kókach; lekki wózek na ma-
ych koach do prdkiej ja-

zdy, dryndulka f.\ auf ben
— fommen by uwaanym
za zarczonego ; 2) wózek m.,

wózek kolejowy; ©«treibe—
taczki dwukoowe, dwukole
n., dwukóek m.\ Kurbel—
wózek korbowy (kolejn.).

9O'ttulafd)C, sf. bielizna /.

do maglowania, bielizna ma-
glowana.

töD'ttätmt, sn. -(e)8, pi. -e,

cyna f. w zwojach, cyna ar-

kuszowa.

9toraa'n, sm, =(e)3, pi. -e,

powie /., romans m.
9oma'nartig f

adi. podobny
do powieci, powieciowy.

9ioma'nuicbier, 9ontc'n-
fdjreiber, 9oma'nfd)riftftcIIer,

sm. =3, pi. —
,

powiecio-
pisarz m.

9onta'nbid)terin, 9ioma'n-

fd)rcifierin; 9om'onfd)nftftelte*

ttlt, sf. pi. -inne», powiecio-
pisarka /.

9oma'nbtd)tiutg, */. pi. «en,

poemat powieciowy, po-

wie /.
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IRoma'ne, sm. =n, pl. »n,

nalecy m. do narodów
romaskich.

9omO'n^aft, adi. roman-
sowy, powieciowy; (obraz.)

zmylony; adv. romansowo,
jak w romansie.

töoma'nbelb, sm. --en^l. =en,

ÜRoma'nljeibtu, sf. pl =tnnen,

bohater m., bohaterka f. po-

wieci.

9oma'itentitm, sn. *%, ro-

manizm m., pochodzenie
romaskie.

9oma'mf(}, adi. romaski,
=er SBauftU styl romaski; =e

©próchen jzyki romaskie.
9Romani'3mu§, sm.pl «men,

romanizm m.

üÄomani'ft, sm. »en, pl. *en,

romanista m., a) znawca m.
prawa rzymskiego; b) znawca
m. jzyków romaskich.

9?omam'fttfc(), adi. =e ©tu=
bien romanistyczne studya,

studya nad prawem rzym-
skiem lub jzykami roma-
skimi.

OJonto'nlcfcr, sm. «§, pi.

— , föoma'nlefertn, sf. pl
»ittltm, czytelnik m., czytel-

niczka /. romansów, po-

wieci.

9totttanfcdriftftetteret', */.

powieciopisarstwo n.

9Jomo'nttf,- sf. romantyka

/., romantyzm m. (literatura).

töoma'ntifer, sm. =§, pl
—, romantyk m.

9ioma'ntifdj f
adi. roman-

tyczny 5 =er Drt miejsce ro-

mantyczne, pikne, zachwy-
cajce, pene uroku, powa-
bu; «=e§ SKBenteuer przygoda
romantyczna; adv. romanty-
czuip.

töoma'ltae, sf. pl. «n, ro-

manca /. (literat, i muzyka).

9oman$erae'nt, i 9oman=
CClllC'nt, sm. i sn. -(e)3, ce-

ment rzymski, wapuo cemen-
towe.

sJtoraa'njenbtd)tcc, 9o=
nta'njenföntjcr, sm. =§, pl
—, romancista w., poeta pi-

szcy romance.

SRoma'itäenfatnmlimg, */.

pl. »en, zbiór m. romanc.

föomanje'ro, sm. =g, pl
«§, zbiór m. romanc.

SJitiinelet', sf. wyznawanie
n. zasad ultramontaskich,
klerykalnych.

töö'tttdtt, vn. (&>Ben) mie
zasady ultramontaskie, kle-

rykalue.

SRö'mer, sm. =s, pi —, i)

Ezymianin m.; 2) kieliszek

m. (zielony lub ótawy) do
wina reskiego; 3) nazwa
paacu rady miejskiej w Frank-
furcie nad Menem.

föö'merljerrfdjaft, sf. pano-
wanie rzymskie.

ÜRö'ntenn, */. pl »innen,

Rzymianka f.

iRiS'merreicfj, sn. :(e)3, pa-
stwo n., panowanie n. Rzy-
mian, rzymskie.

SOmcrtllnt, sn. =8, rzym-
eko f, romanizm m.

iftö'nterjug, sm. =(e)8, pl
=$Üge, wyprawy rzymskie ce-

sarzy niemieckich (historya).

9om'faljrt, sf. pl =en, l)

obacz Jomergug; 2) podró
f. do Rzymu.

9O'mtffy, adi. rzymski

;

=eg 33ab rzymska kpiel, a-
nia/.; — »fatfjolifcft rzymsko-
katolicki ; adv. po rzymsku.

töö'ntling, sm. =(e)3, pl =e,

rzymszczyk m., ultramonta-

nin m.
JRo'nbe, sf. pl. -n, i) ront

m., objadka /. (wojskow.);
= 3unbe; 2) koo n. (gra

i taniec); 3) rond m., litery

okrge (drukarstwo).

Stonbecut', sn. s§, pl. «3,

1) rondo n. (rodzaj poematu
z rytornelem); 2) budynek
okrgy; = SftottbeU.

ÜRo'tt&efe&er, (wym.: rad),

sf. pl. =n, pióro n. do pisma
okrgego.

90tti>Ctt, sn. »(e)3, pl =e,

rotunda /., a) plac okrgy,
b) budynek okrgy.

9to'nbengang, 'sm. =(e)3, pl
=gma,e, ront m. (wojskow.).

jRö'nbcnofftjicr, sm. *3, pl
= e, porucznik odbywajcy
ront.

9o'nbefdjrift, sf. pl *en,

9o'nbefcf)reuiett, w. -3, pi-

smo n. okrge, pisanie n.

literami okrgemi.
9?0'n&0, sn. =3, rondo n.

(muzyka).

9i003, «w. atoofeS, pl. SRoofe,

dzianek m., dzianka /"., wo-
szczyny pl.

töo'fa, 9o'faforknf
adi.

róowy, róowego koloru.
sJtO'f(l, sn. =3, róowy kolor.

9o'jabanb, sn. (e)8, pl
=Bänber, wstka róowa.

Stojaje'eit/ sf. pl roliny

pl. gatunku ró.
9ÜJfd;, adi. 1) chyy, wa-

wy, wiey; 2) mocno wypie-
czony, trzeszczcy (n. p. chleb,

buka) ; spieczony, wyschy
(n. p. piecze z twardo wy-
pieczon skór); chrupawy,
chrupicy (w zbach n. p.

placek); 3) spadzisty, stromy.

d'Ó'\U)t, sf. 1) chyo /.,

wawo /., ywo /. ; 2) wy-
pieczono f, spieczono /.,

wyscho f., chrupawo f. ;

3) pochyo /., spadek m.,

stromo f. ; 4) przekop m.,

rozkop m. (górn.).

9i)'gt()C«, sn. =8, pl —

,

dim. ober 9tofe, róyczka f.

9iÖ'fdjgett>äd)§, sn. =fe3, pl.

sfe, srebrniak czarny.

9?0'fe, */. pl -n, 1) róa
f. (kwiat); (obraz.) bte —
ber äßangen róano, róowy
kolor policzków, róane lica;

feine — oljne ©ornen niemasz

róy bez ciernia; mit ber

3eit »fitidft man *n cierpli-

wemu wszystko czas przy-

niesie; gett Bringt »n kada
rzecz ma swój czas, czekaj

czasu a przyjdzie i to; auf

>n liegen albo geBettet fein

na róach lee, y swobo-

dnie; 2) róa f. (choroba).

9l0'fen=, adi. róany, ró-

owy.
9io'fcnaber, sf. pl =n, ya

kostkowa (anat).

9io'fenangeftd)t, sn. =(c)^/

pl =er, 9to'fenantlty, sn.

=e8, pl "i, róana, róowa
twarz.

90'fCn0rtcn, sf. pl gatun-

ki pl ró, roliny^>Z. z rodzaju

ró.

90'feitarttg, adi. róowaty

;

do róy (choroby) podobny.
sJO'jett&crtfam, sm. -a, bal-

sam róany.

Wfenbaitm, sm. «(e)3, pl
»Bäume, zwarapornik m.
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SiO'fenÜCfränjt, adi. uwie-
czony róami; adv. w róa-
nym wiecu.

föO'feilbeftreilt, adi. róami
obsypany.

9io'fenbctr, sn. *(e)§, pl.

»en, oe róami usane.

9o'fenblaii, sn. -(e)ä, pl.

=blätter, li m. róy.
iKo'fcnbufdj, sm. =e§, pl.

Bbü|öje, kr^ak ot. róy, kierz

róowy ; miejsce róami za-

rose.

9io'fen&orn, sm. -(e)s, pl.

"t, psia róa (botanika).

üHo'fenbrrjffel, sf. pi. =n,
pasterz róowy (ptak).

9o'fenbnft, sm. °t%, pl.

=büfte, róana wo.
9iO'fClteffig, 8m - *&, 0C3t

róany.

9io'fen,arbe, sf. pi. .«, ko-
lor róowy.

_ 9o'fenfarben, 9io'fenfac=
btg, 910'fetirot, adi. róowy,
róowego koloru; adv. ró-

owo.

t

9io'fenfelb, sn. *(e)$,pl. >er,

róane pole, pole róami za-
rose.

föo'fenfeft, sn. =(e)g, ph -t,

uroczysto róana.

9io'fenftng(e)rig, adi. ró-

anopalczysty; =e SKorgenröte
rósnopalczysta jutrzenka.

9ofengarten, sm. =g, pi.

•=gärten, róany ogród.

9o[fcngebiifdj, sn. =e§, pl.

=e, mi-jsce róami zarose.

9o'fcngett>inbe, sn. =§, pl.

«e, 9io fengidanbe, sf. pl.

=n, girlanda /., wieniec ot.,

splot ot ró.

9o'fenljain, sm. =(e)8, pl.

»f, róany g-aik.

ÜiO'fcnbClfC, sf. pl. :x\, kierz-

ki pl. ró.
s
JtO'fenb,Olä, sn. <»eS, drzewo

róane.

Dio'fenbolsbaimt, sm. <e)g,
pl. »bäume, balsamowiec ot.

9o'fenbiigel, sm. <*%, pl.

—
, pagórek róami zasa-

dzony.

Oio'fenfnöfpcfjett, sn. =>§,

pl. — , dim. od =£nofpe,
pczek ot. róy; (przeuouie
i artobliwie :) koniuszki pal-
ców wyace z dziurawej
rkawiczki.

9iO'fcnfnofae, sf. pl. =n,

pczek m. róy.

'flto'fenfolil, sm. *(e)8, kapu-
sta róowa, kapusta wypu-
stkowa.

9io'fCHfronj, sm. =eg, pl.

»Irauje, wieniec m. z ró;
róaniec ot. (do modlenia si),

paciorki pl.; bert — beten
róaniec odmawia.

9Jo'fcnfraitjbriibcrfd)oft, sf.
bractwo n., konfraternia f.

w. Róaca.
9io'fcnfranjfiJcmig, adi.

paciorkowaty.

91o'fenfrieg, sm. =(e)3, woj-
na f. dwóch ró (historya).

90'fenlattbe, sf. pl. -n, al-

tana róami obrosa.

9io'fenliebljaber, sm. =§,

pl. - , mionik m. ró.
9o'fentiWe, sf. pi. =n,

warga róana ;pl. usta róane.
9io'fcnIorbccr, sm. -g, pl.

=en, oleander m.
9o',eitmalbe, sf. pi. »n,

topolówka róowa (rolina).

9o'fenmonat, sm. «(e)§,

pl. =e, 9o'fenmonb, sm. =(e),
pl. =e, miesic m. ró; czer-

wiec m. (u nas), maj m. (we
Woszech).

9io',enmontag, sm > =(e)§,

poniedziaek ot. Zielonych
witek.

9lVfenmuttb, sm. =(e)8, usta
róane.

9to'feniJl, sn. =(e)§, pl. =e,

olejek róany.

9O'fcnrotf
I. adi. róowo-

czerwony, loowy; II. sn. =,
kolor róowoczerwony.

9o'fenfaIbe, sf. pl. »n,
róana ma.

9o'fenftrjd, sm. =(e)g, pi.

=ftötfe, 9o fenftraud), sm.
=(e)g, _p?. «fträucher, krzak
ot., kierz ot. róy.

9o'fenftrauft, sm. =e§, ^.
=fträufee, bukiet m. z ró.

9o'fenttmnge, sf. pl. =n,

róowy policzek.

9}o'fenttKingig, adi. róo-
licy.

9{o'fcntDaffcr, sn. -§, #Z.

=roäl"jcr, róana wnda.

9to'fem»etn, 9o'fenb rannt»
mein, sm. .(e>§, pl. =e, 9o*
fogltO, «w. «3, jpj. =£, wódka
róana.

9i0'fen$eit, */. pl. -en,

czas w. kwitnienia ró;
(przenonie:) czas bogi.

90'fCnjU0)t,*/. chów w. ró.
9ofe'tte, sf. pl. =n, rozeta

/., róyca f.

9tofettie'ren, va. (Caben)
ci (brylanty) w formie

róyc.

90'fig i rzadko: 9lo'ftdjt,

adi. róowy; (obraz.) alle
tu «ftem iiidjte je§en widzie
wszystko w róowych bar-
wach, by optymist.

9iofina'ntc, sf.
'
pl. =n,

Eozynante /'., ko ot. Don
Kiszota; (obraz.) szkapa mi-
zerna, wychuda.

90ft'nC, sf. pl. =n
r

rodzy-
nek ot., rozynek w.; gro^e

-x\ im Äopfe albo im ©aiJe
Ijaben oddawa si mrzonkom,
nadawa sobie znaczenie,
dmucha.

9rjfi'nen*, adi. rodzynkowy,
z rodzynków, z rodzynkami.

9ii'§kin, sn. *g, pl. —,
obacz 9iod)en.

9l0§mart'n /
sm. =(e)g, roz-

maryn ot. ; roilber — siwionka

/. ; fleiner — bagienko n.

9i08matt'lt=, adi. rozmary-
nowy.

9lo§mari'na))fel, sm. =g,

pl. =apfel, rozmarynówka /.

9{ogmnri'nMättrige Söcibe,

sf. pl. =n, rokita /., kau-
niea f.

9toömari'nbi,

ot, sn. =(e)3,

pl. =e, i dim. 9to3mari'nbnii=

djen, s». =ä, ^. — , chleb

ot., buka/, rozmarynem przy-

prawione.

9iogm<m'ni)l, sn. =(e), pl.

*e, olejek rozmarynowy.

9{rjgmart'nfto(f,sOT. •>(*)$, pl.

=ftocfe, krzak ot. rozmarynu.

9o3mari'nstoeig, sm. -(e)s,

pZ. =e, gazka /. rozmarynu.

9{ojo'gIió, «w. =>!», ^?. «S,

obacz SRofenroein.

9ofe, s». Sio'ffeä, j?Z. SRo'ffe,

rumak ot., ko ot.; ^od) JU— na koniu; — unb Leiter

je 'ziec i ko.
9o'ffatofel, sm. :ä, pl.

«äpffl, ajno koskie.

9o'^amn,er/
sm. -§, pi.

— , szczaw wodny, guchy
(ziele).
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Wftarpetfunbe, sf. wete-

rynarya f., kouowalstwo n.

9o'ftarjt, sm. =e8, pi.

«ärjte, konowa ?n., wetery-

narz m.

Dio'ftMnbiger, SRo'ffCüiin&i-

gtr, sm. =8, pi. —,
poskro-

miciel m. koni.

9o'Premfe, sf. obacz

Sßferbebremfe.

9o'f?d)en, 9ii'filein, Ri'ffcl,

sn. =s, pi. — , konik m.,

kucyk m.

90'§bttf, «w. =8, kopr ko-

byli (rolina).

9o'ffelenfer, sm. -§, pi.

— , kierownik m. koni.

floffelfpntng, sm. =(t)ä,pl.

=fprünge, cig m. kouia
(szachy); 9O'ffelfprMig<Utf=

Qübt, f. pi. »n zadanie koni-

kowe.

90'ffeitf
vii. (Ijaben) grza

sie za ogierem (o kobyle).

'9o'Paar, sn. =(e)8, pi. =e,

wosie m., wosie koskie.

9o'Paargefletfjt, sn. «(e)3,

pi. =e, plecionka/, z wosienia.

9o'Paarmotra^c, */. pi.

=n, materac wypchany wo-
sieniem.

9o'panbei, sm. -§, 9o'ft=
tflllfd), sm. =e8, handel m.
komi, rostrucharstwo n.

9o'Piinbter, sm. =8, pi.

— ,
sJo'fefaram, sm. =(e)8, pi.

.famme, föo'fttäuftfjer, sm. =8,

pi. — , handlarz m. komi,
rostrucharz m.

9o'ftfafer, sm. =8, #?. —

,

bobeka /., krówka /., mier-
dziuch m. (chrzszcz).

9o'fófaftante, '*/. pi. *n,

kasztan dziki.

9O'ftIiitttntCl, «w. --8, kmin
koski, wielki, koniopoch
m., czarnogów m., ani
czyciec (botanika).

'9o'ftfuttft, sf. pi. .fünfte,

koowrót konny.

9o'§ieber, sn. =8, pi. —

,

skóra koska.
90'fttttartt, sm. obacz

Sßferbemarlt.

9O'pCffCl, sf. pi. -n, y-
wiczka /., czyciec w. (ro-

lina).

9o'pf(aitme, sf. pi. =n,

szwaczka /. (botanika).

9o'ftfd)trj<uts, sm, =e8, pi.

=fd)roänje, Dio'fcfcfilrjetf, sm.

=(e)8, pi. «e, ogon koski,
buczuk m.

9o'ftftf)toetftrager, sm. =8,

pi. — , buczuczny tn.

9io'peüdjen, sn. =8, pi.

— , fioek dziki, psi.

9o'ftinde, sf pi. =n, wy-
ka siewna (botanika).

iRo'ftömrjel, sf. pi. =n,

dziewisi przyziemny, ka-

sinek m., rzepka zajcza (bo-

tanika).

90ft, sm. =e8, 1) rdza/.;
— anfeljen, »om — ange=

freffen roerben (za)rdzewie;

2) nied /.; 3) ruszt m.

9o'ftbatfcn, Wfttriiger,
sm. =8, pi. — , dwigar m.
rusztu.

töo'ftbett, sn. «(e)8, pi. sen,

oe n. stosu praelnego
(hutnictwo).

töo'ftfcrctten, sm. =8, pi. —,
piecze/, na ruszcie, rozbratel

m.

ÜHÖ'fte, sf. pi. =n, moczy-
sko w., moczua /. (na len,

konopie); roszenie n. lnu, ko-

nopi.

9Ó'ften, va. (haben) rumie-

ni, smay, przysmaa
(buk, chleb, mk, miso),
pray (mk); ein roentg —
przypieka, przypiec; Äaffee
— pali kaw; §lach8, §anf

j— rosi, moczy len, kono-
pie; ©rj — rud pray, na
ogniu czyci (hutn.).

töö'ften, sn. -8, töö'ftmtg,

sf. pi. =en, rumienienie «.,

praenie «., smaenie «.

;

roszenie »., moczenie n.

(lnu).

9o'ftett, vn. (haben i fein)

rdzewie; alte Siebe roftet

nicht stara mio nie rdze-

wieje.

9u'fter, sm. =8, pi. —

,

praelnik m.

ÜRo'ftfarfien, 9o'ftfar&tg,

adi. rdzawego koloru, rdza-

wy.

NoTtpdje, Sf. pi. -Xl, po-

wierzchnia /. rusztu.

9o'ftfled, (-en), sm. .(e)3,

(=en8), pi. »e, (=en), plama f.

od rdzy, swedra /.

üRo'ftfietfig, föo'ftig, adi.

3nlenber, Seutfä-poInifäeS 3Börter6u<ä.

rdz, niedzi pokryty, za-

rdzewiay, zaniedziay; roftig

roerben zardzewie, zanie-

dzie; (obraz.) postarze si,

postrada sity.

töo;ftfranfheit, sf. rdza /.,

nied /. (na zbou).

9o'ftmafdjttte, 9o'fttrom=

mci, JKö'ftjjfanne, sf. pi. =n,

maszynka /"., piecek m. do
palenia, praenia, patelnia /.

do smaenia.

9ó'ftofen, sm. =8, pi. =öfen,

praelny piec.

SRo'ftyfaJI, sm. =(e)8, pi.

»pfähle, pal m. do rusztów
(budown.).

iKoftral, w. =(e)8, pi. =e,

obacz 9taftral.

90'ftfotefi, sm. =e8, pi. --e,

roen m., pika /., graca /.

do rusztów.

Wo'ftftttÜ, sm. -(e)8, pi.

=fiäbe, prt m. rusztu.

töö'ftftiötc, sf. pi. =rt, M%*
J)of, sm. =(e)8, pi. »fjöfe, ru-

darnia /. (hutn.).

ÜKo'fttriigcr, sm. obacz

Softbalfen.
sJo'ftung^Ia^ f

sm. =e8, pi.

:»lä§e, praelnia /.

90t, I. adi. czerwony;

»er Sßein czerwone wino

;

=e8 ©efidjt czerwona, rumiana
twarz; =e 6autfat6e czer-

wona cera; =e ©djmtnfe
czerwienido n. ; ba8 3tote

3Jieec Morze Czerwone; =e

9iuE)t biegunka krwawa, czer-

wonka /. ; «e SRÜbe burak m.,

wika /.; =e8 218 tuz czer-

wienny (karta) ; II. adv. czer-

wono; — im ©eficht fein

mie twarz czerwon, rumia-

n; — roerben (im ©efid)t)

zaczerwieni, zarumieni si;

balb — Ba(b Bla^ roerben

to czerwieni si, to blednc
;— färben ufarbowa na czer-

wono; — fdjminfen, =e

©cbminte auflegen barwicz-

kowa; fjeute —, morgen tot

dzi kwitniemy, jutro gni-

jemy.

Stu, sn. *(e)8, 90'tC, sn.

=n, czerwono /., czerwona
barwa; czerwie/, (w kar-

tach); ein glühenbe8 — über«

30g ifir ©efidjt czerwono
jak ogie oblaa jej twarz;

18



iHotntio'n 274 9io'tntaiitcI

ins =e fallen, einen ©tief) in3

=e fjaben, annehmen wpada
w czerwone; — cuiöfpielen

zada czerwie ; — ift

Stumpf czerwie wici.
Motatio'«, sf. pi. *en, ro-

tacya/., obrót to., krenie n.

Wo'tfUlflC, sn. -3, 'pi. =n,

plu /., pocica /., potka /.

(zoologia).

fliO'täligtg, adi. czerwono-

oki.

iKO'tbädtg, adi. czerwono-

licy.

Mo'tbart, sm. =(e)s, pi.

=bärte, 1) rudobrody adi.)

2) wosopaw to. (ryba).

fliO'tbärttg, adi. rudobrody.

Üio'tbleters, sn. =eä, pi. =e,

krokosz oowiany.
iKo'lblägdjen, «».=§, pi. —

,

kurka /". wodna zielononoga.

ÜKo'tblOttb, adi. czerwono-
blond, rudawy.

sJ{0'tbltJtb, adi. czerwono-

lepy (medycyna).
sji0'tbltnbl)eit, sf. czerwono-

slep to.

ÖiO'tblÜtig, adi. czerwona
krew majcy.

Wo'tbraffe, sf. pi. »n,

leszczak to. (zoologia).

JhVfbraitlt, adi. czerwono-
bronatny.

OiO'tbritdj, sm. =(e)§, pi.

=briid)e, ruda rozprachowata.

OiO'tbrÜdjig, adi. czerwono-

kruchy; »es (Stfen ognio-

kruch m., rozprach to.

föo'tbruft, sf. pi. Prüfte,

Mo'tbriii'tdjen, Mo'tfeljldjen,

sn. =§, pi. — , czerwono-

gardl to., ludarka /., reszka

/., wodarka f., gajówka /.,

rudzik to., pliszka czerwono-
gardla (ptak).

sJiO'tblld)C, sf. pi. =n, buk
m. (czerwony).

iH0'tbHd)Cn, adi. bukowy.
ÜRfl'tbudjen^olj, sn., iRo't=

budjentoalb, sm. =(e)g, buko-
wina /.

SRo'tbroffel, •/. pi.

marczok m. (ptak).

Wo'tC, sn. obacz «Rot.

DiÖ'tC, */. czerwono
czerwie m. ; rumieniec

fcbamtjafte — ftieg albo über*
gog ttjr ©eftdjt wstydliwy ru-

mieniec obla jej lice.

=»l,

m. ;

töo'lcijencrj, sn. =e3, pi.

=e, elaziak czerwony.

flifl'id, sm. «%, pi. —,
lubryka /., kredka czerwona,
rudka /.

töü'telfall, sm. =en, pi. =en,

pust.uleczka f. (ptak).

OiÖ'teln, va. (tjaben) ryso-

wa, pociga lubryka.

WÖ'tdlt,' s. pi. kur m.,
ryclilice pl.\ = SRajem.

fliö'tetl, I. va. (fjaben)

czerwieni, rumieni; bie

2lbenbfonne rötet bie SBerge

wieczorne soce góry ru-

mieni; II. ftcb, —, vr. (fjaben)

czerwienie, rumieniec, czer-

wieni ei, rumieni si.

HKo'terie, */. pi. =n, olsza

czerwona.

9iO'tfflljI, adi. bladoczer-

wony, czerwonawy.

töo'tfarbett, üio'tfarbig, adi.

czerwoneeo koloru, czerwony.

flio'tfeber, SRo'tffoffe, iUo't=

fdjltlpC, sf. pi. «=n, wzdrka
/., krasnopióra /., rumienica

/. (ryba).
sJiO'tftnf, sm. =en, pi. =en,

gil to., popek to. (ptak).

Wo'tfifdj, sm. =e, pi. =e,

OiO'tfDtCÜC, sf. pi. =11, pstrg
górny.

töo'tflecftg, adi. czerwono-
plamisty, czerwono nakra-
piany.

«O'tfiOffe, sf. obacz «Rot»

feber.

90'tfOfjre, sf. pi. =n, sosna
czerwona.

90'tfud)0, sm. =fe§, pi.

sfilfe, 1) lis czerwony; 2)

ko rydzy.

töo'rgebratutr, adi. =e3 ®e«
fiebt opalona, brunatDa twarz.

OiO'tgtlb, adi. czerwono-
óty.

OotgcfiebCrt, adi. czerwo-

nopióry.

töo'igecber, sm. =§, pi. —

,

garbarz m.

9tO'tgCrftC, Sf. jczmie zi-

mowy, ezeciorzdny.
sJtO'tgcfd)näbcÜ, adi. czer-

wonodzióby.
s
Jio'tgiefter, sm. -§, pi. —

,

Aio'tgiejjerfdjnticb, sm. «(e)§,

pi. se, mosinik to.

9iO'tgte§Cr', adi. mosi-
I zniczy.

Moigiefóeret', sf. pi. -en,

mosinictwo n. ; warsztat m.
mosinika.

i)iO'tgliibCltb, adi. rozpa-

lony do czerwonoci ; czer-

wony jak rozpalone elazo.

Mu'tglÜljbi^ sf. rozpale-

nie n. do czerwonoci ; ar m.,

gorco czerwone spawalne.

Mo'tgolben, ihVtgolbtg,

Mo'tgülben, adi. czerwono-
zotawy.

ato'tgülbcncrä, 9i0'tgülttg=

CIJ, sn. «e, pi. =e, srebmiak
ciemnoczerwony, czerwono-
krnsz m.

ÜiO'tboartg, adi. rudowo-
sy; — tioerbtn rusowacie.

sJO'4l)a«t, sf. pi. -f)iute,

czerwona skóra: czerwono-
skórzec m., Indyanin amery-
kaski.

Ofo'tljeitHMrj, sf. pi --en,

ppawa f., kurze ziele.

'Wo'tljolä, *M. =e§, pi.

=tjöl^er, krasnodrzew m.
sJJofic'rcn

f
vn. (öaben) roto-

wa, obraca si, kry.
töottc'ren, s. =§, i){otte'«=

rung, *•/. pi. =en, obacz fjro-

tatton.
sJ{0'tf8^djCn, sn. -§, czer-

wony kapturek (ba).
vJi0'tfdjld)ert, sn. obacz

Sotbtttfi.
sJ0'tf0l)le, */. pi =n, drze-

wo nadwglone.

9O'tfotfen, sn. =§, nad-
wglanie n.

''WtUtf, sm. -e3, pi.

=föpfe, 1) szafraniec to., rudo-

gowa to. ; 2) rudogówka f.
(ryba).

9lt)'tfiJJ)fig, adi. rudogowy.
SRo'Htout, sn., 9iO'tfo!)l,

sm. =(e)S, czerwona kapusta.
sJiO'tlauf, sm. =(e)§, róa f.

(choroba).

9iÖ'tUdj, adi. czerwonawy,
rudawy, buraczkowaty; adv.
czerwonawo, rudawo, bura-

czkowato.

DiÖ'tlidjbraitn, adi. czerwo-

nawobrunatny.

iHÖ'tlidjgclb, adi. czerwo-

nawoófy.
iliö'tltng, sm. =(e)§, pi. =e,

rudogonek m. (zoologia).

i)io'lmantcI, sm. =s, pi.

»meintet, czerwony paszcz

;



Mo'tmctatt 275 fliü'kuatfcr

(obraz.) czowiek m. w czer-

wonym paszcza.

iHo'tmetatt, sn.'(t), spi m.

iHO'tmÜ^C, sf. pi. =It, czer-

wona czapka; (obraz.) czo-
wiek m. w czerwonej czapce.

iHo'tllClfig, adi. czerwono-

nosy.

JKo'triifter, sf *n, wiz-
brzost m. (drzewo).

No'tfdnmmel, sm. »g, pi.

— , deresz m., ko dereszo-

waty, dropiasty.

Oto'tfdjlag, sm. =(e)§, pi.

»fcbläge, czerwonokrusz m.
OiO'tfcfimtCb, sm. *(e)g, pi.

'l, mosienik m.

Oiot'fd}nakl, sm. =g, pi.

=id)nabel, ptak m. z czerwo-
nym dziobem.

9o'tfd)H>anj, sm. =e§, pZ.

^cbroänje, i di»n. 9to'tfrfjö)äns=

djClt, sn. =§,pl. —, rudochwost
m. (ptak).

fto'ttyeiftt, sm. .(e)s, j>
=e, dzicio czerwonogtowy
(ptak).

*

9iO'tfJJfl(b)n, sm. »(e)g, wino
czerwone (poufale).

Wtfttft, sm. =(e)g, pi. **,

labryka /., czerwony oówek.
föo'tftretf, sm. =(e)g, pi. <e,

pstrzeg f.

OiO'tftCCtfig, adi. czerwono
pr^owaty.

9o'tftruntyf, sm. =(e)g, pi
»ftrliinpfe, kardyna m. (ar-
tobliwie).

Mo'ttamte, sf. pi. =n, wierk
m. (botanika).

OtO'ttonnCtt, adi. wier-
kowy.

"Mttt, sf. pi. «n, 1) hu-

fiec m., pluton m., rota /.

;

2) oddzia roboczy, druyna
robocza; 3) banda /., zgraja

/., kupa /.; partya /.; 4)

kupa /'. wilków (owiectwo).

Oio'ttegruk, sf. pi. «en,

raoczysko n., moczua /. (na

len, konopie).

Motten, I. va. (baben) 1)

moczy (len, konopie); 2) wy-
korzeni, wytpi; = 01tg=

rotten; II. ftd) — , vr. (fiaben)

SU^ammen— zgromadza si,

zgromadzi si, kupi si.
s
Jlo'ttenaufmarfdj, sm. '=eg,

pi. =märjcbe, wymaszerowanie
n., ustawienie n. sie w ro-

tach, w oddziaach (woj-

aków.).

üRo'ttenfeiiw, sn. *%, pi. —

,

ogie dany przez cay od-

dzia (wojskow.).

flio'ttenfiiljrer, sm. =§, pi.

—
,
przywódca m, roty, zgrai

;

kapral m. (wojskow.).

OiO'ttcnQCift, sm. -e, umys
buntowniczy; duch m. partyi.

Mo'ttenmndier, Oiotten*

ftifter, sm. =g, pi. — , kno-
wacz m. spisków, knowacz
buntowniczych zwizków.

Mo'ttcnmeifter, sm. «g, pi.

— , dowódca m. roty, kapral

m. (wojskow.).

iliO'ttenttetfC, adv. rotami,

kupami; oddziaami, w plu-

tonach (wojskow.).

Mottie'ren, ftd) — , w.
(Ijaben) gromadzi si w ku-

py, zbiera si w gromady.
ÜiotU'nbC, sf. pi. =n, ro-

tunda /., budynek okrgy.
fltO'tuKlltgig, adi. czerwono-

licy. krasnoluy.

iKo'ttucin, sm. *(*)$, pi. -.i,

wino czerwone.

9iO'tttClfd), sn. —, mowa
cygaska, mieszana, mowa
cygasko-ydowska; mowa
zodziejska; jzyk pstry.

töo'tttielfdjen, vn. =roelfd)e,

=roelfd)eft, »roelfdjt, »roelfcfite,

bab gerotroelfd)t, mówi j-
zykiem cygaskim, miesza-
nym, pstrym; mówi jzykiem
zodziejów.

föO'ttmlb, sn. -(e)g, zwie-

rzta powe jeleniego ro-

dzaju.

töO'tttul&fatD, sn. -(e)g, pi.

»falber, jeleni n.

JRö'ttoitrft, sf pi. =roürfte,

krwawa kiszka.

Softtltrj, sf. pi. =en, drze-

wianka f. (rolina).

iKoty, sm. =eg, 1) nosaci-

zna f. (choroba koska); 2)

smark m., smarkociny pi.
s,Ro't$tg, adi. 1) nosacizn

majcy, chory na nosacizn;
— roerben nosacie ; 2) smar-

katy, zasmarkany.

SRo'fclrailfljCtt, sf. nosaci-

zna /. (u koni).

dio'tytöffcl, sm. -§, pi. —

,

ÜRo'^lmbe, sm. sn, pi. =n,

smarkacz m.

9o'tjna3c&,eH, sn. =g, pi. —

,

OiO'^nafe, sf. pi. =n, zasmar-
kany nos, dzieciak smarkaty,
smarkacz m.

töOltla'Öe, (wym. : ru-),

sf. pi. =n, 1) rulada /., prze-

bieganie n. gosem (piew);

2) miso zawijane (potrawa).

9OUteait, (wym. : ruló), sn.

=g, pi. «g i =£, rolos m.,

zasona /., spustka /. (u

okna).

fltOlt'tC, (wym.: rut), sf.

pi. =n, ruta /., droga /.,

szlak m.
s.Hou'tenborfd)rift, sf pi.

sen, wskazanie n., przepisa-

nie n. szlaku, drogi (przewod-

nictwo).

iH0Uti'ne, sf. rutyna, /.,

wprawa /., wprawno f.,
dowiadczenie n.

9t0uttmc'rt, adi. rutyno-

wany, wprawny, biegy, do-

wiadczony.
9flt)alt'3mu3,(wym.: roja-),

sm. — , rojalizm m., ulego
f. monarsze (polityka).

Wotjalt'ft, sm. -en, pi. »en,

ÜHotjaU'ftin, sf. pi. =innen,

rojalista m., zwolennik m. mo-
narchii; rojalistka/., zwolen-

niczka f. monarchii.

WM)aU'fttfdj, adi. rojali-

styczny.

atü'jirfjcn, sn. =g, pi. —

,

dim. od Dtübe, rzepka /.,

marchewka f, buraczek m.

ÖiÜ'uC, sf." pi. '-Tl, rzepa /.;

roetfie — brukiew /. ;
gelbe

— marchew f.', rote — ba-

rak m., wika /. ; ©uppe
aug roten =n, rote «nfuppe
barszcz m.; rote Äraut unb
=n burdjeinanber liegen lee
razem jak groch (dosownie:
buraki) z kapust; jmnbm
=n fdjaben, fdjrape pokaza
(dosownie: skroba) komu
marchew, palec palcem skro-

ba, niby marchew, dla wy-
szydzenia kogo.

tölt'kl, sm. -g, pi. —

,

rubel m. (moneta rosyjska).

9U'beit=, adi. rzepny; bu-

rakowy; marchwi.

Mü'fienader, sm. «g, pi.

säcfer, 9{ü'kn6obcn, sm. =ö,

Wü'fienfell), sn. =(e)ö, pi. =er,

rzepny grunt, rzepisko n.
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iKÜ'knarttg, adi. rzepiasty
;

marehwiowaty, buraczany.

WÜ'bCItfoI)!, sm. -(e)§, bru-

kiew /.

9u'benfamen, sm. «=§, rze-

pak /.

MiilJenfdjnetber, sm
;

=0, pl
— , krajacz m. buraków, tar-

tak m. do wikie.
iUii'bCllftrolj, sn. *(e), rze-

piczyny pl.

SRÜ'bcnjlltfer, sm. *§, cukier

buiaczany.

'ZÜ'btt, adv. skrócenie za-

miast: herüber.

JHÜ'tieja^I, sm. -g, duch
opiekuczy gór Karkonoszów.

9illbi'it, sm. =(e)§, pl. °e,

rubin m. (drogi kamie).
9{ltl)t'nartJg, adi. rubino-

wa ty.

fltllfii'ltfoefät, adi. obsiany,

wysadzany rubinami.

9it&t'nMenbe, sf. pi. sn,

srebrniak jasuoczerwony.

s
.Kubi'ttfurl)C, sf. barwa /.

rubinu.

ätiifit'itfaröen, Otuöt'nrot,

adi. rubinowego koloru, czer-

wony jak rubin.

9tÜ'&til, sn. =(e)§, pl. *e,

olej rzepakowy.

9iltf)n% sf. pl. =en, rubry-

ka/., odstp m. (w ksigach
rachunkowych).

Stubrijte'ren, va. (haben)

rubrykowa, umieszcza,
umieci w rubrykach.

SRü'öfaat, sf., SKii'bfamen,

«w. -s, iRitbfen, sm. =g,

rzepak m.
9iÜ'ÖfontCnÖI, sn. obacz

mm.
ihVtpar, adi. rozgony;

powszechnie wiadomy, rozpo-

wszechniony, notoryczny ; adv.

rozgono; eine ©ad)e —
madjen rozgosi, wyjawi co;
— roerben gruchn, rozpo-

wszechni sie, rozej si,

(n. p. o pogosce).

Slit'djbarfeit, sf. rozgos
m., rozgono /., jawno/.

v
Jill'd)l00, adi. niecny, nie-

godziwy; okrutny; == grau=
fant ; niezboay, bezbony ; =
gottloä ; adv. niecnie, nie-

godziwie; okrutnie; niezbo-
nie, bezbonie.

üRu'dlloftßlett, Sf. niecno
/., niegodziwo /., niezbo-

uo /., bezbono /.

i)ilfd)feit f
vn. (haben) gru-

cha (o gobiach).

iHlltf, sn. <e)3, pl. =e, (na-

ge, niespodziewane) popchni-
cie n., posunicie n., pchni-
cie «., szturchnicie ». ; fur«

jer, fcbarfer — mit bem 3ü«
gel ukrócenie n. cugli ; einen
— tun szturchn, pchn;
mit einem -e za jednem po-

pchniciem, posuniciem; auf

einen — od razu.

Siü'tfanfjjntd), sm. .(c)§,

pl. =fprüd)e, regres m., pre-

tensya wzajemna, poszuki-

wanie zwrotne.

iRü'danttüOit, sf. pl. sen,

odpowied/.; — bejabjt od-

powied zapacona; Hatte mit
— pocztówka /. z odpowie-
dzi zapacon.

föü'däufterwtg, sf. pl. =en,

replika /., odpowied /.,

owiadczenie wzajemne.

üRit'dberufung, sf. pl. =en,

odwoanie n.

HHü'tfbetoegung, sf. pl. =en,

ruch wsteczny, poruszanie n.

si wstecz.

9iii'u*utluimg, sf. pl. =en,

przeksztacenie wsteczne (ana-

tomia); cofanie n. si (me-

dycyna).

iRü'tfbleibfel, sn. *i,pi. —

,

pozostao /., reszta /.

iRü'tfbUtf, sm. »(e)8, pl. -e,

rzut m. oka wstecz, spoj-

rzenie n. wstecz, obejrzenie

n. si wstecz; einen — auf

bie SSergangen|eit tun rzuci
okiem na przeszo.

Mi'öuringcn, va. obacz

3urücfbttngen.

9iü'(I6ürge, sm. «=n, pl. =n

;

Dtü'tfbürgin, sf. pl. «innen,

podrczyciel m., podrczy-
cielka /.

Üiü'tfbürgfdjaft, sf. pl.=en,

podrkojmia /"., rkojmia
rczycielowi dana.

'
Oiü'tfbcnfeit, vn. obacz £u=

rüdfbenfen.

töü'ifbeuien, vn.
^

(haben)

wskazywa, wskaza wstecz.

Otii'detnfuk, sf. pl. »en,

reimportacya f., przywóz po-

wrotny.

Wu'deit, va. i vn. (fiaben)

obacz 9ludfen.
sJiü'den, I. va. (baben) posu-

wa, posun, pomyka, pom-
kn; odsuwa, odsun =
roeg», abrüdten; przyblia,
przybliy, przysuwa, przy-

sun = heran«, anrütfen; an
etro. — przysun do czego

;

non etro. — odsun od czego;

II. vn. (fein) posuwa si,

posun si, pomyka si,

pomkn si; an jmnbn, an
etro. przysuwa si, przysun
si, przymyka si, przy-

mkn si do kogo, do czego

;

näber— zblia si, zbliy
si, przyblia si, przybliy
si; bober — podnie, pod-
nosi si, posuwa, posun
si w gór; (obraz.) awan-
sowa, postpi naprzód

;

(wojskow. :) üorroärtä — po-
suwa si, porusza si na-

przód; au§ bem Sager —
wyruszy z obozu; in bie

Quartiere, in bie ©tabt —
udawa si, wej do kwater,

wkracza, wkroczy do mia-
sta; jmnbm auf ben £eib —
ostro naciera na kogo, do-

jeda, dokucza komu,
przyprze kogo, w ciasny kt
kogo zaprze; mit bem ©eloe
berau— doby, ruszy worka

;

er roottte nid)t mit ber ©pradje
berau— nie chcia nic po-

wiedzie; mit ber <5prad)e

berau— odezwa si, otwo-
rzy usta, wygada si; ber

§afe rüdt ?u gelb, ju §oIj
kot wybiega na pole, wbiega
do lasu (owiectwo).

iKü'tfen, sm. «s, pl. —

,

grzbiet m., plecy pl. ; ty
m. ; gum — gehörig plecny;

auf bem — liegen na plecach,

na wznak lee; eine Saft

auf bem — tragen ciar
nosi na plecach; auf ben
— fallen upa na plecy, na
grzbiet, w ty; — bet §anb
wierzch m. rki; — be
ajeffer tylec m.\ — einer

2lr,t obuch m. ; im — z tyu,
w tyle; ben Cetnb im — an-

greifen, bem geinbe in ben
— faBen uderzy, napa na
nieprzyjaciela z tyu, zacho-

dzi nieprzyjaciela z tyu;



iHü'denbreüc 277 JHü'tfijalt

jmnbn im — laffen zostawi
kogo z tyu; ben — frumm
machen grzbiet zgi, (z)garbi

si; ben — roenben tyem si
obróci; jmnbm ben — ftret-

djen oi kogo po grzbiecie,

grzbiet komu wyoi (doso-

wnie: gaska); (przenonie:)

einen breiten — baben mie
szerokie plecy, by wytrzy-

maym, nieczuym; jmnbm
ben — feljren tyem obróci
si do kogo, odwróci si od
kogo

;
przesta kogo wspiera,

odmówi komu swej aski;
bog ©lücf fiat ifim ben —
gefefirt szczcie odwrócio
si od niego; jmnbm ben —
fiatten (dosownie: grzbiet

komu trzyma), wspiera ko-

go, by czyj podpor, dopo-

maga komu, broni kogo;
fiinter jmnbä — poza oczy;

jmnbn hinter feinem — be=

reben obmawia kogo poza
oczy ; er fiat eg fiinter meinem
— getan zrobi to bez, mimo
mojej wiedzy; jmnbm immer
auf bem — jtfcen siedzie

komu wiecznie na karku;

ben — roenben (= fließen) ty
poda, zwróci si do ucie-

czki, ucieka; ben — beefen

ty osania, z tyu broni,

by tyln stra ; fid) ben —
frei galten zabezpieczy sobie

odwrót; er mufjte feine SSater-

ftabt mit bem — anfefien

musia opuci rodzinne

miasto.

OUtcfeufirette, sf. pi =n,

szeroko /. pleców.

9iii'(fcnfläd)C, sf. pi =n,

powierzchnia /. grzbietu;
— (ber §anb) wierzch m.
reki.

'
diü'rlenftoffc, */. pi. =n,

petwa grzbietna (u ryb).

fliü'cfengitrt, sm. =(e)s, pi.

»e, naplecznik m.
töü'tfentorfi, sm. =(e)S, pi.

=!förbe, ko«z plecny.

9ii'rfenlage, sf. pi -en,

pooenie n. na wznak.

iRü'rleulebne, */. pi. =n,

oparcie n. dla pleców, porcz
/. (u krzesa, u awki).

sJ{it'tfenmorf, sn. =(e), miecz
pacierzowy, szpik m. pacie-

rzowej koci.

Mü'denmarföentjünöung,
JRü'tfenmarläfranlhcit, */. pi
-en; töu'rlenmartöleiöen, sn.

=S, zapalenie m., choroba /.

mlecza pacierzowego.
sJu'tfenmarf§fdjtoin&fud)t,

sf. wysychanie «., zanik m.
mlecza pacierzowego.

sJiü'(fcnmuöfcI, sm. -g, pi.

— , muszku grzbietowy.

töü'rlennerti, sm. -en, pi.

=en, nerw pacierzowy.

SRii'denriemen, sm. =g, pi.

— , naplecznik m.

iRü'Öenfdionjc, sf. pi =n,

drugi, przedni wa.
sJiü'<fertfd)üö, sn. «(e)§, pi

«er, tarcza /., pokrywa f.
grzbietu (skorupa ówia).

fliü'tfenfdjmerj, sm. *eg, pi.

-en, 9üi'tfentt>el), sn. =(e)g,

ból m. w plecach.

Otii'tfCttftÜlf, sn. *(e)ä,pl
se, kawaek tylny, cz /.

grzbietu ; kawa m. misa od

grzhietu, krzyówka /.

9u'ilcmt>iriel, sm. <§, pi
—

,
pacierze pi

fliü'tfctttoirbelfäulc, sf. ob.

äBirbelfäule.

Oiü'rter, sm. *§, pi —

,

posuwacz tn., posuwka f,
wskazówka /'. (w zegarku).

fltü'tferinnern, fid) — , vr.

(haben) wspomina, wspo-
mnie sobie co przeszego.

iRitderinnenntg, sf. pi
-en, wspomnienie n. (czego

przeszego), przypomnienie n.
sJtü'cferftattitng, sf. pi. -en,

zwrot m.
Uifi'tffajürlorte, */. pi. «n,

bilet m. jazdy powrotnej.

töü'cffahrt, sf. pi =en, po-

wrót m., jazda /. z powro-
tem.

9iit'tIfoa, sm. =(e)g, pi.

-fälle, 1) powrót m. ;
— beS

SSerbrecfieng powrót do zbro-

dni; — be§ Sefien powrót
lenna do dawcy (prawo); 2)

powrót m. choroby, nowy na-

pad choroby, recydywa /.

;

einen — belommen recydywy
dosta, na nowo zapa, po-

nownie zachorowa.
iKÜ'ctfäiltg, adi. powrotny.

Mü'rtfäüigfeit, sf. pi. «en,

powrotno f., powtórzenie n.

(n. p. zbrodni).

WÜ'tffÜig, sm. s(e)S, odla-

tywanie n., odlot m.

Nit'dflllß, sm. -ffeS, pi.

-flüffe, odpyw m. = @6be.

9iü'ttfrad)t, OJü'tHaimng,

sf. pi -en, adunek powro-
tny (przewonictwo).

üRÜ'lffrage, sf. pi. -n, za-

pytania wzajemne, odwrotne.

9ii'cfful}re, sf pi -n, wóz
powracajcy; adunek po-

wrotny.

fliü'cfgabe, */. pi =n,

zwrot m.
fltü'cfgang, sm. =(e)g, pi.

-gange, 1) powrót m. (pieszo)

;

2) zmniejszenie n. (n. p. pro-

dukcyi), pogorszenie n. (n. p.

inteiesów); znika /., spadek

m. (n. p. cen, kursu papie-

rów); znienie n. (n. p. tem-
peratury w gorczce); im —
begriffen fein zmniejsza si,

cofa si.

fltü'tfgängtg, adi. wsteczny,

odwrotny, wspaczny, wspak
idcy; adv. wstecz, odwro-

tnie, wspak; ein ©efcfiäft —
macfjen cofn, udaremni in-

teres; — roerben nie doj,
nie przyj do skutku, ro-

zej si.

fliü'tfgettiUjntitg, */. pi -en,

zwrot m.

iRü'tfgetimtn, sm. «(e)g, pi.

=e, odzysk m. ; odegrana f.

9tij'ttgrat, sn. i sm. =(e)§,

pi =e, ko grzbietowa, ko
pacierzowa, stos krgowy,
stos pacierzowy; (obraz.) —
Baben by nieugitym, mie
wasny sd.

9tit'ffgrat8lrämmiing, sf.

pi. -en, krzywica f.

9iü'tf'gratunr&el, sm. obacz

Sftüdenroirbel.

üRü'tfgrtff, sm. *(t)<o,pl >?,

regres m., poszukiwanie
zwrotne.

Mü'cfliatt, sm. .(e)«, l)

oparcie «., podpora /.; id)

hatte einen ftarfeu — an ifim

by mi siln podpor; Bet

jmnbm — finbett znale u
kogo pomoc; 2) plecy pl.

f

ty zabezpieczony, wojsko
odwodne (wojskowo); 3)
(obraz.) ofine — fprecfien mó-
wi bez ogródki, otwarcie,

nie obwijajc nic w bawen.
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MÜ'dljaltloä, adi. otwarty,

nie obwijajacy nie w bawe-
n: adv. otwarcie, wyranie,
'töü'tffialtloftnfrit, sf. otwar-

to f.

iKÜ'lIfOltf, sm. =(e)s, pl.

•lauf?, odkup m.
fliü'dfaiifuur, iHü'rffäiiftid),

adi. odkupny; adv. odku-
pnie.

Mii'tffaufsredjt, sn. »(e)§,

prawo n. oüknpu.

JHii'dfebr, Mit'diimft, */.

powrót m.\ bet ber -\i\)X

wracajc, z powrotem, w po-

wrocie.

SHü'dlainutg, sf. obacz

SRÜcfftact)t.

Wdlaufenb, Mü'diänftg,
adi. wsteczny (n. p. räch);

reakcyjny, przeciwny post-
powi (polityka).

sM'ältt)Ht, sf. pl. =n, po-

rcz f.
'
JHii'dliefermtg, sf. pl. =en,

odstawa /'., zwrot m.
9iÜ'(f!tlig$, adv. 1) do tyu,

z tylu, tyiem ; — reiten tyem
siedzie na koniu; jmnbn —
überfallen z tyu napa na
kogo ; 2) wznak, wspak ; —
Einfallen upa na wznak.

Üiii'ttmarfd), sm. »eg, pl.

-mörfdje, marsz m. z powro-
tem, pochód powrotny, od-

wrotny, odwrót m.\ auf bem
=e begriffen fein wraca.

9iü'dmelbmtg, */. pl. »en,

odpowied /.

9u'dJ>raU, sm. »e§, pl. =e,

odbicie n. (e) wstecz.

iRit'dmfe, sf. pl. --en, po-
dró f. z powrotem, powrót
m.\ auf ber — z powrotem.

ÜKÜtf'rilf, sm. »(*•)§, pl. =e,

odwoanie n., wezwanie n.

do powrotu, nakazanie n. po-
wrotu.

iHÜ'tffujau, sf. obacz fRüd>

Mirt.

JKü'dfdjein, sm. =(e)§, pl.

=e, rewers zwrotny; odblask

m. (fizyka\

Mü'dfdjlag, am. »(e)3, pl.

»fo)läge, 1) uderzenie wste-
czne, odwrotne; 2) odbicie n.

piki (w grze w pik); 3)
(obraz.) reakcya f., oddziaa-
nie n. ; 4) zmiana /'. (w szcz-
ciu, w powodzeniu) na gorsze.

WÜ'dfdjlllfj, sm. «ffe§, pl.

'fcbliiffe, wnioskowanie wste-

czne (od skutków na przy-

czyny), indukcya /.
sJiü'cffd)rctbcn, sn. »§, pl.

— , odpis m., odpowied pi-

semna.

MÜ'tffd)mteit&, adi. idcy,
kroczcy w ty, wstecz ; reak-

°yjny> wsteczny,, zacofany
(polityka).

s
JiÜ'lffu)ritt, sm. =(e)§, pl.

»e, 1) krok wsteczny, cofanie

n. si; =e im Semen madjen
cofa si wstecz w nauce

;

2) reakcya /., wsteczno /.,
zacofanie n. (polityka).

töü'dfdjriWer, sm. *§, pl.

— , Oiü'dfdjrittgntann, »w. «et,

pl. =männer, reakcyonaryusz
m., zacofaniec m., wstecznik m.

sJiü'tffu)rttt^artct, sf. pl.

-en, partya reakcyjna (poli-

tyka).

ÜiÜ'dfCttC, sf. pl. »n, strona

odwrotna; tylna strona; —
ber £anb wierzch m. rki;
— be SBudjes grzbiet m.
ksiki; — be Kaufes za-

fyle n. domu, oficyna/.; auf
bie — gefdjrteben napisany na
stronie odwrotnej.

iHii'dfcnbung, sf. pl. »en,

reekspedycya /., wysyka
zwrotna.

Mü'dfidjt, sf. pl. «en,

wzgld m., ogldno f. ;
—

nehmen auf jmnbn, auf etro.

mie wzgld na kogo, na co,

zwaa na kogo, na co; et

nimmt auf niemanben — nie

zwaa na nikogo, nie oglda
si na nikogo; au§ — für

jmnbn, mit — auf jmnbn
ze wzgldu na kogo; ojjne —
auf . . . bez wzgldu na, nie

zwaajc na; ta — auf feine

SSerbiertfte ze wzgldu na jego

zasugi; in — biefer 2lnge*

legenfteit wzgldem tej sprawy.

WdWlitij, «RÜ'tffiÄjtS,

adv. wzgldem, ze wzgldu na.

Mij'dfidjtnafime, sf. wzgl-
dno f. ; dyskretno f.

9iii'u*ftu}i3l03, adi. bez-

wzgldny, niedbajcy o nic,

niezwaajcy, nieogldajcy
si na nic; niewyrozumiay;
adv. bezwzgldnie, bez wszel*

kiego wzgldu, nie ogldajc
si na nic.

'flJü'ditdjtSlrjftgfeit, sf pi.

=en, bezwzgldno /., brak
m. wszelkiej wzgldnoci.

MÜ'dftdjtgbOll,
'
adi. peen

wzgldu, wzgldnoci, dys-

kretny ; adv. dyskretnie.

9iii'dft^, sm. »es, pl. -e,

siedzenie tylne.

JHü'dfJjradje, sf. pl. -n,

rozmówienie n. si, zniesienie

n. si z kim; mit jmnbm —
nehmen, rjalten pomówi z kim,

rozmówi si z kim, nama-
wia si z kim.

Mü'dfonmg, sm. =(e)s, pl.

sfprünge, skok m. w ty,
wstecz.

Diü'dftanb, sm.
tt

*{t)%, pl-

»ftänbe, pozostao f., zale-

go f. ; im -e fein by w
zalegoci, zalega.

9iÜ'dftÖ«utg, adi. zalegy;
=e 3tnfen zalege odsetki;

adv. — Mei&en zalega; id)

bin nod) mit einigen ßronen
— jeszcze nie zapaciem
kilku koron.

9Jii'dfiOÄ, sm. »es, pZ.«ftöjje,

odrzut m.

Wü'dftrahluttg, sf pl. -en,

refleksya /., odblask m., od-

bicie n.

9iü'dftrid;, sm. »(e), pl. =e

— ber Sugoógel przylot w., po
wrót m. ptaków wdrownych

Mü'dftrom, sm. =(e)s, pl

»ftröme, odpyw m.; — @bbe

üHÜ'dtritt, sm. »(e), pl

=e, ustpienie «., cofnicie n
si, podanie n. si do dy
misyi.

JHü'dbergiitmtg, sf pl. »en,

zwrot m.\ odszkodowanie n.
;= ©cbabenerfafc.

9it'dDcrfauf, sm. =(e)§, pl.

»laufe, odprzeda /.

i)iit'dücrftd|em, va. (haben)

reasekurowa, ubezpieczy
zwrotnie.

üiü'dberftdjenmg, 6/. pi.

»en, reasekuracya/., ubezpie-
czenie zwrotne.

iHü'dtPonb, sf. pl. »roänbe,

tylna ciana; tylny mur.
WÜ'dU>ärt3, adv. tyem,

wspak, wstecz, nazad ; — ju

Sßferbe fi^en siedzie tyem
na koniu ;

— gefjen i w ty,
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cofa si; — bringen pcha
w ty; — tefen czyta wspak.

fltü'cfttiedjfei, sm. =3, pi
— , weksel zwrotny.

sJvÜ'(Iö)Cg, sm. s(e)§, pi =e,

1) droga, któr si wraca;

2) powrót m.\ = jRücftebr;

auf bem »e w powrocie, z po-

wrotem, wracajc.
Üilt'tftoetfe, adv. skokami,

pchniciami, targajc.

9iü'd
e

ttiirfen, vn. (fiaben)

wstecz dziaa; oddziaywa,
oddziaa; rücfrotrfenb ppr.

i adi. wstecz dziaajcy, od-

dziaajacy; ©efefc mit =ber

Sraft ustawa wstecz dziaa-
jca.

'
9tii'cttDtrfung, sf. pi. =en,

1) reakcya f. ; 2) oddziay-
wanie «., oddziaanie n.

(wstecz) (n. p. ustawy).

9ii'(fjtt&l&ar, adi. (s)patny.

9iü'ttja^ung f sf. pi «en,

spata /'.

9iü'd$0Ü', sm. =(e)3, pi.

«ablle, co zwrotne; (premia

f, dla wywozu wyrobów kra-

jowych).

Oiü'dpg, sm. «(e)8, pZ.

=juge, 1) powrót w?., wraca-

nie n. (n. p. ptaków); 2) od-

wrót m., cofanie n. sie (woj-

ska); jum — blafen trbi
do odwrotu.

9iÜ'bC, sm. -tt, pZ. =n, kun-
del m., pies goczy; lis m.,

wilk w., samiec »».

9U'bc, adi. brutalny, nie-

okrzesany, adv. brutalnie, nie-

okrzesanie.

9iu'bel, sn. -a, ^z. — , i)

sfora f., stado n. (n. p. wil-

ków); 2) gromada /., kupa
/. (ludzi).

ÜRu'bellt, fid) — vr. (Ijaben)

zbiera si gromadnie (o zwie-

rzu).

9iU'beltrjeife, adv. sforami,

stadami, w sforach, w sta-

dach; gromadnie.

9u'ber, sn. =8, pi — , 1)

wioso ».; ster m.; = ©teuer=

ruber; bie — in§ äöaffer

taud)en zanurzy, spuci wio-

sa do wody; bie — beife§en

pocz robi wiosami, zacz
wiosowa; 2) (przenonie:)
ster m., rzdy pi. ; am —
fifcen, fteben sta, by u steru,

kierowa (statkiem); sprawo-

wa rzdy, rzdzi; an8 —
gelangen obj ster, obj
rzdy; jmnbn an§ — bringen

dopomódz komu do rzdów;
3) — pi. wiosa pi, nogi pi
ptaków pywajcych.

Mll'bera, s. pi. rudery pi,
zwaliny pi., zwaliska pi.

fliit'berbaiti, sf. pi. «bänte,

awka wiolarska, burta /.,

burtnica /.

9lu'bertlatt, sn. =(e)8, pi.

«blätter, 9iii'berJ)laite, sf. pi
=n, pióro n. u wiosa, wio-

sowa szersza.

SRll'bcdJOOt, sn. :(e)§, pi.

*?, ód wiosowa.
9iu'berbofle, sf. pi =n,

gwód f. we wiole.

OtU'berbU^te, */. obacz

9tuberbanf.

9u'berer, sm. *%, pi —

,

wiolarz m., wiosowy m.

;

— auf einer (Saleere galer-

nik m.
Üht'bererilt, sf. pi »innen,

wiolarka f.
9u'berfaljrseitg, sn. «=(e)§,

pi =e, ód /., statek m.
z wiosami.

9u'berfeber, sf. pi =n,

pióro wiosowe (ptaków).

91u'berfinger, sm. obacz

9uberl)afert.

9tn'berfönntg, adi, wio-

saty; adv. wiosato.

9u'berfufj, sm. =e§, pi
»fiifse, wiolinek m. (skoru-

piak).

9u'berfiifóter, sm. -8, pi
— , skrzydopawe zwierz.

Dtu'berganger, sm. ^,'pl
—, 9u'bergafr, sm. »e8, pi
=en, 9u'ber(3)mann, sm. =e8,

pi =Ieute, sternik m. (e-
gluga).

9u'bergriff, sm. -(e)8, pi
se, rkoje wiosowa.

9u'ber!jaieiT., sm. =8, jpZ.

— , hak wiosowy.
9u'betfaljn, sm. -(e)3, pi.

=Iäb,ne, czóno wiosowe.
9iuberfncd)t, sm. =(e)8, pZ.

=e, wiolarz m., burtnik m.\
— auf einer (Saleere galer-

nik m.
9hi'berfrauue, */. pi. *n,

zbowaniec m. (skorupiak).
'

9u'bermeifter, sm. «s, pi

— , wiosowy 7W.; naczelnik

m. wiolarzy, dozorca m. ga-

lerników.

9lu'bew, i) va. (fjaben) za-

pomoc wiose lub wiosa
prowadzi statek ; 2) vn. (Ijaben)

robi wiotem, wiosowa
(take o ptakach w locie).

9ll'bent, sn. -8, wiosowa-
nie n. (take o ptakach).

9iu'bentadjen, sm. obacz

MubertUljn.

9tu'bentagel, sm. obacz

SRuberboße.

9tit'betytnne, */. pi. *n, ko-

ek m. w sterze.

9u'berring, sm. =(e)8, pi.

=e, obrczka f, kóko n.

u wiosa.

9lu'berfdjaufd, */. pi. »n,

obacz 3tuberblatt.

9iu'berfd)iff, sn. -(e)s, pi
=e, statek wiosowy; galera

fr, = ©aleere.

9iu'bcrfd)Iag, sm. =(e), pi
=fd)läge, 9ht'berftoft, sm. =e§,

pi. =pöfee, 9Ju'bcrjug, »»».

=(e)§, pZ. =3Üge, uderzenie n.

wiosa, wiosem.
^u'berffloüe, sm. =n, pi

=n, galernik m., wizie okr-
towy.

9tu'berftangcf */. pi. «n,

dr? wiosowy,

9tt'bectJ0H, sn. s(e), wio-

larze pi (egluga); galer-

nicy pi
9u'berttierf, sn. =(e)§, wio-

sa pi, przybory pi do wio-

sowania.
9ubimentS'r, adi. poczt-

kowy, nierozwinity.

9Hbtme'ltte, sn. pi rudy-

menta pi, pierwsze pocztki.

9uf, sm. -(eK p?. =e,' 1)

woanie «., zawoanie n.

;

auf ben erften — na pierwsze

zawoanie; auf ben — ant'

roorten odpowiedzie na wo-
anie; jmnbä — folgen i,
gdzie kto woa; 2) wezwanie

»., odezwa /., powoanie n.
;= Slufruf; (przenonie:) bem

e ber Dlatur folgen i za

gosem natury; bem =e be§

SSaterlanbe folgen i na
wezwanie ojczyzny; 3) roz-

gos m.; reputacya /., opi-

nia/., sawa f., imi n. ; in

gutem =e fteljen, einen guten
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— haben mie dobre imi,
mie saw; grofjer, bebeuten=

ber — wzito /. ; im «=e

grofjer ©elefjrfamfeit ftehen

mie saw wielce uczonego
czowieka; ein ©cbriftfieEer

non — znany, sawny pisarz;

in — fommen, — befommen
zdoby sobie imi, saw;
non fcblechtem «e osawiony;
im =e ber §eiligfeit ftetjen by
uwaanym za witego

;

jmnbn in üblen — bringen
osawi kogo, zepsu komu
reputacy; jmnbn in — brin=

gen wsawi, rozsawi kogo,

er ift beffer als fein — lepszy

jest, nili myl; 4) wie/.,
pogoska /. ; etro. in — brin=

gen rozgosi co; 5) powoa-
nie «.; = ^Berufung (szcze-

gólnie o profesorach wyszych
szkó) ; er befam einen — nad)

JBien powoano go do Wie-
dnia.

töu'fen, rufe, rufft, ruft,

rief, habe gerufen, I. va. wo-
a, zawoa; um §ilfe —
woa o pomoc; jmnbn —
woa na kogo; jmnbn beim
tarnen — zawoa kogo po
imieniu; jmnbn — laffen

przyzywa, przyzwa, wezwa
kogo, kaza komu przyj,
posa po kogo; unter bie

SBaffen
r

($u ben Waffen) —
powoa pod bro, do broni

;

m§ Sehen — stworzy; za-

oy (n. p. stowarzyszenie);

jmnbm etro. in§ ©ebacbtm
— przywie co komu na
pami, przypomnie co ko-

mu; rote gerufen fommen
przyj jak na zawoanie,
przyj w por, w sam czas;

imnbn beifeite — zawoa,
wzi kogo na bok; II. vn.

(haben) woa, zawoa; ju

bir, o iperr! rufe id) do Ciebie

woam, o Panie!

Mufer, sm. =§, pi. —

,

woajcy m., wzywajcy m.
SRu'ffaH, sm. =(e>, pi.

=fälle, przypadek woajcy,
wzywajcy, woacz m. (gra-

matyka)

9fi'ffel, sm. »8, pi. —

,

przydana /., (z)ajanie n.

W ü ffein, ya. (haben) przy-

garn, aja.

iKÜ'gbar, adi. zasugujcy
na nagan.

MÜ'flbarfCtt, sf. nagan-
no /.

iliü'gc, */. pi. =n, upomnie-
nie n., nagana f., przygana
/"., napomnienie n., burka /.,

strofowanie n.\ fcbarfe, ftrenge

— ostra, surowa nagana;
jmnbm eine — erteilen da
komu nagan.

fliü'jjen, va. (baben) karci,
skarci, upomina, upomnie;
wytyka, wytkn bdy

;

gani, przygania, strofowa.

töü'ger, sm. =3, pi. —

,

upomniciel m., naganiacz m.
iKlt'fie, sf. 1) cisza/.; =

©tille; nieruszanie n. si;
spokój m., pokój m. ; feine

— haben nie mie (*)pokoju;

nicbt jur — fommen nie

przyj do spokoju, nie zna-

le spokoju, by ustawicznie

zajtym; by cigle nagaby-
wanym; jmnbn in — laffen

zostawi kogo w spokoju,

nie napastowa kogo, nie

dokucza komu
; jmnbm feine

— laffen, gönnen, jmnbn
nid)t trt — laffen nie da
komu pokoju, niepokoi kogo;

lafs mid) bamit in — daj mi
z tern spokój, nie mów mi
o tern; er bat »on ihm feine

— nie ma od niego pokoju,

napastuje go cigle; 2) spo-

czynek m., odpoczynek m.,

wczas m. (po pracy) = 2lu=
ruhen; ber — pflegen, ber —
geniefjen uywa spoczynku,
spoczywa, wczasowa; gur

eroigen — eingehen pój na
wieczny spoczynek, wieczne
odpoczywanie, umrze ; 3) spo-

kojno /. umysu = ©emütfa«

rufje; spokojno/., powolno
/.;= ©elaffenheit ;

jur — brin*

gen uspokoi; mit— überlegen

spokojnie rozway; in aller

— zupenie spokojnie, w zu-

penym spokoju; 4) spokój

m., odpoczynek nocny; fidj

jur — begeben uda si na
spoczynek, pój spa; 5)

milczenie «.; = ©djroeigen;
— gebieten kaza milcze;

6) stan m. spoczynku, emery-
tura /. ; fid) jur — fefcen

uda si na spoczynek, zoy

urzd, wystpi ze suby;
7) öffentliche — publiczny
(s)pokój; bie öffentliche —
ftören zawichrzy spokój pu-

bliczny; ©törer ber öffent=

liehen — wichrzyciel spokoju
publicznego.

JKu'lje&ahR, sf. pi. -en,

üHu'fyelrityne, sf. pi. -n, spo-

cznik m., bono «., spoczynek
m. (góm.).

Mu'hebanf, */. pi =bänfe,

awa f. do wypoczynku.
fött'ljChett, äw. »(e)§, pi.

=en, kanapa /., spocznik m.,

spoczüia /., leanka /.

9tu'Jjefelb, sn. -(e)3, pi. «er,

ugór m.
sJiu'hegef)aU, sm. i sn. «(e)8,

pi. =e, emerytura/., doywo-
cie «., utrzymanie n. do
mierci.

9tH'heft|fen, sn. =§, pi. —
poduszka /. do wczasu; ein

gutes ©eroiffen ift ein fanfteö— czyste sumienie sodki
sen sprowadzi; (obraz.) fein

2lmt ift fein — urzd jego

nie jest synekur.
$Ru'helO§, adi. niespokojny,

niemajcy spokoju; cigle za-

trudniony; adv. niespokojnie,

bez spokoju.

iHuljeloftgfeU, sf. niepo-
kój m. ; cige zatrudnienie.

9iit'&en, vn. (haben) 1) spo-

czywa, wypoczywa, odpo-
czywa, spocz, wypocz,
odpocz; nie by w ruchu,

w czynnoci, nic nie robi;
nad) getaner 2lrbeit ift gut —
po pracy sodki odpoczynek;
bie $ferbe foHte man ein

roenig — laffen trzebaby da
koniom troch wypocz, wy-
tchn; ein roenia. — polee
sobie; hier ruht 31. 9c. tu spo-

czywa N. N. ; hier ruht feine

2lfche tu spoczywaj je^o po-

pioy ; ber 2lcfer ruht rola

spoczywa, ugoruje; bie SDacht

ruht in feinen §änben wadza
spoczywa w jego rkach;
etro. — laffen porzuci co,

da czemu pokój; ba§ 2)acb

ruht auf mehreren Säulen
dach opiera si na kilku sa-
pach, dach podtrzymuje kilka

supów, kolumn
; feine 83Iicfe

auf etro. — laffen spoglda
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na co duszy czas, wlepi
w co oczy; rubenbe kapita
kapita martwy, nieproduk-

tywny, nieprzynoszcy docho-
du; 2) by spokojnym, uspo-

koi si; id) roerbe nid)t —

,

bi§ bie§ gefcbeben ift nie u-

spokoj sie, póki si to nie

stanie; 3) spoczywa, spa;
ich n>ttnfd)e eud) roofit ju —

!

ycz wam smacznego spo-

czynku, snu; nad) Stfd) rubt

er immer ein roenig po obie-

dzie zawsze przesypia si,

drzemie troch.

ÜRit'&COrt, sm. -e§, pi. =e,

miejsce n. spoczynku, wypo-
czynku.

"töu'Ijeflaufe, sf. pi. -n,

pauza /., przestanek m., prze-

rwa f., odpoczynek m.
Wlt'IjeJJla^, sm. =e§, pi.

=plä^e, miejsce n. spoczynku,
spoczynek m.

9ilt'$ej)1Illft, sm. -(e)8, pi.

=e, punkt m. spoczynku,
punkt oparcia.

9itt'I)CfC|*fel, sm. -3, pi. —

,

krzeso n. do spoczynku.

Ütu'ljefty, sm. --eg, pi. =e,

1) obacz 9lubepla$; 2) dom
m. na wsi, zacisze n.

vJJlt')Cftanb, sm. =(e)§, stan

m. spoczynku, spoczynek m.,

emerytura/.; jmnbtt ill ben
— nerfe^en pensyonowa
kogo, da komu emerytur,
przenie kogo w stan spo-

czynku, zwolni, usun kogo
z urzdu za cz lub cao
pacy, udoywotni kogo; fid)

in ben — begeben, fefcen uda
si w stan spoczynku, na spo-

czynek, zoy urzd, wyst-
pi ze suby (zatrzymujc
cz lub cao pacy) ; SSer=

fe^ling /. in ben — przenie-

sienie «., udanie n. si w stan

spoczynku.

JhVheftati, sf., diu'Wättt,
sf. pi. =n, 1) obacz 3ftur)e=

ptafc; 2) le^te — miejsce n.

wiecznego spoczynku, grób m.
9U'l)eftette, sf. pi. =n, miej-

sce n. spoczynku.

ÜRu'fteftifter, sm. -s, pi. —

,

pacyfikator m., umierzyciel
m. niezgody.

ÜHu'ljeftörer, sm. =3, pi. —,
burzyciel m., wichrzyciel m.,

wzruszyciel m. spokojnoci

;

=in, sf. pi. -innen, burzy-
cielka f., wichrzycielka /.
spokojnoci.

töu'ljeftöning, sf. pi. =en,

burzenie n., wichrzenie n.,

wzruszenie n. spokojnoci.

töu'ljeftmtöc, sf. pi. -n,

godziua /. wypoczynku,
wczasa.

töu'hetag, sm. =(e)3, pi. =e,

dzie m. wypoczynku.
9u'heseitJ)en, sn. =§, pi. —

,

znak m. spoczynku, milcze-

nia, pauza f.

tölt'hCjett, */. pi. =en, 1)

czas m. spoczynku; 2) obacz

©djongeit.

ÓJtfljtg, I. adi. spokojny;
cichy; fet — ! bd cicho!

uspokój si ! ifir fönnt barüber

gatlj — fein moecie by o

to zupenie spokojni; er füfjrt

ein *e§ Sehen wiedzie spo-

kojne ycie; =e ©ee spokojne,

niewzburzoue morze ; II. adv.

spokojnie, cicho; fid) — ner»

balten zachowywa si spo-

kojnie; bem %olt — entgegen»

fefien spokojnie wyglda
mierci; — merben uspokoi
si, uciszy si; spowanie;
= bebäcbtig merben; — ma=
djeu uspokoi, uciszy.

flilthnt, sm. =(e)8, sawa /,
chwaa/., chluba /., zaszczyt

m. ; = @ljre ; rozgos m.
;= SBeriibmtbeit

; ficfi — er=

merben zyska saw; fid)

mit — bebecfen okry si sa-
w, wsawi si; id) fudje

barin meinen — w tem szu-

kam sawy; baä gereicht ifim

jum =e to mu saw przy-

nosi; ju feinem =e mufj man
fagen ... na jego pochwa
naley, trzeba powiedzie . .

.

;

fid) etra. jum =e anrechnen

poczytywa co sobie za po-

chwa, chwali si czem;
ber SBabrljeit junt =e fagen

powiedzie na chwa pra-

wdzie; übler — osawa /.

;

ben — ausbreiten rozsawia,
rozsawi.

tötl'hmk&edt, adi. okryty

saw, chwa.
fliii'fint&egtetoe, Wu'hmgicr,

sf. dza /., chciwo /
sawy, chway.

Mu'hmbegtertg, 9iu'mgic-
ttg, adi. dny, chciwy sa-
wy, chway, ambitny.

Mll'bmbefriinjt, adi. saw,
chwa uwieczony.

iRü'jjmen, va. (baben) chwa-
li, sawi; fein gleifc roicb

geriifimt sawi, chwal jego
pilno; ungemein, übermäßig,

febr — wychwala, wysa-
wia, wychwali, wysawi;
fid) — chwali si, chepi
si, chlubi si, szczyci si
z czego; obne mich ju —
nie chwalc si; man rübmt
ibn al einen ©elehrten gosz
go za uczonego.

OiÜ'hmcn, sn. =8, chwalenie

n., sawienie n. ; niet =8 Don
etro. (eon jmnbm) mad)en wy-
chwala, wysawia co (kogoj.

9JÜ't)mcn§tt)Crt, adi. godny
chway; chwalebny.

9lt'f|merfuren, adi. wy-
brany, przeznaczony do sawy.

9ilt'hmgc!r(int, adi. chwa
uwieczony.

sJH'ljmeghatte, sf. pi. =n,
sJiu'hme3tenHjeI, sm. =s, pi.

—
,
przybytek in., witynia

f. sawy, panteon m.
töü'fimttd), I. adi. chlubny,

chwalebny; chway godny;
= rufimenroert; zaszczytny

;= ehrenooß; er BUbet eine

=e 2lunabme jest uznania
godnym wyjtkiem; II. adv.
— befannt zaszczytnie znany,

wysoce ceniony; fmnb —
gebenfen jak najchlubniej,

jak najzaszczytniej wspo-
mnie kogo; fid) — Bernor»

tun odznaczy si.

SKu'ljmitdjieit,
*
sf. chwa-

lebno /., zaszczytno /.

9{H'hmltCÖtnö f
adi. sawo-

lubny.

9iU'I)ml0§, adi. niesawny,
niemajcy sawy; nieznany;
= unbefannt; skromny; =
befebeiben; adv. bez sawy.

9ll'I)ml0figfcit, sf. brak m.
sawy.

Ütlt'IjmrC&tg, adi. chepli-

wy; »er üDZenfd) chepliwiec
m., przechwalca m., blagier m.

;

adv. chepliwie.

JKuIjmreiHgfeit, sf. che-
pliwo /., chwalba /., prze-

chwala f., blaga /.
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Wlt'ljmfltd)i, sf. chciwo
f., dza f. sawy.

Mit hntfüdjtig, adi. chciwy,
dny sawy.
'foYIjntÜOU, adi. peen

chway, sawy, chwalebny,

sawny; ado. chwalebnie,

sawnie.
SKll'ljmtDiiriHfl, adi. chway,

godny, chlubny.

Mit'hmuiiir&igfeit, sf. chwa-
lebuo /., chlubno /.

ilillljC, */
:

!) biegunka/.;

rote — biegunka krwawa,
czerwonka f., dysenterya f. ;

2) dru»a orka (agronomia).

JHlTljrarttg, adi. dysente-

ryczny.

tRÜ'fyrfjrCtt, sn. obacz

3tübrfd)eit.

ÜHÜ'hret, sn. =(e)§, pi. »er,

jajecznica f. (zwykle pi. =er).

iUifhmfen, sn. =§, pi. —

,

elazko n., drek elazny
do mieszania.

SRÜ'ljreit, I. va. (baben) 1)

miesza (n. p. yk kasz,
kopystk farby); bic %XOmmd
— bbni, bi w bben; ben
2lcfer — rol radli; (burd))=

etnanber — zmiesza, pomie-
sza; 2) rusza; id) fantt

weber £>anb nod) gujj — nie

mog ruszy ani rk ani

nog; 3) (przenonie:) poru-
sza, poruszy, wzrusza,
wzruszy; tkliwie, rozczula,
rozczuli; baä rübrt mid) nid)t

to mnie nie wzrusza, (take
:)

to mnie nie obchodzi; biefer

2lnblia* bat if)it gerührt ten

widok wzruszy go; gerührt

merbett wzruszy si, rozczu-

li si; §u Starten — rozrze-

wniony; geriibrt roerben oom
SBlifee, nom ©d)lage zosta
raonym, tknitym piorunem,
paraliem, apopleksy; II. vn.

(baben) an etro. — dotyka
si, dotkn si, j si
czego; non etro. (t)er)—

z czego, od czego pochodzi;
III. ftd) — , vr. (l)aben) ru-

cha si, ruszy si, porusza
si, poruszy si; man fann
ftd) ja faum — ledwie ruszy
si mona; riifjr' bid) ntcbt oon
ber ©telle! ani mi si std
nie rusz! eg riibrte ftd) aud)

fein Sftenf d) ani nikt nie pisn.

töit'Ijreitb, adi. wzruszajcy,
tkliwy; in »en SBorten wzru-
szajcemu czuemi sowami.

Ntt'&rgCuiiuJi, sn. =(e)3, pi.

=e, wagorucb m.

WÜ'Ijrfjaft, adi. obacz
ftübrenb.

flitljrljatcn, sm. -s, pi. —

,

krucza /.

i)iii'lll-IjOlj, sn. =e§, pi.

»böiger, obacz 3iüt)rfd)eit.

MÜ'httg, adi. ruchawy,
ruchliwy, skrztny; obrotny,

sprytny; = geroanbt; adv. —
fein krzta si.

MÜ'hngfeit, */. ruchawo
/., ruchliwo f., skrz-
tno /.

J\V\i'\)iMt,sf.pl.*n,m'\)t>
Ilijjcl, sm. "$, pi. —, warz-
chew /., kopystk /. do mie-

szania, mieszaka /• » kielnia

murarska.

9it'ljrfeule, sf. pi. -n, tu-
czek m. do modzierza.

9iU'l)tfranf, adi. dysente-

ryczny.

iKu'ljrfnuit, sn. .(e)§, pi.

Kräuter, kocanka /., szarota

/. (rolina).
sJiÜ'btfcÜÄC, sf. pi. =n,

oóar m., koczerga f., kosior vi.

Mii'hrlijffd, sm. ob. 3iiibc=

We.
fliü'hrfdjeit, sn. =(e)s, pi.

=e(r), kopy f. do mieszania.

9ii'ijrftotf, sm. :(e), pi.

=ftbdY, kosior m.

fliii'ljrftüd, sn. =(e)§, pi. =e,

dramat ssntymentaloy, tkliwy.
vJiii'lintng, sf. pi. =m, wzru-

szenie 11., rozczulenie n., roz-

rzewnieni ii., tkliwo f.
iRu'Ijrttiurj, sf. pi. »en,

drzewianka f. (rolina).

iHlli'lt, sm. =(e)§, koniec m.,

upadek m.
sJiltt'lte, sf. pi. =n, rozwa-

liny pi., zwaliny pi., zwa-

liska pi., gruzy pi.
;

(obraz.)

er ift nur nod) eine — zdro-

wie jego zupenie zniszczone,

jest chodzcym trupem; sawa,
wielko, (znaczenie,) jego ju
mina (o), naley do prze-

szoci.

SRtttttte'tett, va. (baben) ni-

szczy, zniszczy; er ift ganj

ruiniert jest zupenie zni-

szczony, zupenie podupad;

ftd) — , er. (baben) (zni-
szczy si.

töüljtö/ sm. -feg, pi. =fe,

1) odbijanie n. si (o potra-

wach); 2) w mowie ludowej
zamiast yiipel.

MÜ'tyfen, vn. (baben) od-

bija si (o potrawach).

'Htm, adv. skrócenie za

Ijerum.
s
Jil!ttt, sm. -§, rum m.
9ht'mtnel, sm. =, i) hurt

m. ; im — faufen, nerfaufen
kupi, sprzeda hurtem

; (fid)

auf) ben — nerfteben, ben
— fennen rozumie si na
rzeczy; ber gange— wszystko,

wszyscy razem, caa hoota
(pogardliwie); 2) haas m.,

tartas m., rwetes m., zamie-

szanie n. ; in feinem §aufe
ift immer ein großer — w jego

domu zawsze wielki tartaä.
sJitmntelei', sf. obacz «Rum=

met 2).

flill'mmtltg, adi. stary i

mao wart.
sJtU'ntmellt, vn. (baben) ha-

asowa, oskot, tartas robi,
rumota si.

'Üiumo't, sm. =(e)§, haas vi.

äiiimo'ren, vn. (b.aben) ha-

asowa.
sJltmp, sm. <§, pi. =e, sar-

dela /. (ryba); = @lrtCe.

fliumpelfammer, sf. pi. =n,

skad m., komora /., izba /.

na stare graty, na rupiecie,

graciarnia/.; bag gebort fdjon

in bte — to naley ju do
starych gratów.

iHYmpelfafteit, sm. <, pi.

—, stara landara.
sJiu'm^clmetten, sf.pl. msze

ranne w Wielkim tygodniu.

üftn'mpdtter, sn. »(c)S. pi.

=t, dzik m.
9u'm)Cln, »». (f)aben) ha-

asowa, oskot robi.

9ltmpf, sm. s(e)S, pi.

Rümpfe, 1) tuów m., kadub
m.\ baä ipaupt oom =e tren=

ben, ci gow; — be§

©a)iffe§ kadub okrtu; 2)

pie m. (drzewa, supa); —
einer oerflümmetten ©ciule

torso m. \ 3) — über bem
SRiiblftein kosz vi. (w my-
nie); 4) bar /'. (na

pszczoy).
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fliü'mjjfen, va. (fiafcenl, bie

?ßafc (poufale baä üRaul)

Über CtlD. — (s)krzywi nos

(gebe) na co.

fliu'mMarlament, sn. =(e)§,

pi. =e, parlament kadubkowy
(historya).

SKimb, I. adi. okrgy ; Ereig«— kolisty, okolisty, okr-
gy; fugel— kulisty; — er=»

l)ODen wypuky; — fioßt ku-

listowklsy; lönglid)— po-

dugowato okrgy, jajowaty,

owalny ; eliptyczny (geome-
trya); II. adv. okrgo; —
tuerben zaokrgla si, okr-
gle; — machen zaokrgli,
okrgli; =e Summe, #afil

okrga suma, liczba; — 6er=

um, um&er naokoo, wkoo;
—fierum laufen biega, bied
naokoo; etiD. — fierauäfagen

powiedzie co otwarcie, bez

ogródki ; etro. — abfdjlagen od-

mówi co wprost, wrcz.
9imb, sn. s(e)g, 'pi. =e,

okrg m., koo n.

Dtu'nüäUgtg, adi. okr-
gooki.

iHü'nbbädig, adi. okrge
policzki majcy, o okrgych
policzkach.

9iu'nb6au, sm. .(e)8, pi. =e,

budynek okrgy, rotunda /.

9tu'nbfeUb, ' sn. -(e), pi.

=er, ÜHu'nbgtmöl&e, sn. =§, pi.

—
,
panorama »., obraz m.,

malowido n. w krg.
SRu'n&Will, sm. «(e)§, widok

m. wkoo, prospekt m.
JHu'n&fiogen, sm. -s, pi. —

,

uk okrgy, rzymski (archi-

tekt.).

föu'nböogenfenfter, sm. «§,

pi. —, okno n. z ukiem
okrgym.

SRu'nbfiogeiiftU, sm. =(e)§,

styl romaski.
9iu'nb&renner, sm. =§, pi.

— , palnik okrgy.
iuYnbbOujt, sm. i(e)§, pi.

-i, knot okrgy.
JRü'nbe, sf. pi. «ot, 1) okr-
go /., kolisto /.; =
tunbung; in bte — trtnlen

pi wkoo, kolej; in bte —
fid) breBen krci si wkoo

;

feine SBIicfe in bie — fd)roei=

fen Iaffen spoziera wokoo;
2) ront m., objadka /. (no-

cna), koo n. (wojskow.)

;

bie — madjen rontem cho-

dzi; bte — !ommt ront nad-
chodzi; ber — begegnen spo-

tka si z rontem.

9iTnbe, sn. =n, obacz 3Run-

burtg.

flhtnben i 9u'nben, va.

(Jjaben) zaokrgla, zaokrgli.
9iu'nbcrftaucn, kuiistowy-

puky.
9iu'nberl)aljenljett, sf. ku-

listowypuko f.

9u'nbcrlofi, sm. «jfe§, pi.

=Iäff e, cyrkularz m., okólnik m.

9tu'n&fenfter, sn. =§, pi.

—, okno okrge, okno w sty-

lu romaskim.
fltlt'nbpujC, sf. pi. «tt, pa-

szczyzna kolista.

sJiit'nbgang, sm. *(e)§, pi.

=gänge, chodzenie n. wkoo,
obejcie n. ; einen — um bie

©tabt machen obej (miasto).

9iu'nbgCoallbC, sn. obacz

SRunbbau.

9iii'nbgebiu)t, sn. =(e)8, pi.

=e, rytornel m.
iRu'nbgemalbe,sn.ob.9unb=

bilo.

5HVnbgefang, sm. =(e)3, pi.

=gefänge, piew kolejny, pie-

wanie «. kolej.

JKu'nbglans,
' sm. =(e)§,

oblask m.
SRu'nbljaue, */. pi. =n, ro-

dzaj m. gracy, motyki.
sJlt'nbIjeit, sf. okrgo /.,

kulisto f.

Wlt'ltbl)0&el, sm. =g, pi. —

,

strug okrgy.
9lt'ttbl)ÓI)l, adi. kulisto-

wklsy.
9t'lt'nbftOl3, sn. --e§, pi.

'ßöljer, krglak m., okrglak
m„ bierwiono n.

iHlfnbfOJftp, adi. okrgo-
gowy.

ÜRu'lt&liu),- adi. okrgawy

;

adv. okrgawo.
9u'nbHu)Ieit, sf. okrga-
wo f.

9iu'nbmeifóel, sm. •>§, pi.

— , duto okrge.
9u'nbmeffer, sn. =s, pi. —

,

skrobaczka /., okrgy nó do
skrobania skór (garbarstwo).

fliitnbflfetter, sm. =§, pi.

—
,
pilaster m., cianosup m.

okrgy.

»Ju'nbretm, sm. =(e)g, pi.

=e, rym kolejny, rytornel m.
sJ{n'nbreife, sf. pi. -n, ob-

jadka /'.
;
podró okrna

(kolejnictwo).

JnVnbreifebtttet, sn. =3, pi.

=§, karta objazdowa (kolejn.),

bilet okrny.

Ütu'nbfäge, sf. pi. =n, pika
okrga.

ÜJu'nbfäuIc, sf. pi. «n, sup
okrgy.

9lt'nbfdjail, sf. panorama
/., widok m. (wokoo)

;
prze-

gld m.\ = itberficbt.

9ilt'nbfu)tlb, sm. se§, pi. =e,

tarcza okrga.

iKifnbfdjitetfe, sf. pi. =n,

szkarat m. (zoologia).

Wxx'v&tymx, sf.pl. =fc&nüre,

sznurek jedwabny, ptlica /.
s.hVnbfu)reU>en, sn. -.%, pi.

—, cyrkularz m., okólnik m.
sJtu'nbfd)rtft, */. pismo

okige.
üiu'nbtans, sm. *t§, pi.

stönje, taniec m. wkoo,
koo n.

üiu'nötcm^el, sm. =§, pi
— , witynia okrga.

9it'nbtranf, sJ{u'nbtr«nf,

sm. =(e)3, napój m., puhar
m. kolejny, kolejka /.

ühmbu'm, sm. «§, pi. —,
placek m., tort m. okrgy.

9ltnbu'm, adv. naokoo,
wokoo.

9lll'ltbimg, sf. pi. =enA za-

okrglenie 11. ; okrgo f.,

kolisto /.; — geben za-

okrgli.
9tit'nbtrjou)c, */. pl.^ -n,

ront m., patrol m., stra ob-

jazdowa, pochodowa.

9ltnboJC'g, adv. wprost;

decydujco, absolutnie, sta-

nowczo.

9n'nbU)urra, sm. =(e)§, pi.

"XVÜxmex, obleniec m. (zoolo-

gia).

Üilt'ne, sf. pi. -n, runa /.

i)tl'nen&,aft, adi. runiczny.

9iil'nenfdjrift, sf. pismo ru-

niczne.
sJilt'ngCf sf. pi. =n, konica

(u wozu); zapora boczna;

pi. =n, awiny pi. (u sanek).
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9iii'ngen|"tanflCHpaar, sn.

=(e)3, pi. =e, zapory boczne,

para /. kouic przenonych.

iKu'ngcnftorf, sm. -(e)8, pi.

=ftocfe, obartel m.

aiu'ngcnftüfce, sf. pi. =n,

soszka /'.

^in'nfcIrüDc, sf. pi. =n,

wika /., burak m.
Mu'nfclriitienjutfer, sm. =3,

cukier buraczany.

fölinfll'nfel, sf. pi. -n, stara

czarownica, stara sekutnica.

9ht'nfc, sm. -fe, pi. =fe,

iKll'nfC, sf. pi. =n, oysko
n. strumyka rwcego.

'runter, adv. skrócenie za-

miast fjerunter.

9iu'njel, sf.pl. 'Tl, marszez-

ka /'., zmarszczka/.; notier

=rt pokryty zmarszczkami;

=n tefommen dosta zmarszcz-
ki, maiszczy si.

ÜRllHäClig, adi. pomarszczo-
ny; adv. — roetben pomar-
szczy si.

9ill'rt3eligfetr, sf. pomar-
szczenie n.

iRu'njcImonn, sm. »(e)3, pi.

=männer, siary grzyb, dziad m.
9iu'njeln, I. va. (fiaben) bte

©iirn — marszczy, zmar-
szczy czoo; II. ftch — , vr.

(haben) marszczy si, zmar-
szczy si.

s
JiU'lljeln, sn. = 3, marszcze-

nie n. (n. p. czoa).

URMselfdjlange, sf. pi. =n,

nagoskór m. (zoologia).

SiÜ'Jjel, sm. =3, pi. -,
drgal m., grdal m., prostak

m. ; = Siegel.

Silt'Wen, va. (hafcen) rwa,
wyrywa (n. p. roliny); sku-
ba (n. p. g); §aare au3
bem arte — wyrywa (sku-

bic) wosy z brody; (prze-

nonie:) jmnbn — skuba,
zdziera kogo, pienidze z

kogo wywabia.
9u'£fer, sm. =3, pi. —

,

oskubywacz m.
;

(take
obraz.) wyzyskiwacz m.

9iu'flfeange, sf. pi. -n, ob-
cki pi. do wyrywania wo-
sów.

9iu')iC, sf. pi. *n, rupia /.

(moneta indyjska).

9ilt':pJ)C, sf. pi. *n, obacz
2lalquappe.

Oilt'^ig, adi. mizerny; ob-

darty, obszarpany, brudny;
skpy

;
paskudny.

iRlt'^igfcit, sf. mizerno
/. ; obdartof ; skpstwo n.

;

brudota f
Wu'VWatf, s?n. *(e)3, pi.

=fäcfe, obszarpaniec m., ob-

dartus m.\ skpiec m.
Oiu'jjredjtSfraur, sn. =(e)3,

pi. =fräuter, aska boa
(ziele).

9iUfdj, sm. «e3, pi. =e, pi-

towina f., sitowie n.; = SBtnfe.

9ilt'f Ojtfig, adi. powierzcho-

wny, lekkomylny, bezadny,
roztrzepany ; adv. powierzcho-

wnie, lekkomylnie, bezadnie,
roztrzepanie.

üRll'fdjellt, vn. ^aben) 1)

szeleci, chrzci (suchemi

limi, papierem); 2) robi co

nieporzdnie, fuszerowa.

SRlljj, sm. =e3, sadza f. ; ko-

pe m.\ mit — Bcbctft, nom
— gefchroär-it okopcony, sadz
oczerniony.

dtlt'Pranb, sm. =(e)3, nie
f. (zboowa).

9iu'fcl>raun, 9u'jjfar6en,

JHu'ßfuJttiarS, adi. ciemno-
bronzowy, koloru sadzy.

SRÜ'ffel, sm. =3, pi. — , ryj

m. (n. p. wini) ; ryjek m.
(muchy, chrzszcza); trba/,
(sonia).

9{ii'ficlf(jrmtg, 9ii'ffeihafr,

9U'ffeltg, adi. ryj owaty, ryj-

kowaty.

ÜRit'ffeltäfer, sm. =3, pi. —

,

wgryzek m., wryjek m., wo-
ek m. (chrzszcz).

9iii'ffelmau, sf. pi. =mäufe,
chocho m.

9iü'ffelfd)eti>e, */. pi. =n,

pochewka f. ryjka (u zwie-

rzt).

9tii'ffeltier, sn. =(e)3, pi. =e,

zwierz n. z ryjem.

9iu'fren, va. (ha&en) sadz
czerni; vn. (Ijaben) kopci.

9iu'ffcnfreuni), sm. =(e)3,

pi =e, przyjaciel m.. zwolennik

m. Moskali, moskalofil tn.

9«'f|CnfrCinilIt(l), yczliwie

usposobiony dla Moskali, mo-
skalofilski.

9Jlt'f|Cntum, sn. =3, 1) duch
m.. system moskiewski; mo-
skiewszczyzna /., moskowi-

tyzm m. ; 2) pochodzenie
rosyjskie.

Stoßfänger, sm. »3, pi. —,
odkopcik m., odkopcit m.
(aparat).

9to'$tg, adi. zakopcony,
sadzisty, sadz oczerniony.

9lt'ftfU&el, sm. =3, pi. —,
skopek m. na sadz.

9iu'f)fdjttJarä f
adi. czarny

jak sadza.

9to'ftfiamn, sm. .(e)3, pi.

sbÖUtne, krokiew /., kobyli-

ca f.

9to'ftbrJ(f, sm. =(c)3, pi.

*b'óde, kozio m., kozy pi.,

kobylica /.

9to'ftbrjgen, sm. »3, pi. —,
buksztel m., kryna /., ka-
bk m.

9ii'fte, sf. jur — gefjen mie
si ku kocowi, koczy si
(o roku, o yciu) ; bte ©onne
geljt aur — soce zachodzi.

9?ü'ftctt, I. va. (tjaben) 1)

gotowa, przygotowywa,
przygotowa; ein ^intmer
— przygotowa pokój ; ein

<3d)tff — zaopatrzy okrt we
wszystkie potrzeby, wystawi,
wyekwipowa okrt; 2) uzbra-

ja, uzbroi (n. p. wojsko); II.

vn, i fict) —, vr. (haben) 1)

przygotowywa si, gotowa
si, przygotowa si; gur

§lud)t — przygotowa si do
ucieczki; 2) uzbraja si,
uzhroi si,

9ii'fter/ sf. pi. =rt, brzost

m., wiz m. (drzewo).

9iit'ficrol5, sn. *&, brzo-

stowina f.

9ii'fteM, adi. brzostowy,

wizowy, z brzostu, z wizu,
z brzostowego, wizowego
drzewa.

9it'|'tf)au3, sn. =fe3, pi.

»Ijäufer, zbrojownia /., arse-

na m.
9u'ft!)Oi3, sn. =e3, pi

"fyóUet, maculec m.
9U'fttg, I. adi. rany,

czerstwy, rzeki, krzepki,

wawy; er i[t nod) — jeszcze

krzepki; =er gufegänger tgi
piechur; II. adv. rano, czer-

stwo, rzeko, krzepko, wawo.
9U'fttgfCtt, */• rano /.,

czerstwos /*., rzeko /.,
krzepko /.
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9tü'ftfaramer, sf. P l-
x*>

zbrojownia /.

töü'ftlOu), sn. -(e)3, pl.

»löcber, maculnice pl.

töü'ftmetfter, sm. =3, pl
— , inspektor m. arsenau.

9iü'ftylafc, sm. -=e3, pl.

»pläfce, zbrojownia /.

Otü'fttag, sm. =(e)3, pl. =e,

dzie m. przygotowania ; wi-

gilia f. (w jzyku kocielnym).

SRü'ftungJ sf. pl. -en, i)

przygotowania pl., przygoto-

wanie n. (n. p. do jakiej

uroczystoci); 2) uzbrajanie«.,

zbrojenie n. ; 3) zbroja /.,

rynsztunek m.\ 4) (wyekwi-
powanie n. (okrtu).

9u'fttt>agett, sm. sg, pi. —

,

furgon m., zaprzg m., wóz
wojskowy.

9tÜ'ft$eitg, sn. =(e)3, przy-

rzdy p., zbroje ^ (razem

wzite) ; armatura /.

9Vte, sf. pl. =n, 1) rózga

t., ródka /.; jmnbn mit ber

— fdjfagen, peitfdjen, jüdjttgen

rózg kogo bi, smaga,
okada; jmnbm bie — geben

rózgi komu da; ber — ent*

nwc|fen fein wyj z pod
rózgi, nie by ju dzieckiem

;

jmnbn unter ber — galten

ostro kogo trzyma; nod)

unter ber — fteCen jeszcze

by pod rózg; unter jmnb3
— fteljen pod czyj chost
by, zostawa; e3 nrb =n

fefcen rózga bdzie w robocie;

ftd) felbft eine — binben sa-

memu na siebie bicz ukrci;
2) prt m., prcik m. ; 3) czo-
nek mski; 4) kita /. (owie-
ctwo) ; 5) prt mierniczy.

föu'tenbiinb'el, sn. =3, pl.

— , wizka/, prtów (rzym-

skich liktorów).

9u'tenftfdjer, sm. =3, pl.

—, rybak wdk owicy.
9frt'tenljte&', sm. =e3, pl.

=e, föu'tenffljlag, sm. =(e)3,

pl. =fchtäge, tötl'tenftmtt), sm.

•(e)3, pl. «e, uderzenie n.

rózsr.

töiht't, sm. =(e)3, pl. =e,

rudzieniec m. (mineralogia).

9ilttfd), sm. =e3, pl. «e,

posuwanie n. (si), usuwanie
n., usunicie n. si, lizganie

n., polinicie n. si.

töu'tfdjboijn, */• pl- =m,
lizgawka /.

SRu'tfdjen, vn.
t

(fein) ze-

mkn si, zsun si, zeli-

zn si, spuszcza si, spu-

ci si; lizga si; auf ben

Änien — suwa si na kola-

nach; über etro. — przesu-n si, przelizn si przez

co
;
§o!j nom 23erge — laffen

drzewo zsuwa, zmyka z

góry.

9iu'tfu)en, sn. -a, DiTtfdjer,

sm. «=3, pl. — , zemknicie n.,

polinicie n. si.

9lt'tfa)enb, adi. zsuwajcy,
spuszczajcy, lizgajcy.

9lt'tfd)tg, adi. lizki; adv.

lizko.

9tu1fd)fahrt, sf. pl. »en,

9iu't[d)jjartie, sf. pl. «n, jazda

po lizkim gruncie, lizga-
wka /.

9tu'tfu)pu)e, sf. pl. *n,

powierzchnia usuwowa.
9u'tfujung, sf. pl. =en,

9U'tfu)ftCltC, sf. pl. -n, usu-

wisko n.

9U'ttclfalfe, sm. obacz

Surmfolfe.

iKii'tteln, I. va
%

(haben)

potrzsa, wstrzsa, wstrz-
sn; jmnbn au3 bem ©djlafc
— obudzi kogo ruszajc go,

trzsc nim, obudzi kogo
nagle ; II. vn. (haben) trz

;

szamota, cheba, chebota;
ber SBagen rüttelt wóz trz-
sie; an etro. — szarpa co;

an ber SBerfaffung — usio-

wa obali ustrój rzdowy

;

(ooE) gerütteltes Wlafy miara
pena utrzsiona.

9iÜ'tteltt, sn. =3, trzsienie

n., szamotanie w., szarpanie n.

©.
©, n. indecl. 19. goska,

15. spógoska niemieckiego
abecada.

@tt! interi. naprzód! wa-
wo!

©aa'bling, sm. *(e)§, pl. «e,

konopie pl. (mskie).

©aal, sm. s(e)3, pl. ©ale,
sala /. ; fteiner — salka /.

<§aa'l&au, sm. -(e)3, budy-
nek m. z wielkiemi salami.

(Soa'ltür, sf.pl. -en, drzwi
pl., podwoje pl. do sali pro-

wadzce.

Sttttt, */. pl. «en, 1) sianie

n., siew m., siejba f. = ©äen;
roie bie —

, fo bie ©rnte jaka
siejba, taki zbiór; 2) to co
zasiane, zboe zasiane = ©es
fate; bie =en fteljen gut siewy

dobrze si znacz, zboa pi-
knie stoj.

<SttO't=, adi. siewny, za-

siewny.

<Saa't&rjIjnt, */. pl. =n,

fasola /. do sadzenia.

Saa'tfelb, sn. =(e)3, pl. =er,

pole n. pod zasiew, pod zboe,
pole zasiane.

<Saa'tfnt(J)t, */. pl- »fruchte,

Saa'tgetretbe, sn. »3, pl. —

,

Saa'tfrjrn, sn. =(e)3, pl.

=fÖrner, zboe n., ziarno «.

do zasiewu, siewne.

©aa'tgang, sf. pl. =gänfe,g zboowa.

©aa'tgetfte, «/.jczmie m.
do siewu, siewny.

©aa'tgurfe, sf. pl. =n, na-
siennik m. (ogórek).

(Saa'tljafer, sm. -3, owies

siewny.

©aa'tljanf, sm. -e3, obacz

©aablina.

©aa'tfämjpe, sf. pl. =n,

szkóka nasienna, ponnik m.

©aa'tfartoffcl, sf. pl. <*n,

kartofla /'. do sadzenia.

<Saa'tyflug, sm. =(e)8, pl.

»pflüge, pug siejcy.

Saa'troftkani), sm. =(e)3,

nie zboowa.
Saa'trjogcl, sm. *3, pl.

-rjogei, siejba /., siewka /.

Saa'tjcit, sf. pl. =en, czas

m. (za)siewu, zasiew m.
Satiabt'llcnfraut, sn. »(e)3,

pl. Kräuter, Sahabi'ügcrmcr,
sm. »3, pl. — ob. Säufefraut.

@aba&i'flförrter, sn. pl.

ziarnka gnidoszowe.
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5al)ä'i|d), adi. sabejski.

2abfii'§nui3, sm. — , sa-

beizm.

Sii'bar, adi. siewny.

Snlmil'Dtfdj, adi. sabaudz-

ki.

3n'bbctt(b), sm. «(e)3, vi-

=e, szabas m., sobota /. ; ben
— galten, heiligen szabaso-

wa, wici, obchodzi so-

bot.
«Vbbat(b)abenb, sm. «(e)$,

pl. •(, wieczór sobotni, sza-

basowy.
Sa'bbat^feter, sf. pl. »n,

obchód m., uroczysto /.

soboty, szabasu.

Sa'bbat(lj)feierer, sm. .§,

pl. —, obchodzcy m. sobot,
sobotnik m.

2a'bbat(bjjabr, sn. .(e)8,

pl. «e, rok szabasowy.

Sa'6t)at(^)fdjäni>crf
sm. «§,

pl. — ,
gwaciciel m. soboty,

wita.
a'bbat(h)§tag, sm. =(e)§,

pl. »e, dzie sobotni, szaba-

sowy, sobota /"., szabas m.

Sa'bbcl, Sa'bber, sm. -§,

lina /.

Sa'bbeitg, Sa'bberig, adi.

linicy.

&a'bUb, Sa'bbetlöwdicn,
Sa bberlitydjcn, sn. :§, p/. —

,

Sa'bbCttudj, «n. e(e)9, i>i.

»tiicher, podbródek m.

Sa'bbeln, <2a'bbern, vn.

(haben) lini (si).

Sd'bd, sm. »3, 2>. —

,

szabla /., szablica /., paasz
m. ;
— ol)ne iöügel karabela/.

SÄ'bclbciltC, sn. pl. krzywe
nogi, nogi jak szabla wgite
lub wygite.

Sä'belbetmg, adi. krzywo-
nogi.

«ä'belbobnc, sf. pl. *n,

szablak m., szable pl.,

fasola f.

gä'beldjen, sn. -§, pl. —,
dim. od ©äoel, szabelka /.

Sä'bclfötmtg, adi. szabla-

sty, paasikowaty.

gö'belgehängc, sn. =§, pl.

—
,

pendent m. u szpady,

wstka /'. u szabli.

Sä'belgriff, sm. =(e),p7. *e,

rkoje /. u szabli.
"
eü'belbjeb, sm. =eS, pl. *e,

cicie n. szabl, paaszem.

Sii'bcUlinge, sf. pl. »n,

klinga /., brzeszczot m.,

gownia f. szabli.

&ä'bt\tüpptl, sf. pl. -n,

obacz ©äbelgeljänge.

Sä'belforb, sm. =(e)3, pl.

=fbrbe, rkoje /. u szabli.

Sö'bcln, va. (haben) ci,
rba szabl, paaszowa.
'Sä'belraftier, «w. =ä, pi.

— , szczkajcy m. szabl,
zawadyaka m.

Sä'belfdjeibe, sf. pl. -n,

pochwa /'. do, od szabli.

gä'belfdjtiäbler, sm. *s,pl.

— , szablodziób ni. (ptak).

Sä'beltrobbel, sf. pl. «n,

kutas m. u szabli.

Sä'bcnbaum, Sa'bebamn,
Sa'öcboum, sm. *(e)§, pl.

»bäume, jaowiec liciowy,

sabina /., sawina /"., choinka

/. wilczomierz, ostromlecz m.
(drzewo).

SacdjCtri'lt, sn. .(e), sa-

charyna f. (chemia).

Sacdjari'ltbalttg, adi. za-

wierajcy sacharyn.
Sa'djattgabe, sf.' pl. *n,

Sa'd)barfteUung, sf. pl. =en,

przedstawienie «., opisanie

n. rzeczy, sprawy, sprawo-
zdanie «.

Sa'djbemerfung, sf.pl. «en,

uwaga tyczca si rzeczy,

faktu jakiego.

2a'djbetoei§, sm. =fe§, pl.

=fe, dowód przez sam rzecz,

samym faktem przeprowa-
dzony.

iSa'djbtettltd), adi. sucy
do rzeczy, odpowiedni.

Sa'dje, sf. pl. =n, i) rzecz

/.; przedmiot m.\ meine =n

bab id) alle ba mam wszyst-

kie moje rzeczy tutaj
; feine

(fieben) =n pacfen pozbiera
manatki; fie näht äße ihre

=n felbft wszystkie swoje

rzeczy (t. j. suknie, bielizn)

szyje sama; 2) sprawa f.,

rzecz /. ; befiimmere bid) urn

beine eigenen =n pilnuj wa-
snych spraw; ba ift nicht

meine — to nie moja rzecz,

sprawa, to mnie nie obchodzi;

ba ift — bet ©tabt, ber

Regierung to rzecz, sprawa,

obowizek miasta, rzdu; er

nahm fid) unferer =n bereit»

tnilltgft an zaj si naszemi
sprawami bardzo chtnie; bie

— liegt, oerhält fid) fo rzecz,

sprawa stoi, masie tak; ba£

ift eine ganj anbere — to zu-

peaie inna rzecz; baä mar
feine leichte — to nie byo
rzecz atw, nie byo atwo

;

leichte — mit jmnbm haben
atwo kogo przekona, po-

zyska; bei ber — bleiben

nie odstpowa od przedmiotu

;

nicht bei ber — bleiben od-

stpowa od przedmiotu; id)

merbe noch auf bie — jurüct-

tommen powróc jeszcze do
tego przedmiotu; auf bie —
eingeben, jur — fommen
przystpi do rzeczy, do przed-

miotu; hinter bie — fommen
wykry, zbada rzecz, dowie-

dzie si o czem; id) bin

meiner — gerotfj, fid)er jestem

mojej sprawy pewny; feine

— oerftehen zna si na rze-

czy (na swoich interesach,

swojem rzemiole, swojej

sztuce); fich feine «n genau
Überlegen dobrze si (nad

czem) namyli; fid) aüä ber

— jiehen wywika si, wyj
ze sprawy; mifdtje bid) nicht

in meine mi nie mieszaj si,

nie wtrcaj si do naszych
spraw; unterrichteter — ab=

gtehen wróci nie wskórawszy
nic, odej z kwitkiem; in

en ber Religion w sprawach
religijnych; 3) sprawa /.

(prawo); mit jmnbm gemein»

fchaftlic^e, gemeinfame — ma»
eben by z kim w zmowie, w
porozumieniu, mie z kim
wspólny interes ; für eine gute
— fämpfen walczy o dobr,
suszn spraw

; fchroebenbe,

erlebigte — sprawa (proces)

bdca (-cy) w toku, sprawa
(proces) zaatwiona, osdzona,
(proces wyrokiem zakoczony);
jur — gehören nalee do
sprawy; ber guten — ju=

liebe dla, gwoli dobrej, su-
sznej sprawy; in feiner etge»

nen — dichter fein by sdzi
we wasnej sprawie.

(Sä'dieldjen, sn. »3, pi. —,
maa rzecz, may przedmiot;

maa sprawa ; drobnostka /.

;

= ßfeinigfeit.
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Sa/djcrflärung, sf. pl. =en,

objanienie n. rzeczy, denni-

cy a /.

5 O'dj fällig, adi. upadajcy
w sprawie, przegrywajcy
proces; — roerben przegra
spraw; für — erftären ska-

za, odrzuci danie, skarg,
pozew.

2a'd)fiiljrer, sm. =§, pl. —

,

rzecznik m. ; adwokat m.
Sa'djgebädjtniö, sn. =ffe§,

pami rzeczowa.

Stt'djgcmäft, adi. i adv.

obacz ©aDtenlicb.

Sa'djfemter, sm. =§, pZ. —

,

znawca m.
2a'd)fenntm§, sf. pl. =ffe,

znajomo /. rzeczy, znaw-
stwo n.

Sa'djflinÖC, «/. obacz ©atif)=

fenmni.
S0'd)funbt(J, adi. znajcy

si na rzeczy, wiadomy,
biegy.

Sa'd)fim&ige(r), sm. -gen,

pl. sgett, rzeczoznawca m.,

biegy m.
Sa'djlage, s/..p. »n, posta

f., stan »w. rzeczy.

Sa'djlidj, adi. rzeczowy,

istotny, waciwy; adv. —
fprecfoen mówi rzeczowo, mó-
wi cile to, co rzeczy do-

tyczy.

&ä'i)Viü), adi. nijaki (gra-

matyka).

Sa'djltdjfeit, sf. rzeczowo
/'., istotuo /'.

Sa'tyregifter, sn. «g, pl.

— , spis m. rzeczy.

Sa'djfcngängcr, sm. --$>, pi.

—, robotnik wiejski szuka-

jcy latem roboty w obcych
stronach, obieysas m.

Sa'djfenredjt, sn. .(e)g,

Sa'djfenfpiegel, sm. =3, pra-

wo «., Zwierciado n. saskie

(prawo).

Sadjt, ©Cl'dltC, adi. wolny,
powolny ; cichy = leife ; adv,
powoli, pomau, zwolna; gang
— pomalutku, pomaluteku;
ganj — reben mówi z cicha,

po cichu.

2a'd)Derftäni>tg, adi. ob.

©achfunbig.

2a'd)bcrftänbtgc(r), sm.
=gen, pl. *gen, rzeczoznawca
nt., biegy m . ; Urteil ber

=gett orzeczenie n. rzeczo-

znawców, biegych.

Sa'djbersetdjrttS, sn. =ffes,

pl. =\\t, spis m. rzeczy.

Sa'djtoalter, sm. =§, p7.

— , rzecznik m., adwokat m.

Sadjtnaltintg, sf. pl. =en,

rzecznictwo n.

©a'djtoert, *w. =(e)g, pZ. »e,

warto rzeczywista, istotna.

Sa'djtrjort, sn. »(e)g, jpZ.

»robrter, rzeczownik «z. (gra-

matyka).

Sa'djöJörterDud), sn. --(e)g,

pl. »Micher, encyklopedya /.

Surf, sm. =(e)3, j>. ©äcfe,

1) wór m., worek m., torba

/.; Heiner — ob. ©icfcfien;

grofjer — miech rn., watuch
m.\ — am ^ifchernefc matnia

f. ; eitt — doU wór, worek
(czego),' jmnbn mit einem

gefüllten ©acf fchlagen bi
kogo workiem 1 napchanym
(piaskiem); in ben — ftecfen,

lun schowa do works>, do
kieszeni; ©elb im =e haben

mie pienidze w kieszeni;

2) (przenonie
:) jmnbn tri ben

— (bie £afd)e) ftecfen w kie-

sze kogo schowa; by
w czem wyszym od kogo,

pobi kogo w czem; by
przebiegleJ8zym od kogo; bie

ßctfce im — laufen kupi
kota w worku, kupi co nie

ogldnwszy wprzód ; mit
— imb' $acf banongehen za-

bra si ze wszystkiem, uciec,

zabrawszy wszystkie mana-
tki; er hat ihn im =e ma go
w kieszeni, zupenie w swo-

jej mocy; er fann iljn au§
bem «e in ben — ftecfen, fpte=

len moe 7. nim zrobi co

chce; 5U nie! jerreifjt ben

—

co nadto, to niezdrowo; in

einen löcherigen — fchiitten

sypa do dziurawego worka,

niewdzicznemu (nienasyco-

nemu) wiadczy dobrodziej-

stwa, podejmowa niewdzi-
czn, daremn prac; man
foli ' feine .©acte mit ©eibe

näljen nie szyj worka jedwa-
biem, z prostakiem nie ob-

chod si delikatnie.

Sa'rfMume, sf. pl. =n,

Sa'rffrOflf, sm. -(e)8, pl.

=fröpfe, chwytka /., chyczka

/.; s=± ©aum, 31anb beö

©acfei.

©a'tfbraffen, sm. «§, pi.

— , roawka /. (zoologia).

Sä'tfdjen, sn. *§, pl. —,
dim. od ©acf, woreczek m„
mieszek m., sakiewka f,
torebka f.

Sä'tf'djenfönnig, adi. mie-

szkowaty.

©a'rfbrilltdj, sm. =§, pl. 'e,

drelich ni. na worki.

Sä'rfCl, sm. =8, pl. — , wo-
reczek m., sakiewka f., 'to-

rebka /.

©ä'rJfelöliime, sf. pi. «n,

Sä'rfClftrOUdj, sm. =(e)g, pl.

«fträucber, puzyrnik m. (bo-

tanika).

Sä'rfelmeifter, sm. «§, pl.

—, skarbnik m., kasyer m.

©a'rfcn, I. va. (haben) take
Sä'cfeln, wsypywa, wkada,
woy w miech, worek; II.

vn. (haben) 1) jufammen—
ugina si, wklsa; roeg

—

osiada, opada, zapada si;
III. ficö, vr. (haben) odyma
si jak worek (o sukni);

wzdyma si, kurbani si.

Sä'tfett, va. (haben) w wór
zaszy i utopi (dawniej ka-

ra na ojcobójców).

Sacferfo't! SarJcrrae'nt!

inter. daj go katu! a to nie

arty! dla Boga!

Sa'ttfÖnnig, adi. mieszko-

waty.

Sa'dgarrr, sn. *§, pl. a,
sak m.

Sa'tfgaffe, sf.pl. =n, ulica

niecaa, lepa, uieprzechodnia,

bez wyjcia, bez wjazdu.

<Sa'tfgdeife, sn. ob. ©tocf=

geleife.

Sa'dhüpfeu, Sa'tHaufcn,
sn. =S, bieganie n., wycigi
pl. w workach.

©CTdlCiltuianu, sf. par /.,

pótno workowe, na worki.

©Ü'dler, sm. -§, pl. —, fa-

brykant m. wyrobów skórza-

nych, sakiewek, torb.

Sa'dltnnen, sn. obacz ©acf=

[einroanb.

©a'rfmeiftcc, sm. =§, pl.

—, nakadczy tn.- = Sabe=
meiner.

Sn'tfpfetfe, sf. pi. =n, du-

dy pl., multanka f.



Sa'tfpfeifcr

Sagen

Sa'ttyfcifcr, sm. -3, p*.'

— , dudarz m., dudzista m.

5a'dJ)tftotc, sf. pl. *n, pi
:

stolet kieszonkowy, krócica /.

3a'tfroif, sm. -(e)3, P l -

-röcfe, tuurek m.

Sa'dtier, n. =003, p*. -e,

gizebinów w. (zoologia).

Sa'ctträger, sm. -8, ^. —

,

workono m.

«a'rJtutf, sn. -(e)3, i>*-

-tücher, 1) chusteczka /; do

nosa; 2) obacz ©acfleinroanb.

Sa'tfuljr, «f. 1> -en, zega-

rek kieszonkowy.

«acnle'gium, s». obacz

©alrilegium.

Sä'ciilum, 5». obacz Sa-

lutom.
SabbUjä'ifdj, ad», sadu-

cejski.

Sa'betuutm, sm. obacz

©äbenbaum.
<Sa'(e)mann, sm. -(e)3, pZ.

-männer, Sä'er, sm. «ä, .pZ-

—, siewca m., siewiarz m.

Sä'(e)mafri)iue, */. pl- -n,

siewnik m.
Sä'en, »a. (fjaben) sia;

ciel — nasia; (obraz.) bünn

gefät rzadki.

gä'(e)fatl, sm. .(«)3, P*-

»fäcfe, worek siewny, do sie-

wa, worek z nasieniem.

§ä'(e)tud), sn. =(e)3, p*.

«tüdjer, pachta /". do siewu,

siewnia f., siewalnia /.

®ä'(e)seug, sn. -(e)3, sprzty

»Z. do siewu.

©a'(e)acit, sf. pl. «en, czas

m., pora f. siewu.

Sa'fftan, sm. .(e)3, pZ. -e,

ga'fftanleber, sn. =8, pZ. —

,

safian m.; oon — safiano-

wy adi.

©a'(f)flor, sm. =(e)3, kro-

kos »i., szafran polny, dziki

(roli Da).

©a'ftOtt, sm. =(e)S, szafran

— unb Kraft niesoczysty,
j

bezsilny, bez jdrnoci i mo-

cy (n. p. styl, mowa); nudny,

niesmaczny (n. p. potrawa)

= fabe; 2) humor w., humo-

ry pl. (medycyna); bic ©äfte

haben fidj nerbichtet humory

si zebray; bie ©äfte fteigen

i^m in ben Kopf humory bi-

j mu do gowy.
'
Sa'ftairälauf, sm. =(e)3,

pynienie n. soków (botanika).

Sa'ftbeplter, sm. -3, pi-

—
, miodnik w.; = §ontg-

feldj (botanika).

Sä'ftdjett, Sä'fflein, sn. -3,

pl. — , dim. od ©aft, so-

czek m. ; syropek m., ulepek m.,

powideka pl. (aptekarstwo).

So'ftbetfc, sf. pl. -n, mio-

dochron w.

©n'ftfar&e, sf. pl. -n, ko-

lor rolinny.

ScTftfiUp, sm. -ffe3, i>Z.

•ftiiffe, — oer33äume oskoa/.

Sa'ftfütte, sf. obfito f.

soków.

Sa'ftgang, sm. =(e)3, pZ.

-gänge, Säftgefäfj, sn. -eS,

pi. =e, przewód soczny, na-

czynie soczne.

Stt'ftgrÜn, adi. zielony

jak roliny.

Sa'fttg, I. adi. 1) soczysty,

miadysty, peny soku; 2)

(przenonie:) tusty, nieoby-

czajny, sprony; -e @efd)td)te,

brudna historya; -er ©eberj

sprony, tusty art; II. adv.

soczycie; (obraz.) spronie.

Sa'ftigtctt, s/., Sa'ftigfetn,

sn. =3, soczysto f.

Sa'ftloS, adi. 1) bez soku,

niesoczysty; 2) (przenonie:)

(faft- unb Eraftlo) bez energii

;

nudny; = fabe.

Sa'ftloftgfeit, s/., Soft-

mangel, sm. *S, brak w. so-

ków, niesoczysto /. ; e

pl.

pl.

m.

pl.

w.; mit — angemacht, gefärbt, I

cho^ ^ (
n . p . ziemi)

gubereitet szafranny

©a'fronfarbtg, Sa'frangelb,

adi. szafranowaty, szafrano-

wy, szafranowego koloru, ó-
ty jak szafran; — roerben

szafranie sie.

Sttft, sm' =(e)3, pl. ©äfte,

1) sok m.\ ber rote — czer-

wona posoka, krew f. ; ooHfer)

unb Kraft soczysty; of)ne

ga'ftoiirä,"*'1
-

s^> Pl "fc
marmelada f, powideka pl.

Sa'ftretrh, Sa'ftftro^cnb,

2a'ftÜ0Ü, adi. soczysty; =
fafttq.

gtt'ftsett, sf. czas m. kr-
enia soków, oskoy pl.

®0'ftjtDCig, sm. <e)8, pl

=e, nacigacz m. soków.

3a'gbar, adi. mogcy by
powiedzianym.

Sä'gbar, adi. dajcy si

piowa.
3a'gC,s/.p^.-n,l) podanie

n., tradycya /. = Überliefe-

rung ; 2) pogoska/., wie/.

;

es geht bie — jest pogoska,

rozchodzi si wiadomo.
Sä'ge, sf. pl. -n, pia f.;

Keine — pieczka f.

«ä'gclmud), sm. -(e)s, pl
•bäud)e, piobrzuch m.

3a'flet)aum, sm. -(e)8, p^-

-bäume, rdzenica /*., sago-

wiec m.
2d'geblatt f

sn. -(e)8,

-blätter, tama /. piy.

Sö'geblorl, sm. =(e)§,

-blöcfe, camer m., pie
drzewa do piowania.

Sä'gehocf, sm. «(e)8, .

.bbcfe, kobyüca f.,
sztaluga /.

Sd'gefetle, sf. pl. =n, pil-

nik piowy.

Sä'geftfd), sm. *e§, pl. -e,

zbak w., pia /. (ryba).

'Sä'geförmtg, adi. zabko-

waty.

5ä'gc(n)geftcü, sn. -(e)3, pl-

-e, osada /. piy.

Sd'gegriff, sm. -(e)i, p<.

• e, rkoje /. piy.

Sa'geholj, *»« -*•# ^ a 'fl e
=

Ho^, «». -es, ^. -Itöfee, pio-

wiec »., opaa /.

«ü'gclnetncr, sm. »3, pl.

— , mnogozb m. (zoologia!.

Sä'gctreb?, sm. -fe3, p?.

«fe, krewet w., obcgnik

zielony (zoologia).

Sii'gemafrf)ine,

pia parowa.

Sä'gcmchl, sn.

ciny pl.

©ä'gemül)le, sf.

pia /., tartak m.

Sä'gemütter, sm. -3, pl.

— , waciciel m. tartaku.

Sct'gen, va. (haben) rzec
s

mówi, powiada, powiedzie;

ja, netu — powiedzie tak,

nie, potakiwa, potwierdzi,

zaprzecza, zaprzeczy; JU

allem ja — wszystkiemu po-

takiwa, na wszystko si zga-

dza; feine Meinung —
(wy)powiedzie swoje zdanie,

zapatrywanie ;
guten Xag

;

I gute 9tod)t — powiedzie

sf. pl. »n,

«(e)3, tro-

pl. =n,
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dzie dobry, dobranoc; jmnbm
35anf — (po)dzikowa komu

;

imnbm üeberootjl — egna
kogo, (po)egria si z kim

;

jmnbm ©robljetten — powie-
dzie komu grnbiastwa;
feine ©rünbe — wyuszczy
swoje powody; „©te", „®u"
gU jmnbm — by z kim na
pan, na ty, mówi komu pan,

ty, tyka si z kim
;

gu —
pflegen mawia; fictbe id) e
ntdjt fdjon Iingft gefagt?
czy nie mówiem (tego) ju
dawno? man fagt mówi,
powiadaj; man hat mir ge»

fagt mówiono mi, syszaem

;

roa fagft bu ba3U? co mó-
wisz na to? bagegen fann
man nichts — na to niema
co mówi, nie da si nic po-

wiedzie; bu ijaft gut — to-

bie dobrze mówi; ba§ bat

nidjtS ju — , baä fagt nidjtg

to nic nie znaczy, nie ma
si o co kopota; roa roiH

ba — ? co to ma znaczy?
ba§ mufj id) — , fie mißfällt

mir musz wyzna, e mi
si nie podoba; id) mbdjte

faft — powiedziabym prawie

;

um e§ offen ju — otwar-

cie mówic, wyznajc; e3

ift faum (nidjt) ju — ! trudno
rzec! e ift faum ju — , rote

man mid) empfangen fjat

trudno opisa, jak mnie przy-

jto; (rote) gefagt, (fo) getan jak
powiedzia, tak te zrobi;

foju— jak to si mówi,
jak to mówi; er fann non
©lud fagen, bajj ... to jego
szczcie, e . . .; er tjat tn

ber erroattung oiel ju — ma
wany gos w zarzdzie; er

läfjt fid} ntd)t§ — nie da so-

bie nic powiedzie, nie sucha
nikogo; lajj bir — daj sobie

powiedzie, pozwól, e ci po-
wiem; lafj Dir ba gefagt

fctn zachowaj to w pamici,
niechaj ci to posuy za
wskazówk; in§ @eftd)t —
w oczy powiedzie, wymia-
ta; mit halben SBorten etro.

— da co do zrozumienia;
ba3 rotU niel — to wiele
znaczy, to uwagi godne;
roa id} — roottte co chcia-
em powiedzie; bein ©e=

roiffen roirb e bir — sumie-

nie ci to powie; t>a<» ift, rote

gefagt, nictjt Ieid)t to nie jest,

jak mówi, jak powiedziaem,
atwo; roa roili er bamtt —

?

co chce przez to powiedzie?
ba roollte id) bamtt ntdjt ge--

fagt fjaben tego nie chciaem
powiedzie, tak tego nie

rozumiaem; roenn id) bir

aber fage kiedy, skoro ci je-

dnak powiadam; id) habe mir
— laffen, bajj . . . mówiono
mi, syszaem, e . . .; jmnbn
tot— rozgosie nieprawdziw
wiadomo o czyjej mierci;

fid) etro. nicfet jroetmal —
laffen nie da sobie co dwa
razy powiedzie, natychmiast
co uczyni; bu haft tjier ntc&tä

JU — nie masz tu nic do
rozkazywania, nie masz tn

adnego prawa ; ein »Ul»
fagenber 3iüä spojrzenie wy-
mowne; eine ntd)t§fagenbe

3Riene mina nic nie znaczca.
2(1 l]Clt, sn. =§, mówienie

n., powiadanie n., powie-
dzenie n. ;

— unb Sun roar

ein bet ihm zaledwie byo
powiedziane, ju to uczyni;
— unb %\xn ift jroeierlet od
sowa do czynu daleka droga.

@ä'gen, va. (Ijaben) rzn
pi, piowa.

sa'genöidjtung, sf. pi. »en,

poezya mityczna, poemat, na
tle poda osnuty.

Sa'genforfdjting, */. pi.

=en, badanie n. poda ludo-

wych.

Sagengefdjidjte, sf. pi.

=n, 1) opowie na tle poda
ludowych osnuta ; 2) histo-

rya f. poda ludowych.

Sa'geitljaft, adi. mityczny,
legendarny, bajeczny.

3a'geitfm§, sm. =fe§, pi.

=fe, cykl m. legend, poda
ludowych.

Sa'genfunbe, sf. mito-
logia /.

©a'genreid), sn. =(e), pi.

=e, pastwo mityczne, kró-

lestwo bajeczne, legendarne,

wiat m. mitów, legend.

®a'genretd), adi. bogaty
w podania, peny tradycyi.

©a'gentticlt, sf. obacz
©agenreid).

3nlenber, Seutfd>>oInifdje3 SBörtetöuA.

Sa'gcnjcit, sf. pi. =en,

czas znany z poda, czas
mityczny, legendarny.

Säger, sm. «, pi. —

,

tracz m., pilarz m., lacharzm.
Sii'gcfalm, sm. «(e), pi.

=e, ksacz m. (ryba).

Sä'gcfr^mtcJ), sm. =(e)§, pi.

=e, kowal piy wyrabiajcy.
Sä'gefdjnäbler, sm. «s, pi.

— , zbatka /. (ptak).

Sä'gefrljniti, sm. =(e)s, pi.

• i, przernicie n. pi.

r
Sä'gcftdttonj, sm. =e, pi.

»fchroanje, pilkobok m.
(Ptak).

Sä'gefpÜnC, am. pi. trociny

pi, troczyny pi.; = ©äge=
mehf.

Sa'gefjjäneartig, adi. tro-

ciniasty.

©fi'getaudjer, sm. »3, pi.

— , tracz m., kruk morski
(ptak).

Sä'getoert, sn. =(e)3, pi.

=e, pia parowa ; = ©äge=
mafdjine.

©a'gemort, sn. =(e), pi.

=roórtec, czasownik m., sowo
n.: = Qeitwovt (gramatyka).

Sä'gejahn, sm. =(e), pi.

=3äf)ne
/
zo m. u piy, od

piy.

Stt'gO, sm. =g, sago «.,

tapioka f.

Sa'gobaitm, sm. =(e)§, pi.

=baume, sadowe drzewo.

Sa'gogrii^c, sf. pi. =n,

sagowa kasza.

Sa'gopalme, */. pi -n,

krupnia /.

Sa'gofu^c, */. pi. =n,

zupa sagowa, z sagiem, z ta-

piok.
Sa'fjlbartö, sn., ©a'l)Uetfte,

sf. obacz (äalbanb.

Sa'hlHJCtuC, */. obacz ©al=
roetoe.

Attllltó adi. mietaukowy.
Sfl'ljne, sf. mietanka /.

;

gefchlagene — bita mietana.
2a'l)HCl)aUtg, adi. zawie-

rajcy mietank, mietan-
kowy.

©0'hnCU, va. (^aben) zbie«

ra (z mleka) mietank.
So'ftnfäfc, sm. s§, pi. —

,

ser mietankowy.
<Sa'hnfitrJ)en, sm. -s, pi.

—
,
placek mietankowy.
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Sat'büng, sm. -8, pi. •(,

zotopstrg m.; = ©olb=

foreüe.

StttfO'n, (wym.: sez), sf.

pl. s8, sezon »»., pora /. roku,

czas m.
«atfo'itflcfdjäft, sn. «(e)3,

pl. -c, interes sezonowy.

Sai'tC, */• pl "="/ struna

/". ; SBerferti'ger non --n obacz

©aitenmadjer; mit neuen *n

beatehen, aufgießen naciga,
nacign nowe struny ; bte

— ift gesprungen pka stru-

na; bte =n fpannen napry
struny; (przenonie:) bte

rechten =n berühren poruszy,

dotkn strun serca, przy-

mówi
1

komu do serca; ge=

linbere <*n aufjie^en spuci
z tonu; ftratnmere «n auf«

jtefjen nabra ostrzejszego

tonu, wzi si ostrzej do

ko£o, do czego; anbere =n

aufjie^en zmieni ton, zacz
z innego tonu, zacz z innej

beczki; bte =n ?u hod) fpan=

nen za wiele wymaga, za

wielkie robi pretensye.

Sai'tenbejuo., sm. -.(e)§
t
pl

=güge, struny pl. u jakiego

instrumentu.

©at'tenbrett, sn. -(e)s, pl.

=er, ©aftenljalt«, sm. =3,

pl —,
puka /. (muzyka).

Sat'tenbraht, sm. =(e)3, pi
«brtfjte, drut m. na struny.

Satteninftrumeni,««. -(e)s,

pZ. =e, instrument strunowy,

instrument rznity (muzyka).

Sat'tenHang, sm. =(e)3, #z.

sflänge, dwik m. strun,

muzyka /.

Sat'tentra^er, sm. =3, pZ.

— , zy skrzypek, rzempo-

lista w.
Sat'tenmadjer, sm. =8, pZ.

—, fabrykant m. strun.

Sat'tcnf))iel, sn. »(e)8, P z.

=e, 1) granie na instrumencie

;

2) harfa /., lutnia /.; 3)

dwik m. lutni.

Saframe'ttt, sn. «(03/ pZ.

=e, sakrament m.; ba8 Ie£te

— auätetten opatrzy umie-

rajcego witymi sakramen-

tami; bte «'e Betreffenb sa-

kramentalny ;
— ! dla Boga

witego I

Salwmcnta'l, Soltome'nt«

Ud), adi. sakramentalny

;

adi: sakramentalnie.

Softamentic'rcn, vn. (ha=

ben) przeklina; = fluctjen.

Saframe'ntfdjänber, sm.

•8, pl, — , habiciel m., znie-

wayciel m. sakramentów.

Saframe'nt§bäu3djen, sn.

=8, pl. — , tabernaku m.

©afric'ren, va. (haben)

wici, powici, wywie-
ci;= rcetfjen.

SafcitC'gifd), adi. wito-
kradzki.

Safrilc'fltum, sn. -(s), pl.

»gien, witokradztwo n.

Safrtfta'n, sm. =(e)3, pl.

=e, zakrystyan m., suga
kocielny.

Safrtftci', sf. pl =en, za-

krystya /.

Säfula'rfeier, sf. pl «n,

Säfüla'rfeft, sn. =e8, ^. =e,

obchód stuletni.

Säfularifatio'n, sf. pl «en,

sekularyzacya /.

ShMarifie'rcn, va. (haben)

sekularyzowa.

Sähtlartfte'ren, sn. =8,

©äfularifie'ntna., sf. pi =en,

sekularyzowanie »., seku-

laryzacya /.

©ä'fuUtnt, sn. «=(8), pZ. =la,

stulecie n.

Salama'nutr, *m. »8, #z.

— 1) salamandra /. (zoolo-

gia); 2) w mowie studen-

ckiej: einen — reibentoasto-

wa trc w koo o stó usta-

wionemi szklankami i ude-

rzajc niemi nastpnie w stó.

Sala'nu i (rzadko) ©ala'=

ntC, sm. —, pl =8, salami

n. (rodzaj kiebasy).

Sala'mtumrft, sf. obacz

©alarn*.

Salä'r, sn. «(e)3, pl «e,

paca /., zapata /. ; ein —
geben zapaci.

«Saat, sm. -(e)8, pl
*t, saata /.; ben — an=

madjen przyrzdza saat.

©ala'tarttg, adi. podobny

do saaty.

Sala'tbobne, sf. pl. -n,

fasola /. na saat.
Sala'igabel, sf. pl. =n,

widelec m. do saaty.

Sala'tfojjf, sm. =(e)3, pl.

=!öpfe, gówka /. saaty.

Sala'tltiffel, sm. -8, pl.

— , yka f. do saaty.

©ala'tÖX, sn. =(e)3, pl. «e,

oliwa /. do saaty.

Sala'tfdjiiffel, sf. pl. -n,

pómisek m. do saaty, sala-

terka /.

Saia'ifdjtoenfer, sm. =8,

pl. — , Sala'tfteb, sn. =(08,

pZ. =e, przetak 7». do popu-
kiwania saaty.

Salba'ber, sm. -3, pZ. —

,

1) gadua w*., bazgo m.

;

= ©djroä^er; 2) szarlatan «z.;

= Quacffalber.

Salbaberet', sf. pl. «en,

1) bajanina /., I>zduiy pl,
gadanina/.; = ©efdjrcä^; 2)

szarlatanerya /. ; = duatf;

falberet.

©aUm'&ern, vn. (|aben)

baja, bzdurzy, bazgoni;
= froafeen.

Salbanb, «». =(e)8, ^?.

«bänber, Sa'Ileiftc, */. pl =n,

krajka /.

@a'lic, sf. pl. =n, ma /*.,

olejek m., pomada f., smaro-

wido n.

©a'Ibet, ©a'Ibci, *w. «3,

sf. szawia /'.; roilber — gra-

natnik m.
©a'Itictciftg, sm. -3, pl =e,

ocet m. z szawi.
Salkiftraud), sm. -(e)s, pl.

=fträud)er, krzak «i., szawii.

Sct'lbetttiet&e, »/. pZ. -n,

rokicina /., oza /. (rodzaj

wierzby).

Sa'lbetwiit, sm. *(e)3, pZ.

=e, wino n. z szawi.

©a'Ibett, I. va. (haben) na-

maszcza, (na)maci, (maci
lub olejkiem) posmarowa,
namaza; jmnbn ^um ^efter,

jum Äöntg — namaci kogo

na kapana, na króla; ber

©efalbte pomazaniec m. ; ber

©efalbte be3 §errn pomaza-

niec Paski; II. ftdj — , vr.

(haben) namaszcza si, na-

maci si (n. p. wonnym
oleikiem).

So'Ibcn, sn. »3, (nama-
szczenie ii., smarowanie n.

(maci lub olejkiem), na-

mazanie n.
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5a'lbenarjt, sm. =eS, pl.

• ätstc, pomazownik m.

©a'lbenbaum, sm. .(e)g, pl.

»bäume, balsamowiec m.

(drzewo).

©a'lbentiiicfjfe, s/. pl- -n,

Sa'lbengefäft, *». »es, pZ. »e,

puszka /. z maciami lub

olejkami do namaszczania.

Sa'lfienbereiter, ©a'lben»

mattier, ©a'lbentoerfertiger,

sm. =S, pZ. —,
przyprawiacz

m. maci, olejków.

Sa't&enhänbler, ©a'loen=

fränter, ©a'Iöcnöcrläufer, «m.

=3, j3^« —> kupiec m., kra-

marz m. handlujcy macia-
mi, olejkami.

Sa'lber, sm. >g, p. —

,

namaszczacz m.
Sa'tböl, sn. =(e)3, jpZ. *e,

olej wity, krzymo n.

Sa'IbftUÖC, «/". pl =n, na-

maszczaloia /.

Sal&lin.H, sf. pl. =en, na-

maszczenie n., namazanie n.;

(obraz.) mit — fpredjen mó-
wi z namaszczeniem, z wiel-

k powag, z patosem.

'©a'IfnmgSretd), ©a'ibwtgS-

Doli, a^i. patetyczny, po-

waoy ; adv. patetycznie,

powanie; — fprecben mówi
z namaszczeniem.

Sa'ldjett, sn. -8, pZ. —

,

tfim. od ©aal, mala sala,

salka /.

SalbiCrcii, ta. (Ijaben) za-

paci, wyrówna rachunek.

Salbte'ren, sn. «=£, ©albte'--

rung, »/. pZ. *en, zapata /".,

wyrównanie n. rachunku.

Sa'l&O, 5OT. :(g), pZ. «3 i

=bi, salao m., reszta f.

(handel).

Sa'lboiibertrag, ©a'lbnbnr»

trag, sm. *(e)§, pZ. »trage,

przeniesienie n. salda (na

nowy, dalszy rachunek).

Sa'ibojaljlung, */. p?. «en,

wyrównanie «., spata /.

salda.

Sa'lejjttmrjel, s/. ??• -n,

kolaszek m., kolaki pl.

(rolina).

Salt'lte, sf. pl. =n, salina

/. ; warzelnia /.

SaU'nenarbeiter, sm. »ä,

pl. —, robotnik m. w sa-

linie.

Sali'nentuerf, sn. =(e)§, pi.

=e, obacz ©aline.

Sa'tifu), adi. salicki, ba§

=e ©efefc ustawa salicka (hi-

storya).

Salt3t)'I, sn. »(e)3, salicyl

m. (chemia, medycyna).

Saltäft'lfäure, */. kwas sa-

licylowy.

©alltt, sm. «(e)§, pl. «e, 1)

oso m.\= Sachs ', 2) psalm m.;

= ^fSfalm; langer — dugie
rozumowanie.

©a'lttttaf, sm. =§, salmiak

m., solan m. amonii, sól amo-
niacka (chemia).

©a'lmtafgeift, sm. =(e)§,

Sa'lnttaffntrttitö, sm. — , ro«-

ciek m. amonii rcej, amo-
niak gryzcy, cieky, wodny.

@a'intiaffalj, sn. =>e§, pl.

=e, sól amoniacka.

Salomo'ntfdi, adi. =e§ Ur«=

tell wyrok salomonowy, bar-

dzo mdry.
SalomonSfiegel, sn. =§, pi.

— , babikrówka /., toczydo

n., biaa krówka, kokoryczka

f. (rolina).

©OlO'n, sm. -%, pl. =3, sa-

lon m., sala /.

©OlO'tt*, adi. salonowy.

©alO'nittäfttg, adi. salono-

wy; adv. salonowo.

©alo'nmcnfu), sm. =en, pl.

=en, salonowiec m.
©alo'nttiagen, sm. .§, pi.

—
,
powóz salonowy, wytwor-

ny, salonówka /. (kolejn.)

©alo'ntoefen, sn. =§, saio-

nowo /.

SalO'Jp)), adi. brudny, nie-

dbay, zaniedbany; adv. bru-

dno, niedbale, zaniedbanie.

©atye'ter, sm. =§, saletra

/. (chemia).

®aI^JC'tCr=, adi. saletrowy.

Salue'terarttg, adi. saie-

trzysty, saletrzany, saletro-

way.
©aine'terbübung, ©Ureter«

CrjCUgung, sf. warzenie n. sa-

letry.

Satye'tererbe, »/. pL »n,

ziemia saletrzana.

©atye'terergeugenb, ©al»

ÜC'terhaUtg, adi. saletrzany.

Salne'terfatirtlant, sm. »en,

pl. =en, saletrnik m.

Satye'tcrfraft, sm. »eg, osad

saletrzany.

Satye'tergetft, sm. »(e)§,

rozciek m. saletry, saletra

cieka.

Saine'tergrube, Salüe'ter»

fliittc, */. i?z. *n, Salueter»

fieberet', «/. pZ. =en, saletrar-

nia f.; warzelnia /. saletry.

©alae'terhaltigtett, sf. sa-

letrzano f., saletrowato /.

Salne'terlauge, sf. pi. =n,

ug saletrowy.

©altieterfals, sn. »e, sa-

letrzan m., podsaletrzan m.

®al))e'terfal3faur, sf. kwas
saletrosolny.

Sal^ie'terfauer, adi. saletro-

solny.

©atye'terfiiure, sf. kwas
saletrowy, azotny.

Sa^je'terfteber, sm. -§, pi.

— , fabrykant m. saletry, sa-

letrnik m.
©atyeterfteberet', sf. obacz

©alpetergrube.

@atye'terftoff, sm. -(e)s,

saletroród m.

©alöe1(e)rig, adi. saletrza-

ny, saletroway; =e ©aur
kwas saletrzany.

Stt'lfC sf. pl. »n, ostry sos.

Salto ntorta'le, sm. —
,
pl.

=§ i (Salti mottali salto mor-

tale, skok miertelny= Xobe=
fprung.

©alU't, sm. -(e)3, pl. =e
f

Saln'tfd)uß, -ffeS, i>i. ffeftüffe,

powitanie w. salw (wojskow.).

©alutie'ren, va.ßaben) sa-

lutowa, powita, egna,
uszanowanie okaza (woj-

skow.).

Sa'lbe, */• pl- 'K, salwa

/., wystrza m. (armatni) na

znak powitania lub poegna-
nia ; eine — geben, abfeuern,

da salw.
©a'ltoetbe, sf. pl. »n,

wierzbooza f., kolina /.,

ozina /., iwina /., iwa /'.

©alj, sn - =e§/ P1' **> !)

sól f. ;
gefottene — warzonka

f.; unreines — smulec m.\
— fieben sól warzy; — an

eine ©peife tun przyprawi
potraw sol; mit— beftreuen

posoli; in — legen woy
do wody sonej, nasoli; —
unb 33rot macht bie Sßangen
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rot najprociejszy wikt jest

najzdrowszy; nid)t bag —
auf beut örote Ijaben mie
zaledwie czem wyy; bei

jinnbm einen ©cbinfen im —
baben mie z kim jak spra-

w do zaatwienia; bas tft

oijne — itnb ©rhrnalä to bez

soli i omasty, to nie ma a-
dnego smaku, to koncept ja-

owy; 2) dowcip m.\ atttftt)eg

— dowcip atycki.

£nl$=, adi. solny.

Su'lja&flabe, sf. pi -n, po-

datek m. od soli.

Sa'^aber, sf. pi. =n, ya
solna.

faljitynltd), Sa'^artig,
adi. do soli podobny, solo-

waty.

Sa'Ijantt, sn. =(e)g, pi.

-ämter, urzd solny, upa f.

©aljarbeiter, sm. »s, pi.

— , robotnik soiny, w salinie.

©a'ljät^Cr, sm. -3, eter

solny.

(Sa'lsauffeljer, sm. =g, pi.

•g, dozorca salinarny.

©a'IjtlOtl, sn. =(e)g, pZ.

-bäber, kpiel solna, w so-

lance; kpiel morska; =
©eebab.

Saläkplter, sm. obacz

©alsfafc.

©aljfiercitung, s/. fabry-

kacya /., warzelnia /. soli.

(Sa'Isbcrflfflcrf, ««. <e)g, ^z.

-e, upa solna.

SaljblDrf, sm. -(e)g, pi.

-blöcfe, bawan m. soli.

©a'ljMume, s/. j??. =n,

kwiat solny (mineralogia).

Sa'l3briilje, s/. .pi. -n, woda
sona, sos sony, solanka /.

©aljtirunncn, «w?. »g, pi.

—, zdrój solny.

©a'ljbüdjfe, sf. ob. ©aljfafe.

SaljtlUttcr, sf. maso so-

lone.

« ©aljen, va. falgte, bab
gefallen (tjaben) soli, osoli;

ein roenig — podsoli; tiid)tig

— nasoli; jU ciel — przesoli.

^fl'ljCH, sn. -g, solenie n.

©a'IjCröC, sf. pi. «n, zie-

mia sona.

©a'Ijfaftor, sm. =g,p -en,

upnik m., solniczy m., pra-

so m.

Soljfaft, sn. «ffeg,pi. -fäffer ;

J«'m. £a'l3fäfjd)cn, s». =g,pi.

— , beczuka/, na sól; solniczka

/., solnica /'.

3o'l3ftfu), sm. seg, pi. -e,

ryba solona.

SaljflCtffl), sn. -eg, miso
solone.

Saljflut, s/. pi. -en, i)

wodasona, morze n. *,2)ay pi.

Sa'IjfuIirC, s/. pi. =n, zwo-
enie n. soli; wóz m. ze

sol.

(Sa'Ijfittterimg, sf. pi. -en,

pasza sona.

Sa'fygang, sm. *(e)g, pi.

-ganne, ya solna (górn.1.

©a'ijgeljatt, sm. =(e)g, 'so-
no/., zawarto/, soli (n. p.
w wodzie morskiej).

Soljgcift, sm. =(e)g, roz-

ciek m. soli, spirytus solny.

©a'i3geredjig!eit, sf. pi.

=en, prawo ». warzenia soli,

niepodlegajcej podatkowi.

©oljgcfdjmarf, sm. -(e)g,

smak to. soli.

Sa'tjgetotnmmg, sf, pro-
dukcya /. soli.

Sa'ljgraf, sm. »en, pi. -en,
upnik m.

Sa'Ijgrag, s». -feg, pi.

-gräfer, trawa botna.
Stt'IjgrUDC, sf. pi. -n, ko-

palnia f. soli.

Sa'iägnwb, sm. =(e)g, j>i.

-grünbe, sone bagno.

©a'^gurfe, sf. pi. -n, ogó-
rek kwaszony, w soli kiszony.

Sd'IjIjaÜtg, adi. solny.

Sa'lsijaltigfeü, s/. obacz
©aljgetjalt.

©aljban&el, sm. =g, handel
m. sol.

©a'ljljänblcr, sm. =g, pi.

—, solarz to., solnik m.
Sa'Ijpnblcrin, s/. pi. *in=

nen, solarka /.

©a'ljbuu§, sm. =feg, p?.

-bäujer, magazyn m., skad to.

soli.

©a'^ering, sm. -(e)g, pi.

-e, led sony.

©a'^berr, sm. -n, pi. --en,

waciciel m. upy solnej.

Sa'Ijtg i (rzadko) ©aljtdit,
adi. sony ; etro. — sonawy

;

«er ©efcbmau* sony smak;
-er ©ehalt sono /.; -er

33oben soniawa/. ; — werben
sonie.

3a'l3tgfeit, sf. sono /.

Sa'ljiHf^CftOr, sm. obacz
©aljfattor.

Sa'Isfammcr, sf. pi. -n,

solarnia /.

©a'tyfaften, sm. -g, —

,

2a'l3ft|'te, sf. pi. =n, skrzy-
nia f. z sol, na sól.

So'ljfärrner, sm. -g, p.
—, wocy pi. sól na ta-

czkach.

Sa'l3fl0§, sm. =t'g, pi.

sflojje, ©a ijUumflen, s»t. =5,

pi. — , brya /*., baiwan ni.

soli.

©a'Isfom, sn. =(e)g, pi.

-lörner, i dtm. Sa'i3fiJm(f)eu,

sn. -s, pi. — , ziarnko n.,

okruszyna /., krupeczka /".

soli.

Stt'IsfOtC, sf. pi. -n, wa-
rzelnia /'. soli, huta solna.

<Sa'l3frant, sm. =(e)g, pi.

-främe, kram solny.

Sa'ljfrämer, sm. -g, pi.

—
,
przekupie tu. soli.

®a'l3fraut, sn. =(e)g, pi.

=Iräuter, solanka /., soluik

m., krzyowniczek m. (ro-

lina).

Saljlriftott, sm. -(e)§, pi.

je, kryszta solny.

Sa'ljfunfeters, sn. -eg, pi.

=e, tlenochlorek m. miedzi.

&a%Mt, Sa'Ijlougc, sj.

pi. =n, woda sona, solan-

ka /.

©a'fjletfe, s/. pi. =n, mie-
szanina /. z gliny i soli dla
jeleni (owiectwo).

©H'l3lÖffeI, sm. -g, pi. —

,

yka /'. do soli.

®a'l3maga3ht, sn. =(e)g,pi.

=e, Sa'l3nteberlagef sf.pl. -n,

skad ». soli.

®o'l3ttta§, s?t. =eg, pi. -e,

miara /., miarka /. do soli.

Salsutcftc, sf. pi. -n, ob.

©aiüfäfccljen.

Sa'l3^)fannc, sf. pi. *% pa-
new /. do warzenia soli.

<So't3))fönncr, sm -§, pi.

—,
praso m.

®al3£ftait3e, sf. pi m, so-

liród m.
<5a'l$X0U, sf. pi -n, ana-

liza /., rozbiór chemiczny
wody solnej, solanki.

Stt'^pcfte, sf. pi =n, ró-
do sone, solanka f.
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Sa'ijregal, sn. =(e)§, pl.

=galien, przywilej solny.

Sa'ljfäulc, sf. pl. sn, sup
m. sali.

Sfl'ljfÖlirC, sf. kwas solny,

kwas ctalorowodowy, solan m.

3a'I$faure(§) (S-ifenojtjö,

sn. =»ren c(e)s, pl. «e =e, prze-

solan m. (chemia).

Sa'Isfdjate, «/• i>J- =n, ob.

©aljfä|rf)en.

«a'Iäf^an!, *m. --(c)§, sprze-

da soli czstkowa.

SarsfdjaiTOt, sm. (e)g, pia-

na f. wody (sonej) morskiej.

Sa'ljfdjidjt, sf. pl. =en,

pokad m. soli, solny.

Sa'Iäfdjiff, sn. =c, pl. «e,

statek 7». do przewoenia soli,

statek sol naadowany.
2a'l$fd)retbcr, sm. =%, pl.

— , solnik m.
Sa'ljfee, sm. =§, j?Z. »n,

jezioro sone.

Stt'IjftCbCH, sn. =§, warze-
nie n. soli.

Sa'ljfteber, *w. «§, pi. —

,

warzelnik m. soli, solowar m.

saläfteberci', sf. pl. =en,

warzelnia/, soli, solowarnia/.

Sd'IjfolC, sf. pl. =n, suro-

wica solna, osiadka /., so-

lanka /.

Sa'Isfoat, sm. .(e)§, pl. *,
szpat solny.

Sa'Ijfoeidjcr, sm. », pi.

— , skad m. soli.

So'lji'tetn, sm. s(e)§, pl. =e,

kamie solny.

Stt'ljftCUCr, sf. pl. m, po-
datek m, od soli.

Stt'IjftOrf, sm. =(e)3, 2>?-

=[töcfe, bawan »j. soli.

Sa'ljftofter, «w. =§,i?z. —

,

bijacz m., beczkowy m.
Sd'ijftütf, sn. =(e)3, pl. -.?,

brya /'. soli.

«a'läfumjjf, «w. .(e)§, pl.

=fümpfe, bagno n. soli.

Sa'ljteil, sm. =(e)§, jp?. =e,

i dim. Saljteildjen, sn. sg,

2^. —, czstka solna.

Saljtone, «/. ^. =n,
beczka /. soli, beczka /. na
sól, solówka /.

Sa'ljberfatif, sm. =(e)§, pl.

=fäufe, sprzeda /. soli.

«a'Ijberfdjletp, sm. =e§, pj.
=e, obacz ©aljoerfauf.

Sa'Ijöerttoltcr, sm. »g, pl.

— , upuik m.
Sa'ljberffialtung, sf. pl.^tn,

upnictwo n., zarzd m. salin.

Sa'ljtoagen, sm. =§, jpZ.

—, wóz m. do soli, wóz m.
ze sol.

Sa'IjtDoffcr, sn. =§, _pZ. —

,

woda sona.

©a'ljtoerf, sn. =(<)§, .pZ. =e,

kopalnia /. soli ; warzelnia f.

soli.

©a'Ijtoefen, sn. *§, u-
pnictwo n.

©O'lSJOÜ, sm. =(e)g, 2>Z.

=jölle, co n. od soli.

©amarita'ner, Samari'ter,
sm. =5, jjZ. — , Samarytanin
m.] ber barmherzige — mi-
osierny Samarytanin.

©antarita'iteritt, Samari'=
terill, sf. pl. «innen, Sama-
rytanka f

Samarita'ntfd), Samori'=
ttfd), adi. samarytaski; adv.
po samarytasku.

Sa'me(n), sm. *n, pl. ©a=
men, nasienie n., nasiono n.

;

zaród #?., zarodek w. ;= Äeim ;

siew m., ziarno n. ;
= ©aat

;

siemi n. ; tn =en fa^iefett kie-
kowa, przyj si, zapuszcza
korzenie; (przenonie:) na-

sienie n. potomstwo n. =
9ad)fommenfdjaft ; aibrafjam
— nasienie, potomstwo Abra-
hama; przyczyna /., powód
m.; = Urfprung; ber — ber

3tfietrad)t ziarno niezgody.

<Sa'meit=, adi. nasieniowy,
siemienny.

Sa'menakr, sf. pi. m,
ya nasieniowa.

<&a'menbatg, sm - »(e)§# P*.
»bälge, torebka nasieniowa
(botanika).

Sa'menbaitm, sm. =(e)§, pl.

=bäume, drzewo nasienne,

nasiennik m.
Sa'menfieet, sn. »(e)g, pi.

=e, grzda nasienna, nasien-

nik m.
Sa'menkljäiter, sm. -§,

pl. — , Sa'mcnbejjäftntS, «».

=ffe3, ^)Z. =ffe, naczynie
nasieniowe (anatomia); po-
dniczek m., zawierado n.

(botanika).

Sa'menbläödjett, sn. =§, pi
—,

pcherzyk nasieniowy.

Sa'menblatt, *». -(«)^* p
=blätter, obacz ©amenlappen.

So'mcnboljnc, »/. ^Z. =n,

fasola /. do sadzenia.

Sa'menbntcf), «w. =(e)§, pZ.

»brücke, przepuklina nasienna
(medycyna).

©a'menbitd)fe, */. pl. *n,

puszka /. na nasienie, z na-
sieniem.

©a'mcnbcttc, sf. pi. =n,

bona /., czepek m. nasienia

(botanika).

Sa'menbolbc, sf. pl. =n,

gówka /". (botanika).

Sa'ntenöriife, sf. pl. =n,

stark m., sterk w., stercz m.

Sa'mcnerfiicpng, sf. pi.

»en, wylanie n. si nasienia,

ejakulacya /. ;
polucya /.

Sa'mcnfSilCn, sm. pl. y-
jtka nasienne.

'
Sa'raenflnp, sm. «ffe§,

^?Z. =f(üffe, odpyw m. nasie-

nia, ciekczka/., nasieniotok

w., upaw m.

©O'menßCfä^ sn. obacz
©amenbebatter.

Sa'racngcljäufc, sn. »i, pi.

—, torebka /., gauszka f
nasieniowa.

Sa'mengctrciöc, sn. ,
zboe n. do zasiewu.

ea'menQitrfc, sf. pi. =n,

ogórek m., nasiennik m.
Sa'mcnljänMer, sm. =§, pl.

—, kupiec nasionami han-

dlujcy.

Sa'mcnljanuliwg, sf. pi.

=en, sklep m., z nasionami.

Sa'mcn^aiit, */. pl. »baute,

obacz ©amenbede.
©a'mcnliüllc, ©a'mcnl;iilfcf

sf. pl. =n, nasiennia /., osa-

dniczek m. (botanika).

Sa'mcnfajpfel, sf. pi. =n,
pokrywa Dasieniowa, torebka
nasieniowa (botanika).

Sa'menfctiu, sm. =(e), plf
=e, kie m. nasienia.

®a'mcnfcI, sm. <*(()$, pl. =e,

kielich nasieniowy (botanika).

«a'mcnfolkn, sm. «.§, pi.

—
,
paka nasieniowa (bota-

nika).

Sa'mcnfcrn, sm. =(e)S, pl
=e, ziarnko n. nasienia.

©a'menfojjf, sm. =c, ^z.

=fopfe, gówka nasieniowa
(botanika).
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3a'ntcnforn, sn. -(e)ä, pl.

»förnec, ziarnko n. nasienia,

nasionko n.

Sa'menforn&üu'e, sf.pl. m,
onasiennia /. (botanika).

So'mcnfrout, sn. .{e)3, Pl -

-Iräuter, rdestnica /., bobo-

wnica f. (rolina).

Sa'menfucfjcn, sm. =§, pl
— , oysko n. (botanika).

3a'mcnlawen, sm -
=§

» V 1 -

— , licienie n., oyszcze «.,

zarodkowe listki (botanika).

<3a'lttCUlUWenl03, adi. bez-

licieniowy.

2a'mcnlC^rC, sf. nauka /
o pynie nasiennym, sperma-
tologia f. (medycyna).

30'mcnl0? f
adi. bezna-

sienny.

Sa'meitmtld), sf. mleczan-

ka /.

sa'mennad)tüiid)öftiict, sn.

=(e)ä, pl. =e, nalotowa prze-

strze.

Sa'mcn))CrIcn, sf. pl. ziarn-

ka nasieniowe (botanika).

go'wen^flanjc, sf. pl. =n,

wysadnik m., uasiennik m.

Sa'mcnröbre, sf. pl. =n,

cewka nasienna (anatomia).

Sa'menfaft, sm. =(e)§, #z.

s fäfte, sok nasieniowy (bo-

tanika).

Sa'mcnfalä, sn. =e§, pZ. =e,

ziemiarka f.

(Sa'menfäule, sf. pl. «n,

i dim. Sa'menfäuldjen, sn.

=5, ^?Z. — , oka /., supu
m. (botanika).

Sa'mcnfdicibetDonb, sf. pi.

=roänbe, przeponka /. (bo-

tanika).

®a'menfd)itie, sf. pi. -.v.,

szkóka f. siewek.

Sa'menftaub, sm. *(e)3,

pyek nasienny (botanika).

Sa'menftengel, sm. *>§, pi.

— , odyga szypukowa (bo-

tanika).

Sa'tnenftrang, sm. =(e)g, pl.

=ftränge, kana nasienny
(anatomia).

Sa'menftraufi, sm. '(e)8,^.

=firäufje, ki nasieniowa,
pierzysko n. (botanika).

Sa'mentierdjen, sn. =g, pl.

—
,

plemnik m. (przyro-

dnictwo).

6a'nientterd)enhaiir, sf. pl.

=I)äute, zawijka /.

So'mcntraflenb, adi. wy-
dajcy nasienie.

Sa'mcnjttuebel, sf. pl. =n,

cebulka /'. do sadzenia.

Sämerei', sf. pl. =en, i)

sianie n.\ 2) nasienie «., na-
siona pl. ; 3) sprzeda /.,

skad m. nasion, sklep m.
z nasionami; = <3amen§anb»
lunq.

Sü'm^aug, sn. =fe, pl.

•bäufer, ircharnia /.

©Ü'imfdj, adi. irchowy,

zamszowy, na zamsz wy-
prwny; <=e<3 Seber ircha /.,

zamsz m., lesz m.\ adv. —
gerben na zamsz wyprawi(a).

Sä'mtfdjgerber, sm. =, pl.

— , ircliarz w., zamszownik m.

@ä'mifd)gerberei, sf. pl.

=en, ircharnia f., zamszownia

/., garbarnia f. skór zam-
szowych.

5ä'mifd)lCber, sn. =§, ircha

f., zamsz 7»., lesz m.
Sa'mfraut, sn. ={*)%, vl-

=fräuter, wrzecznik m. (ro-

lina).

Sö'mling, sm. =§, pl. =e,

siewka /"., nasiennik ni.

2a'mittel=, adi. zbiorowy.

Sa'mmelbanb, sm. =(e),

pi. =bänbe, Sa'ntraelbud), sn.

=(e)§, pl. sbüdjer, ksiga zbio-

rowa, kompilacyjna.

Sa'ramelbetfeu, sn. =3, pi.

— , basen m., wodozbiór ».,

acha /., achaka /.

Sa'mraelbefjälter, sm. =§,

pl. — , rezerwoar m., wodo-
zbiór 7)i., zbiornik m.

Sa'mmelbninneit, sm. «g,

pl. — , cysterna /., wodo-
zbiór ni.

Sa'mmelbiidjfe, sf. pl. =n,

skarbonka /. na jamun.
Sa'mmelörain, sm. *>,*pl.

*%, dreny zbierajce, dreny
zbiorcze.

Sammelei', sf. pl. «en,

zbieranina f.

2o'mraclfleijj, sm. *e, pil-

no /". w zbieraniu.

Sa'raraelgebtet, sn. -(e)§,

pl. tt, dorzecze n. rzeki; =
gtufegebiet, (Stromgebiet.

©a'mmeigelber, sn. pi. pie-

nidze zebrane, skadka /.

Sa'mmeiglaä, sn. -fe, pl.

.-gläfer, Sa'mmeninfe, */. pi
sn, soczewka zerodkujca.

Sa'mmelfeffel, sm. 4, pl
— , kocio zbiorny.

Sa'mmeltttawe, sf. pi =n,

teka zbiorna (n. p. na pa-
piery, rysunki).

®a'mmein, i. va. (Baben)

1) zbiera, zebra; SBlumen
— zbiera kwiaty; non ber

@tbe — zbiera z ziemi;

2Utttofen — zbiera jamun
;

SBorte — zbiera, kompilo-

wa sowa; Sriefmarten,

Sßünjen — zbiera znaczki

listowe, monety; feine ©e=
banlen — (po)zbiera myli

;

2) zgromadza, zgromadzi;
Gruppen — zgromadza,
gromadzi, ciga wojsko;

©d)ä£e — gromadzi skarby
;

(przenonie :) Äenntniffe —
nabywa wiadomoci; II. vn.

(Ijaben) 1) skada, zoy,
robi skadk; 2) kompilo-
wa; III. fid) —, vr. (baben)

1) zbiera si, zebra si

;

zgromadza si, (z)gromadzi
si = fid) nerfammeln; im
Saufe ber ^afjre haben fid)

©cbäfce gefammelt w cigu
lat uzbieray si skarby;

fid) in einem fünfte — ze-

rodkowa si (fizyka) ; 2)

(przenonie:) zebra, pozbie-

ra myli = feine ©ebanfen
—

;
przyj do siebie, ocho-n (n. p. z przestrachu, po-

dziwienia).

©o'mraelnorae(n), sm. =n§,

pl =n, imi zbiorowe ; wyraz
zbiorowy; = ©ammelmort.

Sa'mmelort, sm. Ke)§, pl-

=e, @o'rarael^Ia$, sm. *e,
pl »pIä^e f @a'mraeH)unft, sm.
;e§, pl «e, 1) miejsce n.

zebrania, zgromadzenia; 2)
zbiorowisko «., zbiornik m.

;= S8er)alter.

Sa'mmelrobr, sn. =(e)s, pl
*t, Sa'mraelriibre, sf. pi. .n,

rura zbiorna.

Sa'mmelfteUe, */. pl =n,

miejsce n. skadu ; skadnica

/., skad ni.

Sammelfu'rtum, sn. =(s),

zbieranina f.

@a'mmelteid), sm. =(e)3,

pl =e, staw zapasowy.
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Sa'mmdtoerf, sn. «(e)S, pl
:e, dzieo zbiorowe, kompi-
lacya f.

©o'mmclmort, sn. »e§, pZ. -e,

wyraz zbiorowy (gramatyka).

Sa'mmeljal)!, sf. pl. «en,

liczba zbiorowa.

Sa'mmet, ©amt, *»i. -(e)§,

pZ. =e, aksamit «z.; Dort —
aksamitny.

<Sa'm(me)täfi,nIidj, ©a'nt»

(lltC)taittg, adi. do aksamitu
podobny, aksamitowy.

®a'm(me)tbanb, sn. =(e)§,

pZ. =bänber, idim. ©a'm(me)t-
Mnbdjen, sn. =§, pl. —

,

wstka /., wsteczka f.
aksamitna, aksamitka /.

(5a'm(nte)tt)limte, */. pl =n,

zakua f., szaratek m.
®a'm(me)tbotte, sf. pl. »n,

burt m. z aksamitu, tama
aksamitna.

©a'm(me)t&iirfte, */. pl.

i\\, szczotka f. do czyszcze-

nia aksamitu.

@a'm(me)tbe<fe, sf. pl. -n,

kodra aksamitna.

©a'mmeten, ©a'mtcn, adi.

aksamitny.

(Sa'ra(me)tfalmf, sf. pl.

«en, fabryka /. aksamitu.

©a'm(me)thaiit, sf. skóra
gadka jak aksamit.

©a'm(me)tl)iit, sm. «eg, jp.

«Lute, kapelusz aksamitny.

Sa'm(mc)tmanfd)efter, sm.
=g, pl. — , póaksamit m.

<Sa'm(me)tnelfe, sf. pl. =n,

aksamitek m., turek m.
(kwiat).

Sa'm(me)tyaW)eI, sf. pi.

stt, lazownica /., zalaz m.
(botanika).

Sam(me)tyfiitcl)en, sn. sg,

pl. —, apka aksamitna (kota
chowajcego pazury).

<3ti'm(me)tti)efier, sm. «g, pl.

— , tkacz m. aksamitu.

©am(me)ta>e&erei', sf. pi.

sen, tkanie n. aksamitu; fa-

bryka /. aksamitu.

©a'm(mc)ttDCtdj, adi. mik-
ki iak aksamit.

Sa'tnmler, sm. «g, pl. —

,

1) zbieracz w.; 2) kompila-
tor m.\ 3) kwestarz m.; 4)
akumulator m. (elektryka).

©a'mmlertn, sf. pl. -innen,
zbieraczka f.; kwestarka /.

Sa'mmlmtg, sf. pi. =en, i)

zbieranie «.; — urn bte

j^ahne zebranie, gromadzenie
si okoo sztandaru; 2) zbiór

m. (n. p. poezyi, przyso-
wiów); 3) skadka/., kolekta

f. ; 4) (przenonie :) zebranie

n. si, myli; skupienie n.

ducha, umiarkowanie»., przy-

tomno f., spokojno /.

umysu ; = gaffung, ©emiitg»
rube.

Samt, I. praep. wespó,
pospou, oraz, wraz, z; II.

adv. — unb fonberg wszystko,

wszyscy (razem).

Sfi'mtltdj, adi. wszystek,

wszystfeo; mtne =e §abe cae
moje mienie; =e SBerfe wszyst-
kie dziea.

©a'lttltm, sm. »g, samum m.
(wiatr na pustyni).

®a'nt3tag, sm. sg, pi. -e,

sobota /'.

Sonctin'n, sf. pl. =en, ob.

©anftton.

S(Wb, sm. *(e)3, piasek m.;
mit — pufcen piaskiem szoro-

wa; auf — bauen na piasku
budowa ; in ben — fcbreiben w
piasku pisa; (obraz.) jmnbm
— in bie &ugen ftreuen (za)my-

dli komu oczy, (o)tumani
kogo; auf ben — fefcen, auf=

laufen najecha na mielizn
(egluga).

Sa'nbaal, sm. =(e), jpZ. »e,

piasecznik m.. wgorzyca /.,

bijak m. (gatunek wgorza).
©Onbtt'IC, sf. pl. =n, san-

da m.

©a'nbaraf, sm. =(e)§, san-

daraka /. (gatunek ywicy).

©a'nbiüinltdj, ©a'nbarttg,
adi. piaskowaty.

©a'nbart, sm. =(e)g, pl. »e,

sandacz m.\ = ganber.

<Sa'nbbab, sn. *e$,pl. -bäber,

kpiel piaskowa.

'©a'nb&anl, sf. pl. =bänle,

paszczyzna f, mielizna /.,

piasek m.; auf eine — ge=

raten najecha na mielizn,

zahaczy si na piaszczynie
(eeluga).

©a'nbfearre, sf. pl. =n, ot.

Sanbbanf.
©a'nbfieerfeaimt, sm. =eg,

pl. -bäume, mcznica turecka,

truskawkowe drzewo.

Sa'nbfoeere, sf. pl. «n, m-
cznica f. (rolina).

Sa'nbbcrg, sm. =(e)§, pl.

'(, góra piaskowa.

©fl'ttbbett, sn. =eg, pl. «en,

oysko piaszczyjte (rzeki).

Sa'nbfioben, sm. -,pl. -,
piaszczysty grunt, piaski pl.

©a'Jtb&iid)fe, sf. pl. «n, pia-

secznik m., piaseczniczka f. ;

bte — beg heiligen römtfdjen

Sftetcbeg piaseczniczkaw. rzym-
skiego Pastwa (artobliwa
nazwa Marchii brandenbur-
skiej).

Sa'ub&iidjfenfiaitm, sm. -eg,

pl. -bäume, oskotaica /., roz-

strza m.
©a'nbborit, sm. =(e)g, pi.

»en, bodzieniec m., bodak m.
(rolina).

Sa'nbbiine, sf. pl. =n, za-

spa piaszczysta.

©a'nbebene, sf. pl. -n, ró-

wnina piaszczysta.

Sft'nbCl, sm. «g, sanda m.,

cynda m. (drzewo).

<Sa'nMbcuim, sm. =e§, pi.

sbäume, sanda m., cynda m.

Sa'nbeUjoIj, sn. -es, pl.

sftöl^er, sandaowe drzewo.

Sa'ltbeit, va. (baben) pia-

skiem posypywa.
So'nbcr, sm. -g, pl. —

,

1) posypujcy m. piaskiem

;

2) sandacz m.\ = ,3aVber.

(ryba).

Sa'nbcrbc, sf.pl. =n, i) po-

kad piaszczysty (górn.); 2)

ziemia piaszczysta.

©a'nberj, sn. =e§, pl. =e,

piaskokrusz m.
©a'ltbfarfitg, adi. piaskowy.

Sa'nbfärdjcr, sm. =§, pl.

—
,
piaskarz m.

© a'nbfa^, sn. =ffesy
pl. »fäffet

obacz ©anbbufe.
©a'nbfcgc, sf. pl. «=n, kra-

ta murarska, asa /.

Sa'nbfclb, sn. =(e)S, pl. »er,

piaszczyste pole.

Sa'ttbftfdj, sm. ob. ©anbaal.
®0'nbftau)e, sf. pl. =n, pia-

szczysta paszczyzna.

Sa'nbflöj, sn. =e, pl. -e,

pokad piaszczysty, warstwa
piaszczysta (górn.).

Sa'nbfu&ce, sf pi. >n, i)

woenie n. piasku; 2) fura

/. piasku.
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«a'itbflcbtrflc, sn. =$, pl.—
i RÓry piasKuwe.

«anb^encnb, sf. pl. =en,

okolica piaszczysta.

5a'nößla§, sn. =fe§, pl.

»gläfer, «a'nblhufer, sm. °%,pl.

— , obacz Sanbutyr.

Sa'nbgrüber, sm. =§, pl.

— , ziemioryjka f. (zwierz).

3anbgräDcrci', sf. pl. «en,

piaskarma f.

Sa'nbgriCß, sm. =e£, drobny
piasek.

itl'llbgntk, sf. pl. =rt, dó
7«. piasku, piaskownia f.

Sa'nbgntnb, sm. *(e), pl.

«^rünbe, 1) piaszczyste oysko
(rzek); 2) grunt piaszczysty.

5a'nbgu&, sm. =ffe, pl.

»giiffe, odlew m. w formie

z piasku.

Sfl'ttbgitt, sn. -=(e)g, tyto m.
w liciach redniej jakoci.

Sa'nbhafcr, sm. =g, owies
wsatelc m.

Sa'nbhttlttg, adi. pia-

szczysty.

5a'nbf)afe, sm. *n, pl. =n,

zajc alpejski; (przenonie:)

rzut piaseczny (w grze w kr-
gle) ; einen =n haben nie trafi

adnego krgla.

Sa'itbljaHfcn, sm. ~§, pi.

— , kupa f. piasku.

Ba'ntyßbt, sf. pl. =n, za-

palenie n. jdra.

Sa'nbljiißct, sm. =g, pl. —,
pagórek piaszczysty.

2a'nbl)orft, sm. «(e)§, pl.

=e, mielizna ruchoma, przeno-

szca si z miejsca na miej-

sce (egluga).

Sa'ltbl)llljtt, sn. =(e)g, pl.

=hithnec, stepówka f. (ptak).

Sfl'nbifl, adi. piaszczysty,

grudziasty; «e ©egenb pia-

ski pl.

Sa'nbtflfCit, sf. piaszczy-

sto f.

Sa'nbils, sm. =e§, pl. ~t,

obacz ©anoaal.

Sa'nbtmmortettc, sf. pl. *n,

wiekuista f. (rolina).

Sa'nbinfel, sf. pl. =n, wy-
spa piaskowa.

3a'nbfafer, sm. ob. Sauf=
fafer.

«a'nblarren, sm. =g, pi.

— , taczki pi. do woenia
piasku, taczki z piaskiem.

Sa'nbftirrncr, sm. «g, pi.

—
,
piaskarz m., piasecznik m.

«a'nbflot, sm. *(e)§, obacz
©anbhooe.

5a'nbfont, sn. =(e)g, pl.

»lörner, i dim. 2a'nbförnd)en,
sn. *§, pl. — , ziarnko n. piasku.

5a'nbfrabbe, sf. pl. «n,

mrngacz m. (zwierz).

Sa'ttblraut, sn. =(e)g, pi.

"trautet, piaskowe ziele, pia-

skowiec m., piaskownica f.

«a'nbfudjcn, sm. ->,pl. —,
rodzaj placka kruchego.

Sa'itbfuljle, sf. ob. @anb=
grube.

Sa'nblaub, sn. «(e)s, pl.

=[anber, grunt piaszczysty.

Sa'nblaud), sm. --(e)3, pl. =e,

czosnek piaskowy.

5a'nbläufer, sm. *$,pi. —

,

prawda f., kulig m., samotnik
m. (gatunek bekasa).

ga'nblöffcl, sm. =g, pi. —

,

wider opatowy.
Sa'nbmann, sm. =(e)g, pl.

=manner, 1) piaskarz m.,

piasecznik m. ; 2) — i dim.

2a'nbntiinnd)en, sn. =g, Mor-
feusz m. ; ber — fommt ju
Morfeusz przychodzi, ju si
oczy zlepiaj.

Stt'nbpapt'er, sn. =(e)g, pa-

pier napiaskowany.

Sa'nbpilä, sm. =eg, pl. -z,

piasecznik m., grzyb pstry.

Sa'nbreff, Sa'nbriff, sn.

=(e) s ,
pl. -e, obacz ©anobanf.

ea'nbriebgraS, sn. =\&,pi.

\ =gräfer, turzyca piaskowa (ro-

lina).

Sa'nbroljr, «a'nbfdjilf, sn.

i ='e)3, pl. »e, trzcina piaskowa.

5a'nbfatf, sm. »(e)g, pl.

°\ä<£e, worek m. piasku, z pia-

skiem, na piasek.

Sa'nbfd)id)t, */. pl. =en,

warstwa f. piasku.

Sa'nbfdjtmmtl, sm. «g, pl.

— , siwek nakrapiany (ko).

5a'nbfd)0ttc, sf. pl. =n,

brya /. piasku
; fltegenbe —

wydma piaskowa.

ea'nbfegge, */. pl. *n, tu-

rza trawa.

Sft'nbftaub, sm. -(e)g, kurz
m. z piasku.

«a'nbftetn, sm. ={t%pl. *e,

piaskowiec m„ krupowiec m.,

drzstwo «., er f.

«a'nbfteinuredj, sm. -8,

rzsa skalna (rolina).

«a'nbftcittunicfj, sm. -(e)§,

pl. «bruaje, góra, z której

piaskowiec wyamuj.
2(l'ltbtortC, sf. obacz ©anb»

fuchert.

Sa'nbufcr, sm. -g, pi. —

,

piaszczysty brzeg.

Sa'nblltir, sf. pl- =en, zegar
piaskowy, klepsydra f.

Sa'nbuingen, sm. =g, pl.

— , wóz m. na piasek, z pia-

skiem.

2a'nbtDCg, sm. =(e), pl. =e,

drog-a piaszczysta.

Sa'nbtnchr, sf. pl. -en, przy-
spa f.

«a'nbtötibC, */. pl. =n, ro-

kita /. (drzewo).

. Sa'nbHJCUC, sf. pl. =n, pia-

secznica f.
Sa'nbiDCfpc, sf. pl. -n, nk

ot. (owad).

Stt'llbtöidj, (wym.: send-

wicz),s». =iQ,pl. =e§, kanapka

f. (do jedzenia).

Sa'nbttlirt, sm. =(e)§, przy-

domek Tyrolczyka Andrzeja
Hofera (historya).

Sa'nbumrm, sm. obacz
3iegenrüurin.

5tt'nbö)Üfte, sf. pl. =n, pu-
stynia piaszczysta, ogromne
piaski.

2a'nb$l!u!er, sm. =§, miaki
cukier.

Sttnft, I. adv. 1) mikki,
delikatny; =e sJubeiiffen
mikka poduszka; 2) agodny
= ttlitb; miluchuy, przyjem-
ny, wdziczny; = Itebltd);

sodki, lekki, spokojny, bogi;
= ruhig unb gelaffen; ein

«er Gbarafter agodne uspo-
sobienie; =ec ©d)Iaf lekki,

spokojny sen; «-e 2lnböbe
wzgórze wolnospadziste ; =ec

§ÜgeI pagórek zwolna si
wznoszcy; =er Stegen spo-

kojny, nienawalny deszcz;

=er Sob spokojna mier,
mier bez cierpie ; «e SDitttet

rodek (lekarstwo) agodny
(-ne), niedziaajcy (-ce) gwa-
townie; II. adv. mikko;
lekko ; agodnie, bogo, sodko;
wdzicznie; — betübren z

lekka, delikatnie dotkn; —
jprecben mówi sodko, spokój-
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nie; — etnfchlafen zasn spo-

kojnie; — rcetben zagodnie.

3i'nftC, */. pi. =n, lektyka

f., kolebka /.

Sä'nftenftange, sf. pi. «n,

dr? m. u lektyki, do lektyki.

Sä'nftenrräger, sm. *§, pi.

— , lektykarz m., niewolnik
m., suga m. do noszenia

lektyki.

Sa'nftfieit, sf. I) mikko
/., delikatno f. ; 2) ago-
dno /.; = ©anftmut.

«a'nftmut, ©a'nftatüttojfeit,

sf. agodno /. (umysu),
potulno f.

Stt'nftmiitig, adi. agodne-
go umysu, agodny, spokoj-

ny, potulny; adv. agodnie,
spokojnie, potulnie.

5ang, sm. *{t)%, pi. ©ä'nge,

1) piewanie «., piew m.
;

2) pie /.

Sa'ltgiar, adi. piewny;
adv. piewnie.

3a'llfl&arfrit, sf. pie-
wno f.

2ä'nger, sm. =§, pi. — , i)

piewak m.\ 'i) kantor m.\
= Ätrcfien», Dorfanger; 3)

piewca »?., poeta m. ; =
Sichter; 3) gajówka/., po-
krzewka f.\ = ©raämüde
(ptak).

Sa'ngertmni), sm. =e, pi.

»biinbe, towarzystwo pie-
wackie.

eö'ngerdjrjr, sm. .(e)§, #z.

»chore, chór m. piewaków,
chór wokalny.

5ä'ngerfeft, sn. *e$,pl. -e.

uroczysto piewacka.
Sö'ngerin, s/. _pJ. »innen,

piewaczka f.

Sä'ngerfdjaft «/. pi. =en,

1) dar w. piewu; 2) = ©in=
gerbunb; 3) piewcy pi., po-

eci pi.

Sangui'nifcr, sm. =§, pi.

— , sangwinik m., krewnik m.,
gorczka m.

©OHpt'nifWill, sf. pi. »in-

nen, kobieta /. ywego uspo-
sobienia, gorczka /*.

Saitgui'uifrf), adi. krwisty;
ywy, gorcy, porywczy; ein

9Menjdj non =fem tempera-
ment krewnik m., gorczka /.

Sa'ng(e§)toeifc, sf* obacz
©tngroeife.

Sanljcbrt'n i 5nnje'mn,
sm. =s, sanhedrin m., naj-

wyszy sd, najwysza rada
(historya izraelska).

gant'fd, sm. =§, pi. —

,

zankiel m. (rolina).

Sanie'nmg, sf. pi. =en,

polepszenie n., reforma /.,

uzdrowienie n., sanacya /.

SflttUä'r, adi. sanitarny,

zdrowotny.

Snnttft't§Dcprbe, sf. pi.

=n, wadza f. zdrowia, wa-
dza sanitarna.

gamtä'tSMegium, sn. *(§),

pi. =3ien, rada /. zdrowia.

@anüä't§mn^tg, adi. i adv.

obacz ©anitär.

Sanitä'tSrat, sm. =(e)§, pi.

«rate, radca m zdrowia.

©amtä'tgtniWe, sf. pi. =n,

wojsko sanitarne.

Sanitä'tStimgeit, sm. =§, pi.

— , wóz m. dla iannycb.

Sanitä'tSttefen, sn. -§, hy-
giena f., sanitarno /.

Samtä'tgjug, sm. >{e)S, pi.

c?Üge, pocig m. dla rannych,
z rannymi.

5dnft (skrócenie: ©t.),

adi. wity; — Sßeter w. Piotr.

Sanftio'n, sf. pi. =en, sank-

cya /., zatwierdzenie n.

Sanfttonie'rcn, va. (haben)

saDkcyonowa, zatwierdzi.

Sanfttonie'nmg, sf. pi. =en,

sankcyonowanie «., saukcya

/., zatwierdzenie n.

Sanfiiia'rium, sn. -(§), pi.

=rten, sanktuaryum n., miejsce

n. przed wielkim otarzem,
scbowalnia f. na relikwie.

Sd'tlftlt$, sn. —
,
pi. sank-

tus m. (liturg-ia).

Sait^CUlO'ttC, (wym.: sans-

kiilot), sm. =n, pi. =n, bez-

portkowiec m. (historya frau-

cuska) ; obdartus m., proleta-

ryusz m.
SanSM't, sn. =(e)3, san-

skryt m., jzyk sanskrycki.

San?fri't'forfct)er, sm. =§,

pi. — , ®anfrn'tgdelji:te(r),

*m. =ten, #Z. =ten, ®au3fn'r=
fcnilCr, -sm. =§, pi. —, badacz

m., znawca m. sanskrytu.

an§fri'tforadje, sf. obacz
©anefrit.

gantoni'n, sn. =(e)§, san-

tonina /. (farmakologia).

Santont'n^flansc^ sf. pi.

-n, santonina f. (rolina).

©a'Mtr, sm. -(e)3, #Z. =e,

szafir w. (drogi kamie).
©a'Mträ&nlid), Sa'J)fttr=

artig, Sa'Mirfarkn, arfi.

szafirowy.

©a'MtrfiIatI,atfz. szafirowy.

<Sa')I)tcrubin, sm. *(e)8,| #J.

• e, szafirowy rubin.

©a'jifyirfpat, sm. «(e), ^.
*e, bkiciec vi. (mineralogia).

©a'We, s/. pi. =n, koszo-
kop »i.

©a'MJCtt, »a. (haben) kopa
koszokopy, miny, podkopy
robi.

©a^crlo't! So^erme'nt!
interi. daj go katu ! mospa-
nie ! a to nie art ; bogdaj to

licho wzio!
©tt^CU'r, sm. =3, pi. =§

i =e, saper m., kopacz m.
(onierz).,

©a'J)lnf, adi. saficzny.

So^ie'ren, va. (haben)
obacz ©appen.

©a^tc'rcr, sm. =g, pi. —,
obacz ©appeur.

Saraba'nbc, */. pi. <n,

sarabauda /. (starowiecki
hiszpaski taniec).

©arasc'nc, sm. =n, pi. —,
Saracen m.

©uraje'nenftil, sm. -(c)i,

styl saraceski (architekt.).

Sarajc'ncntnm, s«. =§, cy-

wilizacya f., narodowo /.

saraceska.

Saraäe'nin, */. pi. =innen,

Saracenka f.

SarajCnifu^, adi. sara-

ceski.

©a'rbc, sm. «n, pZ. -n,

mieszkaniec m. Sardynii.

earbCKe, s/. ^. =n, sar-

dela /.

Sarbe'ücniuttcr, sf. maso
sardelowe.

Sar&e'tfenfctng, sm. =(e),

2??. =fänge, poów m. sardeli.

Sarbe'üenfletfdi, sm. =eg,

miso polewane sosem sarde-

lowym.

SarbCttenfaucc, (wym.

:

-sos), sf.pl. =n, sos sardelowy.

Sorbi'nC, s/. Jt?Z. *n, sar-

dynka /.; =n in DI sardynki
w oliwie ; eine Sücbfe, ©djadhtet

•U puszka /. sardynek.
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SarbO'lltfd), adi. sardo-

niczny; adv. sardonicznie.

SarbO'Mjr, sm. =(es). pl.

'i, sardoniks m. (kamie).

Sarn, sm. s(e)3, pl. ©arge,
trumna /. ; er mar ein SRagel

311 feinem -e on spowodowa
jego mier.

Sa'rgbefdjlag, sm. =(e)3, pl.

=fd)(äge, okucie n. trumny.

©a'rgbedtl, sm. =3, pl. —

,

wieko n. u trumny, do trumny.

©a'rgttagel, sm. »s, pi.

»nägel, gwód m. do trumny,
od trumny.

©a'rfliud), s«. =(e)§, ^z.

=tücher, iSargbetfe, «A pZ. =n,

caun m.
Satfa'gmuS, *m. —

,
pi.

=men, sarkazm m., szyder-

stwo w.

Sarfa'ftifdj, adi. sarka-

styczny, szyderczy, szyderski

;

adv. sarkastycznie, szyderczo,

szydersko.

<5axtoppa'Q f
sm. =(e)3, pi.

=>e, sarko.'ag m., trumna /.

©a'rraö, ©a'rraft, «»«.

jfjeö, j?Z. =ffe, paasz polski,

szeroki.

©arfujjari'tte, Saffaflart'tte,

s/. kolcowój m. (rolina).

©a'rfdje, s/. pl. -n, <§a'r=

fd)C3CU0, «n. -(e)3, pl. -e,

szarsza /"., szersza /. (mate-
rya).

©aft, ©a'ffe, «w. ©a'ffen,

2>Z. ©a'ffen, osiedlony m.,
mieszkaniec m.

©Ö'fftg, adi. osiady, za-

mieszkay.

©a'tan, sm. =(e)3, pl. =e,

i <Sa'rana§, sm. —
,

,pz. «ffe,

szatan m.

<Sattt'tufdj, acfa'. szataski;
adv. po szatasku.

@a'tan§braten, *m. =3,

©aianSbrut, s/. i>Z. =en, ple-

mi szataskie.

©a'taträengel, «w. -8, pZ.

— , anio z rogami.

©a'tan§lerl, *m. =3, pl. *e,

szatan m., dyabe m.
©a'iattSfnedjr, «m, =(e)3, ^z.

»e, sualec »w. szatana.

©tt'tOnÖfÜnftC, sf. pl. sza-

taskie, dyabelne sztuczki.

<&a'an§tt>ei&, sn. =(e), #z.

=er, dyablica /., szatan m.
w spódnicy.

@o'tan?iDCrf, sn. -(e)3, pl.

»e, dzieo «., sprawka /".

szatana.

Satctti't, sm. =en, pl. -en,

satelita m., towarzysz m.
©Ott'tt, (wym. : -t), sm. =§,

2>Z. :3, satyna/., pójedwabna
materya.

©aiinie'reit, va. (Caben)
nad(aw)a materyi poysk
jedwabiu; wygadza, poy-
skiwa, satynowa; =nierte3

papier gadki, byszczcy
papier.

Satt're, sf. pl. -li, satyra

f., poemat szyderczy* szy-

derstwo n. ; -n fdjreiben pisa
satyry.

Satt'renbtd)ter, sm. «3, pi.

—
,

poeta satyryczny, sa-

tyryk m.

@att'rcnbtd)tung,s/. poezya
satyryczna.

©att'rtf, sf. satyryka f.,

poezya satyryczna.

©ait'rtfer, sm. -3, pl. —

,

satyryk m., poeta m., pisarz

m. satyryczny; = ©ati'ren-

bicßter ; szydziciel m.

Sattrtfie'ren, I. vn. (ijaben)

pisa satyry; II. va. (haben)

satyrykowa, szydzi.

©artöfaftio'n, sf. pl. -en,

satysfakcya /., zadosyuczy-
nienie n.

©atra'fl, sm. =en, pl. =en,

satrapa m., namiestnik m.,

rzdca m. prowincyi (bisto-

rya).

©atrapie', sf. pl. »n, sa-

trapia /., prowineya perska
(bistorya).

Satta'fiifd), adi. satrapski;

adv. jak satrapa.

©Uli, adi. 1) syt, syty;

adv. do syta; id) bin fdron
— jestem ju syty ; — roerben

nasyci si; fid) — effen,

trinfen naje si, napi si
(do syta); nid)t — gu effen

fyaben nie mie czem gód
zaspokoi, nie mie nic do

ycia; jtnnbn — mad)en na-

syci kogo ;
(przenonie :)

etro., jmnbn (grttnblidj) —
Ijaben, belommen mie czego,

kogo dosy, sprzykrzy sobie

co, kogo, mie czego, kogo
po uszy, po szyj = einer

©ad)e, jemanbe3 mübe fein,

werben; er fiat fdron ba3 Sehen
— ju mu si ycie przykrzy,
sprzykrzyo; fid) — gemeint
haben napaka si; id) fann
tnia) baran nid)t — feben nie

mog si temu napatrze; fid)— lefen naczyta si; fid)
—

hören nasucha si; roenn

bie -Käufe — finb/ ift ba3
Sftehl bitter sytej myszy mka
gorzka (mka mierdzi); ber

Satte roeifj nid)t, rote bem
hungrigen ju 2Mute ift syty

godnego nie rozumie ; 2) na-
sycony; = gefättigt (chemia).

So'ttC, ©e'tte, sf. pl. -n,

garnek m. (do którego wle-

wa si mleko, by na nitm
mietanka si ostaa).

©a'ttd, sm. -3, pl. ©ättel;

1) siodo n. ; fleiner — sio-

deko «.; otjne — reiten je-

cha oklep; fid) in ben —
fdjroingen wskoczy na siodo

;

(obraz.) zrcznie si czego
dorwa, przez szybki i zr-
czny obrót doj do czego;

feft im — ft|en, im — bleiben,

fid) im — halten mocno si
trzyma na siodle; (obraz.)

by pewnym swego; jmnbm
in ben — helfen podsadzi
kogo na siodo; (obraz.) do-

pomódz komu do czego, do
osignicia czego; jmnbn au3
bem — t)eben z sioda kogo
zrzuci; (obraz.) wysadzi,
wyrugowa kogo skd; in

allen ©ätteln gered)t fein

umie jecha na kadem
siodle; obacz gered)t; 2) pod-
stawek m. u skrzypców; =
©teg; 3) siodo »,, ciasne

przejcie midzy górami.

©a'ttelbau'm, sm. *(e)§, pl.

-bäume, Sattelbogen, sm. =3,

dl. — , k m. (u sioda).

Sa'ttelbalfen, sm. »3, pi.

—, mcznica f. (w wiatraku)^

©a'itelbrüiie, sf. pl. =n.

— mit ©treben most belko
wy z zastrzaami.

©altclbadj, sn. =(e)3, pl.

=bätt)er, dach szczytowy, dwu-
poy, dach dwuokapowy,
dwuspadkowy; = ©iebel=

bad).

©a'ttelbede, sf. pl. =n,

czaprak m., powoka f. na
siodo.
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©a'ttdbCUtt, sm. -(e)§, na-

cisk m. sioda, stoczenie n.

od sioda.

©a'tttifeft, adi. mocno w
siodle siedzcy

;
(przenonie:)

biegy, wprawny, znajcy si
na rzeczy.

Sa'tteifÖrmtg, adi. majcy
ksztat sioda; adv. w kszta-
cie sioda.

©a'ttelgefdjirr, sn. obacz

©attetaeug.

©a'ttelgiirt, sm. «(e)§, ^Z.

=e, popr» m.
Sa'ttel&olj, sm. =e§, pi.

=f)Öljer, terlica /., belki sio-

dowe, awki pi. sioda.

Sa'ttelljoläbriide, sf. pi. *n,

most belkowy ze siodami.

«Sa'tteHamnter, sf. pi. «=n,

siodlarnia f.

©a'rteiinauf, Sa'ttelfnojjf,

sm. =eä, pi. »tnöufe, »fnöpfe,
kula /. u sioda, k m.

(Sa'ttelfnedjt, «w.' =(c)g, pi.

-t, mastalerz m. ;
-= 9tettfnect)t.

Sa'tteUtnten, sf. pi. linie

grzbietowe (geologia).

©a'tteln, ^«
v

(Ijaben) i)

sioda, osioda, kulbaczy,
okulbaczy; 2) (obraz.) czy-

ni przygotowania do jazdy;

frül) gefältelt, fpät geritten

wczenie do jazdy wszystko
przygotowa, a póuo wyje-
cha, spiesznie co zacz, a
potem zwóczy.

SCttetyferl), sn. =(e)§, pi.

=e, ko siodowy.

Sa'tteUnftole, */. pi. »n,

pistolet u sioda trzymany.

Sa'ttelfujiene, sf. pi. =n,

szyna siodowa.

©a'ttelfteg, sm. .(e)3, pZ.

»e, kabk jm. u sioda.

©a'tteitafdje, s/. pz. «n,

torba /. u sioda.

Sa'ttcttter, s». =(e)§, pZ.

• e, zwierz siodowe.

<§a'ttel$eitg, sn. =(e)s, pi.

e, siodo w. ze wszystkiemi
potrzebami, kulbaka /.

©a'tt&ett, Sa'tttgfeit, sf.

©a'ttfCtn, sn. =3, i) syto
/. ; 2) przesyt m.\ = Über»
fötttgung; 3) (obraz.) uprzy-
krzenie n. ; zmczenie n. ;

=
ajiibtgfeit.

©ä'tttgen, I. va. (Ijaben) 1)
syci, nasyca, nasyci ; 2) i

(przenonie:) nasyci, zado-

woli, zaspokoi; = füllen*,

uprzykrzy, znuy; = er=

tnüben; feine Cabgter ift nidjt

JU — chciwoci jego nie

mona nasyci ; II. fid) —

,

vr. (Gaben) nasyca si, na-

syci si (take przenonie).

©Ü'ttigcn, sn. =§, sycenie

n., nasycenie n.

©Ü'tttgcnlJ, adi. sytny; *e3

©ertrht sytna potrawa.

©Ö'tttgung, sf. 1) nasyce-
nie ».; ©efübl ber — nasyt

m. t
syto /., syt w.; 2)

(obraz.) syto /., zaspoko-
jenie n. ;

=• (Stillung; zm-
czenie n.; = ÜDlübigfett;

3) — einer Söfung nasycenie,
nasyt. rozczynu (chemia).

sä'ttigungSffiliig, adi. na-
sytny.

©a'ttler, sm. sg, pi. —

,

siodlarz m.
©fl'ttler=, adi. siodlarski.

©a'ttlerar&eit, sf. pi. =en,

robota siodlarska.

Sattlerei', */. pi. =en, i)

siodlarstwo n. ; Sä) obacz
©a'ttlergefdjäft.

(Sa'tttergefdjäft, sn. =(e)§,

pi. <=e, Sa'ttlerlaben, sm. =s,

pi. —, sklep m. z przybora-
mi siodlar8kimi.

«Sa'ttlergefette, sm. »n, pi.

=n, siodlarczyk m.
©ct'ttlerljaiiötoerf, sn. .(e)8,

rzemioso siodlarskie, sio-

dlarstwo n.

Sa'ttlermeifter, sm. $, pi.

—, siodlarz m.

©fl'ttfflltt, adi. dostateczny,

wystarczajcy; adv. dosta-

tecznie, dosy, do syta.

Sa'ttfnmfeit, sf. dosta-

teczno f.

©OturotiO'lt, sf. obacz
©attiguna.

©atitm', sf. czbr m.
(rolina).

©atitcna'Hcn, s. pi. ©a=
tU'm(u)§fefte, s. pi. Saturnalia

pi. (hist. rzymska).

<Satu'rmi3ring, sm. «(e)§,

piercie m. Saturna (astro-

nomia).

©a'tljr, sm. sn, pi. sn,

satyr m. (mitologia).

©a'tlirbrama, sn. =§, pi.

•*met\, dramat satyryczny.

©Ot", sm. >e, pi. ©ä£e,
1) skok m., sus m.; einen —
mctcben, tun skok zrobi, susa

da; «Säge madjen wybiegi
robi, wykrca si (prze-

nonie); baS Sßferb tat einen
— auf bie ©eite ko rzuci
si w bok; mit einem —
jednym skokiem, susem; in

©ä£en skokami, susami; 2)

zdanie n. (gramatyka); ein=

fadjer — zdanie pojedyncze;

Äufaintnengefefcter — zdanie

zoono ; langatmiger — zda-

nie przedugie; narlter —
zdanie proste, goe; entrcif=»

fetter — zdanie rozwinite;
einen — gergliebern rozbie-

ra, rozebra, analizowa zda-
nie ; 3) zdanie n., twierdze-

nie n. (logika); einen —
aufftellen twierdzi, wystpi
z twierdzeniem; 4) zasada/".,

zaoenie »., maksyma /.
(naukowa); 5) stawka f.
(w grze); 6) skadanie n.,

skad m. czcionek (drukar-

skich), czcionki zoone, zac

m.\ 7) ustp m., cz /.,

okres m.\ ukad m., kompo-
zycya/. (muzyka); 8) osad m.,

mty pi., fusy pi. ; = 33oben=>

fa|; drode pi. ;
= §efe;

bider — mikiuy pi. (chemia)

;

9) narybek m.] Jag m. (o-
wiectwo); 10) stos m., kupa

f., zbiór m.y garnitur m. (jedna-

kich rzeczy); — äßerfjeuge

zbiór narzdzi; 11) fefter —
staa cena (handel); 12) hipo-

teka /. (prawo); 13) ©ifce

madjen sadza; ©äfce blafen

trbi raz po raz ; brei ©äfce
btafen trzy razy zatrbi (my-
liwstwo); 14) (w mowie stu-

dentów.) einen — qeben da
przyjcie, urzdzi trakta-

ment; nur einen — tun wy-
pi duszkiem; ba§ ift mein
— to moja zwyczajna miara.

©0'tjarttg, adi. fusowaty,
mtny (chemia).

'©a'fcliaii, sm. =(e)§, @aV
t)tlöung, sf. pi. =en, budowa
/., skad m. zda, zdania
(gramatyka).

<&Ü 'tjfehler, sm. obacz

©ructfeljler.

®a'l^fifu)e, sm. pi. nary-

bek m.
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3a'!?form, $f. pl. «cn, ob.

©afcbau.

«n'fyjefÜQC, sn. =3, obacz
Saebau.

«a'^ltcö, sn. =(e)ö, pl.

»er, cze /. zdania (grama-
tyka).

Sa'tyhafe, sm. *n, pl. =n,

zajczyca /'., kotka f. (o-
wiectwo).

«a'tyfürjitng, sf. pl. -tri,

skracanie n. zda (stenografia).

Sa'^leljrC, Bf. skadnia /.
(gramatyka).

Sa'^mCljl, sn. «=(e), m-
czka f,

Sa'^teid), sm. =(e), pl. =e,

sadz m. na ryby, sadzawka
jf'., staw zarybiony.

So'^teU, sm. .(c)§, pl. 'C,

cze /\ zdania (gramatyka).

«a'^linfl, */• 2^- «en, prze-

pis TM., prawido n., regula-

min m., statut m.\ kanon m.\
instytucya f., ustanowienie

«.; = ©inridjtung; bie =en

ber fatfplijcben ftirche do-

gmata kocioa katolickiego

;

bie =en eines geifUtcben Drbenö
regua zakonna.

Satyingftedjt, sn. =(e)§, pl.

=e, prawo pozytywne (usta-

wowe).

Sa'tjtoetbc, sf. pl. >n,

wierzba /. do zasadzenia.

Sa'^töetfe, adi. i adv. 1)

skokami, susami, w skokach,
w susach ; 2) zdanie za zda-

uiem, okres za okresem;
punkt po punkcie.

Soweit, sf. czas m. ko-

cenia si (owiectwo).

2au, sf. pl. ©äu'e i ©au'en,

1) winia/.; perlen nor bie

©äue roerfen ciska pery
przed winie; 2) (obraz.) nie-

chluj m., niechluja /., nie-

chlujka /. ; 3) yd m. (plama
atramentem na papierze zro-

biona); 4) — haben mie
wielkie szczcie, powodzenie
(wyraenie ludowe).

5cm'arueit, sf. pl. --en, l)

brudna robota; 2) robota
trudna, mudna (pospol.).

scwbelier, «curfirtoer, sm.
s§. pl. — , San'riibe, sm. =n,

pl. =n, brytan m. do szuka-
nia, za8zczekiwania i ciga-
nia dzików.

Sttll'tlCr, I. adi. chdogi,
schludny, czysty; (przenonie

:)

eine =e Arbeit porzdna ro-

bota; ser ©tit styl czysty,

staranny; ba§ nenne ich eine

-e 2Birtfd)aft, ©efellfcbaft a to

mi pikne gospodarstwo, po-
rzdne towarzystwo (ironi-

cznie); ein =er ogel! etn »e3

g-rücbten ein =er patron!
a to mi ptaszek! II. adv.
chdogo, schludnie, czysto;

porzdnie; fid) — anheben
czysto si ubiera; — nähen
porzdnie szy; mit ettr. —
umgeben, etro. — anfaffen
ostronie si z czem obcho-
dzi, czego si dotkn; =
behutfam.

Siufkrcr, sm. -.§, pl. —

,

czyciciel m.
Sau'bcrleit, sf. cbdogo

/., schludno /., czysto /.

Siiu'fierltu), I. adi. obacz
©auber; II. adv. 1) obacz
©auber; 2) piknie, porz-
dnie; delikatuie, ogldnie.

Siht'fient, va.
'
(baben)

oczyszcza, oczyci, wy-
czyszcza, wyczyci; non
etro. — oczyszcza z czego.

«öu'herltng, sm. -,pi. -e,

schludni m., elegant m.,

modni m. ; = ©tuCer.
5iiu'&errt, sn. -§, güu'l)e=

1'ltltfl, sf. czyszczenie ».,

oczyszczanie «., oczyszcze-
nie n.

r

Sau'hohnt, sf pi. =n,

bób m.

5ail't)0rftC, sf. obacz
©cbroeinborfte.

Saubrot, sn. =e, pl. =e,

bulwa /., gdua ziemna (ro-

lina).

StUt'ce, (wym. : sos), sf. pl.

=tl, sos m., podlewka /. ;
pi=

fante — ostry sos.

Sau'cenfdjale, Saii'ciere,

(wym.: sosier), sf. pl. »n,

sosyerka f.

Sau'ötficl, sf. pl. --n, oset m.
S au'en, vn. (b,aben) robi

lub mówi rzeczy sprone
(pospol.).

SfllTer, I. adi. 1) kwany;
cierpki; = fjerb; effig

—

occiany; etro. — kwaskowa-
ly; ^fäuerlid); >{t)xt SWildj

kwane mleko ; =(e)re ©urFe

kwany, kiszony ogórek;
s(f)re ©ärung fermentacya
octowa, kisienie kwane; 2)
(przenonie:) kwany; mar-
kotliwy ; = grämlich; gorzki,

mozolny, ciki; = bejchroer=

lid), mühfam; ein =(e)reä ©e*
ficht madjen, — fefyen zakwa-
sza si, zakwasi si, krzy-

wi si; eine =(e)re 2Irbeit

cika, gorzka, mozolna pra-

ca; ein «(e)reä Sehen führen
mie cieke ycie; bie Qz'\t

ber --(e)ren (Surfen sezon,

czas ogórkowy; in ben =(e)ren

3IpfeI beiden (dosownie

:

gry kwane jabko), ima
si przykrej rzeczy, podda
si przykrej koniecznoci;
ba Joftet mich *(e)ren ©chroeifi

to mnie kosztuje wiele gorz-

kiej pracy ; II. adv. kwano

;

(obraz.) markotnie; gorzko,

mozolnie, ciko; — madjen
(u)kisi; — roerben (s)kwa-

nie, ukisn; ein roentg —
roerben nadkwanie, naki-

sn; — arbeiten gorzko, mo-
zolnie, ciko pracowa

;

jmnbm ba 2eben — machen
ycie komu zatruwa, za-

kwasi; bas fommt mir —
an trudno, przykro mi (to

uczyni); e§ fid) — roerben

laffen (im Sttbeiten) ciko
mozoli si (nad jak prac,
przy pracy); e§ ficb — roerben

laffen (im Seben) ledwie, mi-
zernie y, bardzo si trudzi;

fid) etro. — nerbienen zarobi
co sobie w pocie czoa, ciko.

Sttii'eract), sm. =§, pi. =e,

kalina woska (rolina).

Sau'crairnjfer, sm. =§,

szczaw m. (rolina).

Sau'erbratcn, sm. «=§, pl.

—
,
piecze w occie moczona,

octem przyprawiona.

Sau'erörot, sn. =(e)3, pl.

=e, kwanik m.
Sau'erururtiten, sm. =§, pl.

— , 1) kwana woda mineral-

na; 2) kwany zdrój, kwa-
nica /., kisielica /., szc7a-

wica /. szczawy pl.

2ttu'er(ath)uorn, sm. -(e)§,

pl. =e, piwnik ?»., kwauica
pospolita.

Sau'erbattcl, sf pl. >n,

tamarynda /.
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©alteret', sf. pl. -en,

wistwo ot.; = ©d)n>einerei.

Sau'erliomg, sm. -s, octo-

miód m.
©au'erfirfdje, sf pl. =n,

winia kwana.
<Sau'crilee, sm. =3, szczaw

polny, szczawik m. (rolina).

Sau'crHeefaij, sn. se§,

szczawian m. (chemia).

Sau'erlleefäure, sf. pl. *n,

kwas szczawowy.

®au'crroh>, Sau'erfraut=

flippe, sf.pl. =n, kapuniak «i.

Sau'erfoljl, sm. =(e)§,

Sau'erfraut, sn. *(e)§, ka-
pusta kwana, kiszona.

@ait'erfraut=, adi. kapu-
ciany.

©ajt'erfrautttiaffer, sn. ka-

pucianka.

©äu'erltdj, adi. kwasko-
waty; =er ISefdjmacf kwasko-
wato /. ; adv. kwaskowato

;— madjen przykwasza, przy-

kwasi; — werben przykwa-
nie.

(SaYerlicfyfeir, sf. przy-

kwas m.
Siiu'eriiitg, sm. =(e)§, pl.

>t, 1) labruszki pl. (rolina);

2) szczawa /., Szczawnica /.

•Sau'ermeljlfuwe, sf. pl.

=en, ur m.
©tilt'ern, I. va. (b,aben)

ukisi, zakisi, zakwasza,
zakwasi; ben Seig — za-

kwasi ciasto ; II. vn. (baben)
kwanie, kisie, kisn; ba
lieg unb faure sied grzybie,

a ci kto zdybie.

©öu'ern, sn. -§, 3fiu'e=

nilli], sf. kwaszenie n., ki-

sienie ot., zakwaszanie ot.

©au'crfalj, sn. »e§, pl. =e,

podsolan m. (chemia).

©au'erfdjttefclfaij, sn. »e§,

podsiarczan m. (chemia).

©au'erfeljen, sn. «g, tetry-

czno f.

Sau'erftoff, sm. =(e)§, kwa-
soród m., tlen m.

; (fid)) in

SSerbinbunq mit — fefcen

oksydowa, utlenia, utleni.

©au'erftoffbübung, sf. oksy-

dacya /., utlenianie ot.

©au'erftoffgag, sn. =fe§,

gaz kwasorodny.

Sau'erftoffgeljait, sm. .(e)8,

zawarto /".tlenu, kwasorodu.

Sau'erftDffljalttg, adi. kwa-
sorodowy.

Sau'erftoffberbtHbung, sf.

pl. =en, tlenuik »».

Sait'erfÜft, adi. sodko-
kwaskowaty; =e üDitene mina

pó sodka, pó kwana; adv.

sodkokwaskowato.
©au'ertetg, sm. =(e)§, pl.

=e, kwas m. (piekarski), roz-

kwa m.
t
zaczyn m„ zakwas

w.; mit — nermifdjen za-

kwasi ciasto, zarabia ciasto

kwasem.
@au'erio}if, sm. »(e)§, pl.

=10pfe, czowiek kwany,
marudny, tetryczny, tetryk

m., maruda m.

©au'crtöpftg, 3au'ertity=

ftfdj, adi. marudny, tetry-

czny; adv. marudnie, tetry-

cznie.

(Sau'ertityftgfett, sf. maru-
dno /"., tetryczno f.

Sau'criranf, sm. =(e)§,

kwasiec m.

Sau'erttiaffcr, sn. =§, pl.

»roäffer, kwana woda (mine-

ralna).

Sau'effen, sn. =§, ®au'=

fraft, sm. *e, Sau'freffen,

sn. *>%, wiskie, ze jado.

©au'fang, sm. =(e)^ 2)l

»fange, owienie n. dzików.

(Sau'fänger, ©au'finber, sn.

obacz ©aubeóer.

©ailf«, adi. pijacki.

©au'faug, sm> —
,

pl. —

,

Sau'fbolb, sm. =(e), pl. *e,

©au'fbruber, sm. =§, pl.

=btiiber, moczymorda m., mo-
czyws m., dybidzban m.,

dusikufel m., suszykufel m.,

opak m., opacz m., pija-

czysko m., pij anica m.
Sau'feber, sf. pl. -n,

oszczep m. na dziki.

«Sau'feit, va. i vn. faufe,

fäufft, fäuft, foff, babe ge=

foffen, 1) pi (o zwierztach)

;

bem 23ieb, gu — geben (na)-

poi bydo ; 2) opa, chla,
doi, pi bez miary (o lu-

dziach); er tcinft niefct, fonbern

er fäuft nie pije, ale opie;
er fäuft roie ein Sod) pijp

jak dziura, jak bk, jak
gbka.

'© ttU'fCUÖ) Ci, sm. =§, wieprzy-
niec m., gorycznik m. (rolina).

©äu'fer, sm. «§, pi. —,
pijak m., opój m.

Sauferei', sf. pl. =en, pi-

jastwo ot., opilstwo n.

©iiu'ferin, sf. pl. =innen,

pij h czka f.
©öu'feruafc, sf. pl. =»n, nos

m. opoja.

Söu'ferttaljn, eiiu'fcrö)ahn=

ftnn, sm. =(e), obd opilczy.

Sau'fgelag(e), sn. =8, pl.

-I, Pijatyka /.

©aiffgefeüfcbaft, */. pi.

=en, towarzystwo pijackie.

Sau'fgurgel, sf. -n, ®au'f=
Ijalg, sm. =fe§, ©au'ftian§,
sm. =fe§, pl. spnfe, bibosz

171., pijak m.

Sau'fljelb, sm. <en, pl. »en,

bohater m. do kieliszka.

©au'flteb, sn. =(e), pl. -er,

piosnka pijacka.

®au'fna|f, sm. =(e)§, pl.

=näpfe, i dim. Sau'fuiipfcrjen,

sn. =5, ^)?. — ,
garnuszeczek

m. na wod (w klatce pta-

siej).

©au'ffarf, sm. s(e)§, ^Z.

=fäct'e, kadon pijacki, pijak m.

©au'ftrog, sm. *(e), pl.

=tröge, ceber m. na wod
(dla byda).

©au'gaber, sf. pl. -n, ob.

©auggefäfe.

Sau'gantme, sf. pl. =n,

mamka f.
©au'gam, «». «(e)s, pl. -e,

sic /. na dziki.

Sau'garten, sm. «§, ^z.

«gärten, las ogrodzony, w
którym dziki si chowaj.

Sau'gel, sm. obacz 33lut=

egel.

Sau'gen, fauge, faugft, fog,
6abe gejogen, I. va. (baben)
ssa; 331ut auä ber SBunbe
— wyssa krew z rany; in

fid) — (ein—, auf—) wsysa,
wciga, wcign w siebie

;

fid) etro. au ben gingern —
z palca co wyssa, zmyli
co; II. vn. ssa, by przy
piersi (o dzieciach); an etil).

— ssa co; ber *är faugt
an ben %ain niedwied
ssie apy; fid) coli— nassa
si, nacign w siebie; ein

faugenbeä Äinb dzieci przy
piersi; ein faugenbe *2amm
jagni u cycka.
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2fllt'gcn, sn. =§, ssauie ».;

wciganie «., wchanianie n.

w siebie.

«nil'gCH, ta. (Ijaben) kar-

mi (piersi), piersi dawa,
mamczy (o mamce); cycka
dawa (o zwierztach).

«nit'gcn, sn. -i, «äu'gung,
sf. karmienie n. (piersi), da-

wanie n. piersi (o ludziach),

cycka (o zwierztach), mam-
czenie n.

Sau'ge^umpe, */. pi. -n,

pompa ssca.

Sult'ger, sm. =, pi. —

,

stempel m. u pompy.
Shu'gerin, sf. pi. »innen,

karmicie! ka f., mamka /.

Säu'getier, sn. =(c)s, pi.

=C, zwierz ssce.

Sau'gettierf/ sn. «(e)§, ,pZ.

=e, pompa ssca, wodoci-
gowa.

3äit'ge$aljn, s??t. =(eK pZ-

=jäf)ne, mleczny zb.
«au'gferfel, sn.'=$, pi. —

,

prositko n. u cycka.

Sait'gftlter, «w. *§, _p —

,

przesik sscy.

Sau'gftafdje, sf. pi. =n, i

dim. Sau'gfläfdjdjcn, sn. .§,

.p- —. pypka /".

San'gfleif, «m., Sau'gmal,
sn. =(e)ö, p. =e, znak ot. od
ssania.

Suu'ggefäf), sn. =e, pi.

=e, naczynie ssce, limfaty-

czne, lipkowodne (anatomia).

Sau'gljaljn, s/w. =(e)§, ^.
=rjäbne, kurek ot.

San'gljeber, sot. =§, pZ. —

,

lewar st-cy.

SUU'gljÜldjen, *«. obacz
©auger.

Sau'gfalfc, sn. *(e)§, pi.

=fälber, ciel n. u cycka.

Sau'gfänndjen, sti. •§, pZ.

—, wzeek m.

Sau'gflawe, sf. pi. =n,

zasuwa /., nakrywa /. u pom-

py sscej.

gaü'gfolfcett, sm. *§,pl. —,
tok sscy.

Sau'glamra, sn. -(e)§, p.
=lämtner, cejtak to., osysek m.

Säu'gltng, sm. =(e)3, ^>Z.

•C, osysek ot., niemowl «.

(przy piersi); (przenonie:)
dzieciuch ot., czowiek dzie-

cinny.

5au'glodc, */. bie — läuten

bredzi, gada sprone rzeczy

(po«pol.).

Sou'glÜtf, sn. :(e)3, wielkie,

niesychane szczcie (po-

spol.).

Zau'üpttmpt, sf. pi. =n,

pompa ssca.

«au'grds, sn. =fe§, pi.

sgräfer, szczotki pi, wróble
jzyczki (mechanika).

'
Sau'groljr, sn. »(e)§, pi. »e,

Sau'grbfire, sf. pi. =n, prze-

wód sscy (mechanika).

San'griiffel, sm. »§, pi. —,
smoczek m. (owadów).

eau'griifi'eldjen, sn. •=§, pi.

— , dim. od ©augrüffel, strzy-

kaweczka f.

Sau'gbentU, sn. .(e)§, pi.

«e, wentyl ot., zapad m. sscy
(mechanika).

Sau'gbenntator, sm. =§, pi.

»en, wentylator m., wiejnik

m., przewiewnik ot. sscy
(mechanika).

Saugmarje, sf. obacz

Sruftroarje.

Sau'gtDetI, sn. obacz

©augpumpe.
Sau'gtDurscl, s/. pi. *n,

korzonek wóknisty, haczyk
ot. (botanika).

©au'ljaC, Sau'jagi), s/. pi.

=en, polowanie n. na dziki;

auf bie — gefjen jecha na
czarne pole.

Sau'ljirt, sm. =en, pi. -en,

©au'^iitcr, sm. «§, p?. —

,

pastuch ot. od wi, winio-
pas m., winiarczyk w.

Snu'igel, «w. =§, pZ. —

,

1) = Sgel; 2) (przenonie:)

wintuch ot., niechluj m.

SÜU'tfdj, I. adi. 1) wi-
ski, niechlujny; = fdjmufctg;

2) (obraz.) nieprzyzwoity,

sprony; = unanftänbig; II.

adv. po wisku; niechlujnie;

(obraz.) nieprzyzwoicie,

spronie.

©au'ferl, sm. =s, pi. =e,

wintuch ot., niechluj m.

Sau'inben, sm. =§, pi. —,
chlew ot.

Sau'fraur, sn. «(e), jjZ.

=fräuter, smogliczka /. (ro-

lina).

SCM'ladje, sf. pi. ~n, ka-

ua f.

Säu'Idjen, sn. -, pi. —

,

(tön. od ©aule, supek m.,
maa kolumna.

Säule, sf. pi. =n, 1) sup
m. (okrgy), filar ot., su-
piec ot., kolnmna /. ; ge«=

fuppelte sn supy stykajce
si (architektura); eine —
9taud), geuer sup dymu,
sup ognisty; 2) galrjanifdje,

33oltai|d)e — stos galwani-
czny (fizyka); 3) (obraz.)

podpora /., pomoc f. ;
=

©tü£e; 4) bie =n be§ §erfu=
le supy pi. Herkulesa.

Sau'lcbeit, sn. «g, wiskie
ycie; psie ycie; = £mnbe=
leben.

Sail'köer, sn. •%, wiska
skóra; (przenonie:) winia
/., niechluja /., plucha /.

Säu'lcnatilauf, sm. «(e)§,

pi. »laufe, warga f. (archi-

tektura).

Siiu'lcnafiftaitu, sm. «(e)§,

pi. =|tänbe, midzysupie n.,

przerwa /. (architektura).

Säu'knanlaiif, sm. =(e),
pi. =laufe, wpy m. supa
(architektura).

Sriit'lcnartig, adi. supia-
sty; adv. supiasto.

Säulenfiau, sm. -e, pi.

=e, budowa /., wzniesienie n.

supa.

Säu'IcnörcUe, sf. pi. -n,

szeroko f. supa.
Säu'lcnbirf, adi. gruby jak

sup.

Säa'lenuttfe, sf. grubo
/. supa.

©öu'Icncinfaffung, sf. pi.

=en, okoosupie n. (archi-

tektura).

Säulenförmig, adi. obacz
©äulenarttg.

_ Siiu'lenfuj?, sm. °e§, pi.

=füfje, podnóe n., podwalina

/. supa, podsupiec n., stol-

cokryw ot. (architektura).

Säulengang, sm. «<e)§, pZ.

=gänge, kolumnada /., kru-
ganek ot., portyk ot., powie
/., powietka f., wiata /.,

szopa f. (architekt.).

Säulengelänber, sn. «3,

pi. —, balustrada /. (archi-

tekt.).

Söu'lengefimg, sn. *Si%,pi.

=fe, Säu'lenfnauf, ©äu'len=
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fltOjjf, sm. «=(e)g, pl. =fnäufc,

=fnöpfe, supogów m., ka-

pitel m., gowica /., mako-
wica /., nagówek m. (archi-

tekt.).

Säu'lengetragen, adi. na
supach oparty, na supach
stojcy.

Säu'lenglieb, sn. »(e)§, ,p
«=er, cze /. supa (architekt.).

Säulenhalle, */. pl. «n,

sala f. na filarach, portyk w?.,

wiata f.
Säu'lenljalg, sm. =feg, pl.

=Ijälfe, szyja Z',
gowicy, ka-

pitelu.

Säu'lenljauÖI, sn. obacz

©nulenaefim.
Söu'lenl)eiUge(r), sm. =en,

pZ. =en, stylita 7«. (historya).

Sän'lenüof, sm. =(e)g, ^/.

sfibfe, obacz ©äulenballe.

Säulenfapttäl, «n. »(e)§,

^. =e i =er, ©äu'lenfojjf, »w.

=(e)§, _p?. =!ö»fe, ob. 6>äulen=

gefims (architekt.).

Säu'IenfuWelung, */. pl.

=en, wizanie n. supów (ar-

chitekt.).

Säu'Ienlaube, sf. obacz

(Säulengang (architekt.).

Säu'ienorbnung, sf.pl. =en,

porzdek filarowy, architek-

toniczny.

Säu'lenplatte, sf. pl. «n,

kostkowica f., podsadzka /.,

pas cienny (architekt.).

Säulenreihe, */. pl. =n,

rzd m. slupów (architekt.).

Säu'lenriefung, sf. pl. «en,

obkowanie n. supa (archi-

tekt.).

Säu'lenfdjafi, sm. =(e)g, pl.

"jdjäfte, trzou m. supa, supo-
pie n. (architekt.).

Säu'lenftein, sm. =(e)g, pi.

=e, supiec m.
Säu'lenftuljl, sm. .(e)§, pi.

=ftiit)le, podnóe n., podkad
m., podstawa /. supa, pod-
supie n. (architekt.).

Säu'Ienftumjjf, sm. -(e)g.

pl. =ftümpfe, supopie m.
(architekt.).

Söu'Ienftü^e, sf. pi. -n,
strzemi supowe (architekt.).

Sän'ientor, sn. =(e)g, pl.

«e, brama f. ze supów.
Säu'lentragenb, adi. su-

pami zdobiony.

Säu'Ientoette, sf. pl. =n,

odlego f. supów od siebie;

= ©äulenabftanb.

Säu'lenttierl, sn. =(e)g, pl.

=e, budowla /. ze supów, na
supach; supy pl., kolum-
nada /.

©Hunt, sm. :(i),pl. ©äu'me,
1) kraniec m., brzeg m.\ —
beg ft-elbeg kraniec pola; 2)

falbanka f., obwódka f., ob-

rbek m., rbek m., kraj m.
(u sukni).

Sau'magen, sm. *§, pi.

— wiski odek.
Sau'mäfttg, adi. bestyalny^

adv. bestyamie; jmnbtl —
behanbeln bestyalnie si z kim
obchodzi; — teuer ogromnie,
bezczelnie drogi.

Säu'mdjen, sn. =§, pl. —,
dim. od ©aum, brzeek m.,
lamówka f., obwódka /.

Säu'ntCn, I. va. (baben) ob-

rabia, obrbie; lamowa, ob-

szywa, brzeg da, zrobi
okoo czego; II. vn. (Ijaben)

zwleka, zwóczy, wstzymy-
wa, wstrzyma, omieszka,
ociga si; waha si =
gögern; mit etra. — ociga
si z czem; et roirb nicht —

,

un halb ju schreiben nie

omieszka nam wkrótce na-

pisa
; oljne ju — bez zwoki,

bezzwocznie.

Säu'men, sm. »g, l) obra-
bianie n., lamowanie n., ob-
szywanie n.\ 2) zwlekanie n.,

zwóczenie n., wstrzymy-
wanie n., wahanie n. si ; =
Söctern.

©au'menfd), i. sm. «en, pi
=en, winiak m.\ II. sn. °e§,

pl. =er, kobieta nieporzdna,
niechlujna, plucha /.

Säu'nter, sm. «g, pl. —

,

1) obrbiacz m. (u maszyny
do szycia); 2) opieszalec m.,
lubicy zwleka.

©au'ntefel, sm. =§, pl. —,
osie juczuy.

Sau'mfarn, sm. s(e)g, pl.

=e, paprotnik m., piórnik ko-
sowy (rolina).

Sau'mfuff, sm. «eg, pl.

cfüfee, cyranik m. (ptak).

Säu'Ulig, adi. opieszay;
=er ©d)ulbner opieszay, zwle-

kajcy dunik.

Säu'mtgfeit, Snu'ntnt§, sf.

zwoka /'., mitrga /.

Sau'mnaljr, sf. pl. »niljte,

szew obrbkowy.
Sau'mjjfab, Sau'mftetg,

©au'uiuieg, sm. *(e)ö, pl. =e,

cieka /. dla zwierzt ju-

cznych.

Sau'ntranb, sm. =(e)§, pl.

=rmber, obrbek m.

Sau'm})fert), sn. -(e)g, pl.

=e, Sa'umrofc, sn. =ffe§, pl.

sffe. ko juczny.

Sau'mfairel, sm. .§, pl.

«ftttel, kulbaka juczna, sio-

do juczne.

Sau'tttfcltg, adi. opieszay,
zwokliwy; adv. opieszale,

zwokliwie ; — fein pole-

ni si.

Scut'mfeligleii, sf. opiesza-o f., zwokliwo f.
Sau'mtter, sn. .(e)g, pl. =e,

bydl n., bydo n. juczne.

Sau'mutter, sf. pl. «mutter,
maciora /'.

Sau'neft, sn. *e§, pl. =er,

chlew m.; (obraz.) brudne
miejsce, brudna, mizerna
miejscowo.

Sau'ntrfel, sm. «§, pl. —

,

czowiek brudny, niechlujny

(pospol.).

SaU'Jjarf, sm. -(e)§, pl. -e,

i «g, las ogrodzony, ogród m.
dla dzików.

Säu'rc, sf. pl. «n, i) kwa-
no /., cierpko/. ; = §er=
bigfeit; 2) kwas m. (chemia);
— im agen kwas od-
kowy; gelinbe, angenehme —
kwasek m.\ in — oerroanbeln,
— bilben kwas wytwarza.

Säu'reoiluenb, Säu'reerjeu-

geni), adi. tworzcy kwas.

Säu'reuiluung, sf. pl. =en,

wytwarzanie n. si kwasu.

Sauregu'rfenjeU, sf. sezon

ogórkowy (nudny czas pó-

nego lata).

Sau'riee, sm. =g, pl. —

,

rodzaj zwierzt przedpotopo-
wych (zoologia).

Sau'tüffel, sm. =g, pl. —,
wiski ryj.

Sau§, sm. —, haas m. r

wrzask; in — unb Sraug
Üben szumnie i buczucznie
y, szumie i hula.
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Sau'fatf, sm. -(e)s, pl-

-fätfe, wiski odek (juk

kiszka) nadziany, maciek ot.

Sait'fclonf, sm. *e3, pl.

-fopfe, wiszczypa(k)a f.

Sau'fclailt, sm. <e)8, pl.

-e, goska syczca; = 3i)^=

laut.
r %

SiilffeUl, vn. (fjaben) sze-

leci, szemra; ber SSinb

fäufelt wiatr agodnie szeleci

;

(przenonie:) szepleni, sycz- I

cym gosem mówi.
Sfiu'feln, sn. »ö, szelest

m .
f
szmer m. (agodny).

Saufen, vn. (b>ben) szu-

mie, hucze (o wichrze, prze-

latujcych kamieniach, ku-

lach); e fauft mir in ben

Obren szumi mi w uszach.

Saufen, sn. =-§, szumienie

«., szum ot.

Saufenb, adi. szumicy;

-er SBinb pochwist m.

San'ieroinb, sm. =(e)§, pl.

-.t, wicher m., wiatr szumicy,

(przenonie) : wiszczypa(k)a

f..
= ©auefopf.

Sau'foiejj, «w- =e, j>Z. -e,

oszczep w. na dziki.

Sau'ftatt, ,m . =(e)§, pl.

-[talie, chlew ot.

Sau'tob, sm. -(e)8, Sau'*

mClbC, */• i? »n, wini mord

(rolina).

SttU'trattf, sm. =(e)§, wi-
ski trunek, plugawy, nieczy-

sty napitek.

Sau'trog, sm. =(e)§, p.

»tröge, ko.yto n. dla wi.
Sau'toetter, sn. », brzyd-

kie powietrze.

Sautoirtfdjaft, */. ze,

niechlujne, wiskie gospo-

darstwo.

Sau'ttutrs, sj. pl. =en, smo-

gliczka f.; = ©auftaut.

Sabulj'erfoljl, sm. =(e)3, ka-

pusta woska, kdzierzawa,

sabaudka /., sawojka f., fry-

zurka /., kdzierka /.

Sbi'rre, sm. -n, pl. =n,

zbir ot.

Sca'la, sf. pl. »§ i -ten,

obacz ©fala.

Scena'riunt i Sjena'rium,

sn. =3, pl. =rten, scenaryum

n. (teatr).

Sce'ne i Sje'ne, sf. pl. -n,

1) scena /., widownia /.

(w teatrze); etro. in — fefcen I

inscenowa co (take prze-

nonie: urzdzi có, sprawi

co), przyrzdzi co do wy-

stawienia, przygotowa przed-

stawienie (teatr); 2) scena/.,

wystp ot. (teatr); in =n ein«

teilen podzieli na wystpy;

3) (przenonie:) scena f., wi-
j

dowisko n. ; zajcie n.
;
jmnbm

eine — machen zrobi komu
scen, napa kogo; eine Ijäfs-

[liji" — brzydkie, wstrtne

[widowisko; eine fomifebe, ge=

lungene — komiczna, mie-

szna, udana scena.

Sce'neubud), Sse'nenbudj,

sn. »(e)s, pl. =bud)er, scenaryusz

m., tekst sztuki przysposobio-

ny do uytku aktorów i re-

ysera (teatr).

Scc'neneintetlung, sf. pi.

=en, podzia ot., rozdzia ot.

sceniczny (teatr).

Sce'nenfiibrung, sf. pl- »«»/

kierowanie n. scenami (teatr).

Scenentoedjfei, sm. =3, pl.

— , zmiana /. sceny, widowni

(teatr).

SccnCtiC', sf.pl. =n, aparat

sceniczny, scena f. ;
kulisy

pl, malowida kulisowe (teatr).

SceniCritng, sf. wystawie-

nie n. na sceuie (teatr).

Scc'nifdj, adi. sceniczny;

-er Apparat, -e 2lu3ftattung

aparat sceniczny, urzdzenie

sceniczne, wystawa f.; =e 2ln<

orbnung, obacz ©cenen»

fübrung.

Scenogra »h, sm. -en, pi.

-en, sceuograt ot.

Scenografie', sf. pl. =n,

scenografia /., malowanie n.

w perspektywie.

Scenogra'*»)ifd), adi. sce-

nograficzoy; adv. scenogra-

ficzuie.

Sce'nter i &tyttt, sn.
-f,

pl %
_

/
bero ».; öaö — bal»

tenb, tragenb bero dziercy,

berem wadncy.
Sce'Pterfraut, sn. <e)3, pl.

Kräuter, gnidos« ot. (rolina).

SdjaWea, sm. — , jp*. —

,

szabas ot., sobota /.

Sdja'be, «/. pl- •«, D ka-

rakan ot., szwab ot. (owad);

2) skrobado n., narzdzie ».

do obekrobywania.

Sdjablo'ncnmalcrei

Sdia'bebanf, sf. pl. -bänfe,

Sdja'bebaitm, sm. =(e)s, j>J.

»Säume, Sd)a'I)ebtorf,sOT.=(e)o,

pZ. »blöcfe, Sdja'bebotf, sm.

-(e)§, p -böefe, Sdjabcbrett,

sn. =(e)3, i??,
-er, awka j.,

deska /., na której garbarze

obskrobuj skóry.

Soja'beeifen, sn. -§, pl. -,

skrobacz ot., skrobado n.

Sdia'bemanier, sf. pewien

sposób sztychowania.

i Sdja'bemeffer, sn. -, pl
— , nó ot. do skrobania.

Sdja'UCn, t».(baben), skro-

ba, oskrobywa; piel — na-

skroba; Ääfe — trze ser;

Stuben — skroba marchew;

(artobl.) 9tübd)en — mar-

chewk komu pokaza.

Sd)ä'benfraut, sn. <e)S,

pl. -trauter, mszyca /.; =
3)ottenfraut.

Sdjaber, sm. =§, pi. —

,

skrobacz m.

Sdja'bernacf, sm. =(e), pl.

=e, figiel ot., psikus ot., psota

/.; jmnbm einen — jpielcn,

jtnnbm etro. aug — antun

figla komu wypata, spata,

psikusa komu zrobi; gum —
na zo, na psot.

Sdja'beiDOtte, sf. wena /.

poledniej jakoci, wena
z awierzt nieywych.

SdjÜ'btg, adi. 1) parszywy;

2) wytarty (n. p. surdut);

mizerny; = elenb ; brudno

skpy; = geijig;, =er 3Kenfcb

briidny sknera; (przysowie:)

i nidjtä auf ©tben oauert erotg,

jclbft ber fdjönfte %\xV roirb

— wszystko na wiecie si

psnie i starzeje.

Sdjä'bigfeit, */. wytarto

/.; mizerno /.; skpstwo n.

Sdja'bläfer, sm. -i, pl. —,
szczkomól ot., karakon w.

Sdiablo'ne, sf. pl. =n, mo-

del ot., wzór ot., podoba /.;

przepustnica /.; (obraz.) nad)

ber — arbeiten pracowa ma-

chinalnie.

Sdjablo'nenarbett, sf. pi.

-en, praca machinalna, tu-

zinkowa.
Sdjabio'nenraalerei, */. pl-

-en, malowanie «. przy po-

mocy przepustuic.
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<Sd)ablo'nenmäj)ig, adi. ma-
chinalny, tuzinkowy; adv.

machinalnie, tuzinkowo.

Sdja'hmeffer, sn. obacz

©cöabemeffer.

©djaDra'tfe, sf. pl. =»rt, cza-

prak m.

®dja bfel, sn. «§, 2>Z. —

,

oskrobiny pZ., odpadki pl.

Sdjadj, «». =5, Sdja'djftjtcl,

sn. =(e)S, szachy ^>Z.; — bem
Völlig ! szach królowi !

—
fpiele w szachy gra; —
bieten szach da; jmnbn
fchach unb matt albo fchach»

matt madjen zaszachowa,
zamatowa kogo; im — fteljen,

in — fommen by w szachu,
dosta si do szachu

;
(prze-

nonie:)jinnbm— bieten miay
opór komu stawi, opiera si,

oprze si komu; jmnbn in
— galten trzyma kogo w
kordzie, ostro.

Sdja'djaitfgaöc, sf. pl. =n,

zadanie szachowe, problemat
szachowy

Sdjo'djföcmtg,«^«. wksztat
cie szachownicy.

Sdjadjntll'tt, adi. mat,, (ca-
kiem) zamatowany; jmitbu
— machen zaszachowa, za-

matowa kogo; (obraz.) znu-

ony do upadego, wysilony,

wycieczony, opady ze si.

Sdja'djpartie, sf. pl. =n,

partya /. szachów.

Sdja'djfpiet, sn. =(e), gra

f. w szachy, szachy pl.

Sdjfl'djfjjteler, sm. =3, pi.

—
,

gracz szachowy, szachi-

sta m.
Sdja'djftetn, sm. =(e)§, pl.

=e, obacz Schachfigur.

Sdjutfjt, sm. =(e)3, pl. -e

i ©chä'djte, 1) szyb m., szacht

m. (góra.); 2) eifemer —
oprawa elazna.

Sdja'djtauffeljer, sm. =§,

pl. —
,

przystawca m., szy-

bowy m.

©dja'djtel, sf. pl. =n, pu-

do n., krobi» /. ; eine fletne

— , kopacz m., robotnik

w szybie (górn.).

Sdja'd)t(jait3, sn. =fe§,

=ljäujer, jata /. (góra.).

Sdja'djtljitt, sm. «§,
-hüte, Sdja'ÜjtfaWe, sf.

=n, kapelusz ?n., czapka
górnika.

©dja'djtfranj, sm. -=e§,

pudeko n., króbka /.

;

biecie).

©d)ü'd)tcld)cn, sn. =s, pi.

— , dim. od ©d)ad)tet, pude-

eczko n., krobeczko n.

©dja'djtelbedel, sm. «§, pl.

— , wieko n. od, do pudeka.

SdjcTdjtelhalm, sm. *{t)$,

pl,

«=er, szachownica /.

Sdjadjer, sm. =3, pody
handel, szachrajstwo n., fry-

marka /. ; — treiben szachro-

wa, frymarczy.

Sdjii'djcr, sm. =§, pl. —

,

1) otr m., rozbójnik m. ; 2) ar=

mer — wielki biedaczysko.

©djadjerei', sf. pl. =en,

©dja'djerban&el, sm. =§, sza-

chrowanie n., szachrajstwo n.,

frymarka /.

Sd)a'djerer, sm. =3, pl. —

,

szachraj m
©d)ct'd)eriit, sf. pl. =nen,

szachrajka /.

Sdja'djerhanbttierf, sn.=(e)§,

szachrajskie rzemioso.

Sdja'djcrjube, am. -n, pl.

n, yd szachraj m., szachraj-

stwem si tradnicy.

(Sdjä'djcrfmij, 'sn. »eg, pl.

=e, krzy otrowski.

©dja'djern, vn. (haben) pro-

wadzi pody handel, sza-

chrowa.
©dja'djfcib, sn. *e3, pl. =er,

pole n. na szachownicy.

©dja'djftgur, s/. 2>Z. »en,

bierka szachowa, figurka sza-

chowa, pion m.

e, chwoszcz w., chwoszcz

ka /., strzpka wielka, skrzyp

zimowy; i[einer — strze-

peczka /. (rolina).

@d)a'd)telmadjer, sm. --%,

pl. —,
pudekarz m., fabry-

kant m. pudeek.
§d|a'd)tdit, va. (Caben)

woy, zapakowa, schowa
do pudelka; = einfd)ad)teln.

Sdja'djten, va. (haben) po-

gbia szyb (górn.).

@d)ii'd)ten, va. (haben) za-

bija, zarzyna bydo wedug
ydowskiego przepisu rytu-

Sdjä'djter, sm. =§, pl —,
rzeaik ydowski.

©dja'djtfutter, sn. »s, pl.

— , futrówka /., koszula f.

(górn.).

Sdja'djtgetiier, sn. *§, pl.

=e, wieniec m. w szybie (górn.).

@d)a'djtgräber, sm. =§, pZ.

3nlenber, DeutfdHJolmfcfjeS SCBörterbutf).

pl.

pl.

pl.

t-

pl.

Icänje, wieniec m. w szybie,

zrb m. (górn.).

Sdja'djtmetfter, sm. obacz

©chadjtauffcher.

SdjtTdjtfaij, sn. =e, szybi-

kowa sól.

©dja'djtfdjetbe, sf. pl. =n,

przedzia m. (górn.).

©djtt'djtfCÜ, sw. <e)§, pl. =e,

lina koowrotowa (górn.).

Sdja'djtftöfje, sm. ^. po-

boki pl. szybu (górn.).

©dja'djttomte, s/\ pi. =n,

skrzynia /. (górn.).

©dja'djturnier, sn. =(e), pZ.

=e, Sdja'djtDettfam)f,sw.=(e),

^)Z. =fämpfe, turniej szachowy.

©dja'djäiig, sm. -(e)§, ^.
^jüge, cig w., poruszenie w.

pionem szachowym.

©dja'&djen, sm. «§, ^. —

,

szadchen m., strczyciel ?w.

(ydowski) maestw.
©dja'be, Sdia'bcn, sm. =n§,

pZ. ©chäoen, 1) szkoda f. ;

=tt anrichten szkod wyrz-
dzi; *n (er)leiben, nehmen,

gU =n fommen ponie szkod,
szkodowa na czem

;
jmnbm

— jufiigen wyrzdzi komu
szkod; ju feinem »n na jego

szkod; er llagte il)n auf @r»

fa^ be »n§ unD ber Äoften

(za)skary go o wynagrodze-

nie szkody i zwrot kosztów;

burd) «n roirb man !(ug szkoda

uczy rozumu; szkoda nie tu-

czy, lecz rozumu uczy; szkoda,

przygoda — do mdroci
droga; ba§ albo e ift frhabe

szkoda; (e§ ift) fd)abe, bafe

id) iljn nicht gefeCjen habe

szkoda (auj), e go nie wi-

dziaem; red)t —, ernig —

,

jainmerfdjabe wielka szkoda,

bardzo szkoda; roie — ! co

za szkoda! jaka szkoda!

fchabe urn ba »iefe ©elb, e§

ift öerfdjroenbet szkoda tyle

pienidzy, s roztrwonione

fd)abe urn ibn! szkoda go

20
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al mi go ! fcfiabe um (albo

für) ben Stufim, roenn matt

babei §ungerö ftirbt co go-
dnemu po sawie? na co go-
dnemu sawa si przyda? raer

ben =n fiat, batf für ben ©pott
niefit lorgen czyja szkoda,

tego grzech; kto szkod po-

niós, te#o zwykle wymie-
waj ; beffer nachgeben, at3 -n
leiben lepiej (mdrzej) ust-
pi, ni szkod ponie; 2)

uszkodzenie «., zepsucie n.,

nadwerenie n. ; = $8efd)ä=

btgung; ba§ ©cbiff fiat feinen

»n gelitten okrt nie zosta
uszkodzony; =n nefimen zo-

sta uszkodzonym; eä foli

fein «n baran entfielen nie

bdzie, nie zostanie uszkodzo-
ne, nie zepsuje si (o rze-

czach); 3) uszkodzenie n.,

(z)rauienie w., szwank m.,

rana /., szkoda /. na ciele,

wada f., uomuo /., zo n.
;= 33erle£ung, äßunbe, fbr=

perlicfier ©cfiaben, ©ebredjen,

Übet; =n leiben, nehmen do-

zna uszkodzenia; er fiat an
feiner ©efunbfjeit =n gelitten

ucierpia na zdrowiu, za-

szwaukowa na zdrowiu; ba§
roirb beiner ©efunbfieit, Deinem
Stufe »n tun to zaszkodzi two-
jemu zdrowiu, twojej sawie;
innerer »n wewntrzne
uszkodzenie ; offener -n uszko-
dzenie widoczne, zewntrzne,
rana/.; unrettbarer =n cho-

roba niewyleczalna ; einen

alten =tt fiaben cierpie na
co oddawna; ju =n tommen
dozna uszkodzenia, zosta
uszkodzonym, zaszwanko-
wa; niemanb nafim (albo

fam ju) =n beim Umroerfen
nikt nie zosta uszkodzonym
przy przewróceniu ; alte ©Ct)ó>

ben breefien leiefit auf stare ra-

ny acno pkaj, otwieraj
si; 4) strata /., uszczerbek
m. ; = Stfacfcteit, Slbbrucfi; gu

imnb§ =n z czyj strat; ju
feinem =n ze szkod dla nie-

go; e§ foH bein =n niefit fein
nie bdziesz mia na tem
szkody, nie stracisz na tem;
e foli bir fein =n gefcfiefien

nie stanie ci si krzywda;
ftd) feines =n erfiÓten, feinem

-n roieber nacfifommen (an

jjmnbm) powetowa (na kim)
straty, podwign si; mit

=n »erfaufen sprzeda ze stra-

t; »n bei etro. fiaben straci

na czem; jjmnbm ben «=n er»

fefcen, roieber gutmaefien wy-
nagrodzi komu strat; für
aßen sn bürgen, gutftel)en

rczy za wszelkie straty;

jmnbn ju, in »n bringen, fet=

jen, fiür^en wystawi, nara-
zi kogo na straty, by przy-

czyn czyich strat; id) bin

mir baburd) 100 fronen in

m geroefen straciem na tem,
przez to 100 koron; mit *n

oeifaufen sprzeda ze strat;

fort mit «=n! sprzedam, dam
chobym na tem straci 1 er

bient ifim mit eigenem =n su-
y mu na wasn niekorzy

;

ba§ gereiefit mir jum =n to

mi szkod przynosi.

Sdjä'bel, sm. =3, pi. —

,

czaszka /., czerep m., cza-
batka /.; trupia gówka; =
Sotenfopf; gowa /'.; = $opf

;

leerer, fiofiler — pusta guwa,
gupia paka.

Sdjfi'feelbcut, sm. •(()§, pi. =e,

forraacya^., ksztat m. czaszki.

©djä'&elbeitt, sn. =(e), pi.

=e, ko f. czaszki.

Sdjä'belfiefdjreibiing, sf. ob.

©cfitbellefire.

Sdjä'belfeoljrer, sm. «=§, pi.

—, wider m. do wiercenia
czaszki, trepan m.

©djä'belöflfinmg, sf.pl. «en,

trepanacya f.

Sdiä'beHirudj, sm. =(e), pi.

=brüd)e, zamanie n. czaszki.

©djä'bdljaitk, sf. pi. *n,

ogowie n.

SdjÖ'bcneljre, sf. frenologia

/., nauka f. o czaszkach.

Sdjä'öelmeffer, sm. »§, pi.

— , kraniometr m., czaszko-
mierz m.

Stfjä'bdmeffimg, Sf. kranio-

metrya /.

Sdjä'befnaljt, sf. pi. =näfite,

szew czaszkowy (anatomia).

©djft'belftättC, */. kalwarya

f., Golgota f. (biblia).

Sdjä'&elunterfitdjiing, sf.

pi. =>en, kranioskopia /*., ba-

danie n. czaszek,

«dja'öen, I. va. (fiaben)

szkodzi, zaszkodzi ; wyrz-
dza, wyrzdzi szkod; czy-

ni uszczerbek, narazi na
strat; baä rotrb feiner ©e=
fuubfyeit, feinem 3tufe — to

zaszkodzi jego zdrowiu, jego
reputacyi; jjmnbm, einer ©aefie

— (za)szkodzi komu, jakiej

sprawie; odda komu z
przysug; = jjmnbm einen

fcfiltmmen 2)ienft erroeifen; ec

i;at ifim bet feinem süorgefefcten

gefdjabet zaszkodzi mu u jego
przeoonego ; ba§ fefiabet niefit

to nic nie szkodzi, nic na
tem nie zaley; ba roirb ifim

niefit — to mu wcale nie

zaszkodzi; roa§ fd)abet e
bir? co ci szkodzi? co ci na
tem zaley? eä fefiabet nidjt,

roenn . . . nie (za)szkodzi,

jeli . . .; roag fefiabet e,
roenn . . . ? jaks w tem szko-

da, jeli . . .? Überftufj fd)a=

bet nie od przybytku gowa
nie boli ; ba fefiabet ifi,m nid)t§

dobrze mu tak, zasuy na
te; = er Ijat eS oerbtent.

®d)0'bcn, sm. =g, pi. ©a)ä=
ben, obacz ©djabe.

Sdja'bcnfiringcnb, adi. szko-
dliwy.

Sd)a'&enerf<r$, sm. =e, pi.

=fät>e, wynagrodzenie n.

szkody.

©dja'bencrfa^forbcrung, sf.

pi. =en, danie n. wynagro-
dzenia szkody.

©dja'feenerfa^Mage, sf. pi.

=n, skarga /. o wynagrodze-
nie szkody.

Sdja'beitfeiier:, sn. =g, pi.

—
,
poar niszczcy.

©djabctifatt, sm. =(e)§, pi.

=fäHe, przypadek m. szkody

;

im «e w razie poszkodzenia,
na przypadek szkody.

©dja'knfreubc, sf. rado
/. z cudzej szkody, krzywdy,
z cudzego nieszczcia, zo-
liwo f.

Sdlu'ÖCnfrfll), adi. cieszcy
si, radujcy si z cudzej
szkody, krzywdy, zoliwy

;

adv. zoliwie.

Sdja'benredjnmtg, sf. pi.

=en, obliczenie n. szkody.

©dja'öenfdjäCimg, sf. pi.

*en, oszacowanie «., ocenie-

nie n. szkody.
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Sdja'benftifter, sm. =g, pl.

—, szkodnik m., sprawca m.
szkody.

5d)(l'Ö^aft, adi. uszkodzo-

ny, nadpsuty, zepsuty; =
nerborben; nadwerony; =
öerte^t; zuyty, schodzony;
= abgenufct; niezupeny; =
unooUftänbtg ; wadliwy ; =
noü 2Mngel; — mad)en
uszkodzi, nadwery; —
werben uszkodzi si, zepsu
si, nadwery si; zuy
si; = fid) abmrfcen.

'd)a'btyafiigfeit, «/. stau m.
zepsucia, nadwerenia, zuy-
cia. ; wadliwo /. ; = 2Jtangel=

^oftigfett; niezupeno/.; =
UnooHftänbtgfeit.

Sdjä'bigen, va. (Ijaben)

jmnöin an, tri einer ©ache —
szkodzi, zaszkodzi komu w
czem

;
jmnbn in feinen ^nter*

effen, an feinem SRufe —
zaszkodzi czyim interesom,

czyjej reputacyi.

Sdjä'btgen, sn. *ä, @d)ä=

öigung, sf. pl. «en, szkodze-

nie »., uszkodzenie n. ; uchy-

bienie n., ukrócenie n. ;
=

^Beeinträchtigung (prawo) ; =ung
an bet ©tjre obraza f. honoru,

uchybienie n. honorowi.

©d)ä'bltdj, adi. szkodliwy;

niekorzystny; = nachteilig;

uchybiajcy, ukrócajcy; =
beeintrachtigenb ; zgubny; =
»eröerbüdj; adv. szkodliwie

(take in «er SBeife); nieko-

rzystnie ; ucbybiajco ; zgu-

bnie.

©djä'bUdjfett, sf. szkodli-

wo /.; äufjerfte — zgu-

bno /.

©dja'biing, sm. =g, pl. »e,

owad szkodliwy (ogrodn.).

<Sdja'&l03, adi. 1) nieuszko-

dzony, cay ; jmnbn — halten

wynagrodzi komu szkod,
strat; fttt) — galten wyna-
grodzi sobie strat; (obraz.:)

pocieszy si czem ; 2) nie-

szkodliwy, niewinny; =
harmloS.

Srf|Ct't>l03l)aIimtg, sf. wy-
nagrodzenie n. straty, indem-

nizacya /. ;
(obraz.) pocie-

szenie n. si czem; = Sto»
ftung.

Sdja'bloftgfeit, sf. i) nie-

uszkodzono /*., cao f.-} 2)

nieszkodliwo /., niewinno
f.\
— öarmlofigtdt.

®d)af, sn. »(e)S, pl. «e,

männltdjeä — baran m.
;

roetbtic&eS — owca /. ; Keines
— baranek m., owieczka /.

;

nom — ftammenb, ba3 — be»

treffenb owczy; =e roeiben

owce pa; eine §erbe --e

trzoda owiec; (poufale:) er tft

ein rechtes — cap z niego;

ein nerirrte — zbkana
owca; rcer fid) jum — macht,

ben frifjt ber SSolf kto si
czyni barankiem, wilk go zje;

kto si udaje za barana, wilk

go capnie, wieczór czy rana;

ein räubigeö — ftedt bie ganje

§erbe an jedna owca par-

szywa wszystko stado zarazi;

owc parszyw odcz od
stada, bo wnet we wszystkich

te bdzie wada; Don aufjm
— , non innen SBolf owcze
odzienie, wilcze sumienie; ber

SBolf frtfjt aud) bie gejagten

»e i rachowane owce wilk

zje; ber gebulDigen =e geljen

niele in einen stall cierpli-

wych owieczek wiele wpdzisz
do jednej obory.

<d)Ctf=, adi. owczy.

©dja'ftttttg, adi. owczy.

©dja'fblattern, <5dja'ftjoI>

ftn, sf. pl. owcza ospa,

ospica f.
Sdja'fbocf, sm. =(e)§, pl.

=böcfe, baran m., cap m.
Sdja'fbutter, sf. owcze

maso.

©djü'fdjen, sn. =%, pl.

— , dim. od ©djaf, 1) owie-
czka f. (take przenonie =
dusza /., parafianin m.), ba-

ranek m.\ ein elenbeS, arm»
feltgeö — owczyna /., owczyn-
ka /.; fein — fdjeren albo

in> trocfene bringen wypa
swego byczka, obów zrobi,

przepyn, zarobi grube
pienidze ; 2) (— am §tmmel)
chmurki pierzaste, weniaste,
baranki pl.', 3) (poufale:) bu
fletneä — ! ty may osioku!

®d)a'fbiinger, sm. =§, owcze
bob l i, owczy gnój.

©djä'fer, sm. =%, pl. —,
owczarek m., owczarzyk m.,

pasterz m.

Sttjä'fCC 1
, adi. owczarski»

pasterski.

Sdjä'ferbidjtung, sf. (pi.

-en), Sdjä'fergebtdjt, sn. -(e)3,

pl. =e, poezya sielankowa,
poemat sielaukowy, sielanka

f., skotopaska /.

6d)üferet', sf pl. =en, l)

mieszkanie n. owczarka,
owczarzyka; 2) owczarnia/.

;

= ©cbafftall; 3) owczarstwo
n. ; = ©cbafjudjt.

Schä'ferpte, sf. pl. «n,

flet pasterski, multanka /.

Sd)ä'ferbaft, ©d)ä'fcrmä=

fjtg, adi. pasterski; sielan-

kowy ; adv. po pastersku,

sielankowo.

©cpä'fei'fiunb, sm. >e$, pi.

-e, pies owczarski, pastuszy,

kundel m.

8d)ä'ferljut, sm. =e§, pl.

«=f)iite, kapelusz pasterski.

Sdjä'ferljütte, sf. pl. «n,

Säjä'ferfarrcn, sm. *&, pi.

— , szaas pastuszy.

Sdjä'fcriit, sf. pl. =nen,
owczarka f., pasterka /.

Sdjö'ferjmtge, sm. «n, pi. n,

owczarek m., owczarzyk m.
8d)ä'feri'it!ifie, sm. obacz

©cböferjunge.

Sdjä'ferfncdjt, sm. =(e),

pl. «e, skotarz m.

Sojä'fcrlcficn, sn. =§, ycie
pasterskie; ycie sielankowe,
wiejskie (literat.).

Sdjä'ierltei), sn. =(e), pl.

=er, piosenka pasterska, sie-

lankowa.

Sö)ö'fcrmäbd)cn, sn. =g, pl.

— , owczarka /.

Scljä'fcr^fcifc, sf, Sdjä'fcr-

roljr, sn. obacz «ädjäferflöte.

©d)ä'fcrroraanf sm. =(e)g,

pl. =e, powie pasterska,

sielankowa.

Sdjä'fcrfotel, sn. =(e)§
y

pl.

=e, dramat pasterski.

©Cp'ferftal), sm. *{e)$, pl.

»ftäbe, Sdjä'fcrftO(ff
sm. .(e),

pl. =ftö(Je, kij pasterski, laska

pasterska.

@d)ä'ferftitcf, sn. =(e)§, pl.

=e, pastorale n. indecl., utwór
m. (muzyczny) w stylu pa-
sterskim.

Scp'ferftitnoe, sf. pl. =n,

godzina sprzyjajca kochan-
kom, pora miosna.

20*
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Sd)ä'fcrtafd)C, af. pl. -n,

toroa pasterska.

Sdjfi'feMelt, wiat pa-

sterski.

<Sd)(tff, sn. *(e)3, pl. »e,

szafel »}., szaflik m.

©djo'ffctt,
(

an. *{tfi, pl.

e, owcza skóra.

Srfja'ffCH, va. I. fcbaffe,

fdjaffft, fdjafft, Wofft«, $«&e

gefdjafft, 1) czyni, pracowa,
robi; = tun; bu fiaft

bier nidbt ju — ty nie masz
tu nic do roboty, do czynie-

nia; id) roili mit ibm nid)t3

ju — haben nie chc mie
z nim nic do czynienia; id)

habe nichts bamit (albo mit

ber <Sad)e) &U — nie mam
z tern nic do czynienia, ta

rzecz mnie nie obchodzi;

jmnbm Diet ju — machen
(na)robi komu wiele kopo-
tu, trosk, zambarasowa ko-

go, (za)kopota kogo ; id)

roilff nichts bamit ju — fyaben

nie chc mie z tem nic do
czynienia, nie chc o tem
sysze, wiedzie, nie chc
si w to miesza; fid) ju

— madjen krzta si, zaj-

mowa si czem; er macht

fid) unnötig, (albo unnüjj)

met JU — niepotrzebnie nadto

si trudzi, krzta; 2) wy-
stara si o co, dostarcza,
dostarczy, dostawia, dosta-

wi; = anfcbaffen, nerfchaffen

;

fid) etro. (ner)— wystara si
o co; fid) 33üd)er (ner)— wy-
stara si o ksiki; bas

fann id) nidjt — tego nie

mog dostarczy; er TOttb mir
©elb — wystara mi si o pie-

nidze ; etro. Billig — dostar-

czy, dostawi co tanio;

Clafc, §ilfe, SRat — zrobi
miejsce, przynie pomoc,
znale rad ; 9ujjett — przy-

nosi, przynie poytek

;

Sinberung — umierzy;
$reube, Kummer (ner)— spra-

wi pociech, zmartwienie;
jmnbm Stecht — dopomódz
komu do prawa; fid) felbft

Stecht — wymierzy sobie

sprawiedliwo; 3) wyczy-
nia, wyczyni, sprawia,
sprawi; er bat fd)on gefdbafft,

roaä id) il)m aufgetragen bab

ju sprawi, com mu poleci;

etro. an Drt unb ©telle —
dostawi, zanie, zawie,
pooy, postawi co na
miejsce (przeznaczone, wa-
ciwe); etro. auf bie «Seite —
sprztn, uprztn co (na

bok)'; etro. (jmnbn) aus bem
SBege — sprztn co (kogo

z drogi); bas (Setreibe in bie

Scheune, in bie ©tabt —
zboe zwie do stodoy, za-

wie do miasta; jmnbn aus
bem §aufe — pozby si
kogo z domu; fid) jmnbn
nom §alfe — pozby si
kogo, uwolni si od kogo

;

4) rozkazywa, rozkaza,
yczy sobie; = befehlen;

roas fd)affft bu? czego sobie

yczysz? II. fchaffe, febaffft,

jdjafft, fchuf, )abe gefcbaffen,

stwarza, stworzy; = er=

fd)affen; ©ott fiat bie 2D3ett

gefcbaffen Bóg stworzy wiat;
er ift baju roie gefdjaffen jest

jakby do tego stworzony ; bie

fchaffenbe Äraft twórcza sia.

©d)(l'ffCn, sn. =S, tworzenie

m., stwarzanie n., produko-
wanie n.

<5d)a'ffen§tirang, sm. =(e)§,

popd m., pochop m. do two-

rzenia, do pracy, zamiowa-
nie n. pracy, popd twórczy.

©dja'ffen§fraft, ' »/. pl.

»frafte, sia twórcza.

Sdja'ffletfd), sn. =es, owcze
miso, baranina f.

©dja'ffner, sm. -.$, pl. —

,

1) gospodarz m., rzdca m.
;

proweutarz m,, pisarz prowen-
towy, klucznik m. ; 2) szafarz

m. (klasztorny), kanafarz m.
\— fein szafarzy; 3) poci-

gowy w., konduktor poci-
gowy; = $onbi;fteur (kolejn.).

©dja'fftteramt, sn. =es, sza-

farstwo «., kanafarstwo n.

(w klasztorach); urzd m.
konduktora.

©djaffneret', sf. pl. =en,

gospodarowanie n., gospo-

darstwo »., szafarnia /., ka-

nafarnia /.

©dja'ffnerin, sf. pl -nen,

szafarka /., kiucznica f.

©djct'fgarfee, */. pl. =n,

krwawnik pospolity, stokro

f., eniszek m. (rolina).

3ri)a'fl)(utt, sf. pl. -häute,

owcza skóra (niewyprawna).

©d)a'fl)iiutd)en, sn. =s, pl.

— , dim. od ©cfcafhaut, owcza
skorka; bona owcza, kozia,

owodna /. (anatomia).

<Sd)tt'fIjerue, sf. vi. «n,

trzoda f. owiec.

©d)a'fl)irt(c), sm. =en, pl.

»en, owczarek m., owczarzyk
m., skotopas m.

®d)a'fbürbe, sf. pl. =n,

koszary /J?., zagroda /. dla

owiec, owczarnia /.

Sdja'fb/ttftetl, sm. *5, ka-

szel suchy, owczy.

©dja'ffamel, sn. <e)s, pl.

=e, lama f. (zwierz).

Sdja'ffiife, sm. »§, pl. —

,

owczy ser.

(Sdja'ffratit, 8n - K*)3, P -

»trauter, gsiówka f.. (ro-

lina).

©dja'ftamm, sn. *(e)§, pl.

=Iämmer, jagni »., owie-

czka f
©d)tt'flail§, sf. pl. «laufe,

owcza wesz.

©d)a'ftCbCC, sn. =S, owcza
skóra (wyprawna).

©dja'flebergerfeer, @d)af=
Icbcr^nnölcr, sm. «g, pi. —,
biaoakórnik m.\ = SBeifj*

gerber.

®d)a'flcbcrit, adi. z owczej
skóry.

©djä'flein, sn. *§, pl. —

,

owieczka /.

©dja'fHnfe, sf. pl. =n, cie-

cioreczka upstrzona, otoczka

f. (rolina).

©d)0'f(8)mii|tg,a^'. owczy;
=er (Sang owczy chód; adv.

po owczemu, jak owca; er

fiebt — au§ wyglda jak
owca, gupio.

Sdja'fmtld), sf. owcze
mleko.

<Sd)a'fmift, sm. =e§, @d)a'f--

flitcl, sm. =>%, owcze bobki,

owczy gnój.

©dja'fmolfe, sf. pl. =n,

tyca /., serwatka/, od sera

owczego (jako lekarstwo).

©dja'ftmitter, sf. pl. »mütter,

maciora f.
<5d)afo'ti, sn. =(e)€, pl. =e,

rusztowanie «.; auf ba —
fteigen wstpi na ruszto-

wanie.
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Sdja'ftg^dj, «»!. -es, ^Z.

«e, kouch barani, barany pi.
;

bet SOßotf im — wilk w ba-

raniej (w owczej) skórze,

wilk owc pokryty.

«dja'KSMerdj, sm. =e§, pi
=e, obacz ©cfiafbürbe.

Sd)a'f(?)))otfcn, sf. pi ob.

©diafblattern.

Sd)o'f()roffc, */. pi. =n,

rasa f., gatunek m. owiec.

Sdja'ffalöe, */. pi. =n,

ma /. do smarowania owiec
(parszywych).

Sdja'fäiiugtg, Mi. owczo-
oki.

Sdja'f(8)fj$rile, «/. pZ. -n,

dzwonek owczy.

Sd)a'f(g)fd)ere, s/. vi »n,

noyce ^j/. do strzyenia
owiec

Sdjaf(3)fdjerer, sm. -§, pi.

—
, postrzygacz m. owiec.

Sdja'ffdjiir, sf. pi »en,

strzyenie n. owiec, strzy-
ka f.

Ädja'ffeitdje, sf. obacz

©tbafblattern.

Sdja'f§gefid)t, sn. =(e)s, pZ.

=er. twarz owcza, gupia.

2dja'f§l)int, sn. =(e)§, pi.

=e, owczy mózg, durna gowa.
Sd)0'fgflcib, sn. =(e)§, pi

=er, owcza suknia, kouch w.,

barany pZ.

®dja'f§!opf, sm. =(e)§, .p.

=fÖ»fe, gupiec «.
Sdja'fftaß, sw. =(e)8, pZ.

»ftäHe, obora /. dla owiec,

owczarnia /.

Sdjttft, sm. =»(e)§, .pZ.

®d)äfte, osada /., oprawa /.

(u strzelby) ; oe n. (u dzia-

a); drzewce pi (u lancy);

trzonek vi. (u noa, motka,
lichtarza); gbik m., trzon

tn., pie m. (drzewa, prosto

z korzenia wyrastajcy);
supek m. (midzy oknami);
supiec m. (u kolumny); o-
dyga /. (roliny) ; szypuka /.

(u pióra); cholewa f. (u buta).

Sdjä'ftot, va. (baben) zao-

patrzy w trzonek, w drze-

wce, oprawia, oprawi, osa-

dza, osadzi.

Sdja'ftgeftmfe, sn. =§, pi.

— , ucios dolny (architekt.).

Sdja'ftbeu, sn. =e§, chwo-
szczanka /., koszczka /.,

skrzyp m., koski ogon, bez-

list m., koniopoch m. (ro-

lina).

gdjä'ftltltg, sf. oprawianie

n., okadzanie n.

Sdja'fttiCÖ, sm. =(e)§, pra-

wo n. wygonu, wolno /.

wyganiania owiec na pewien
grunt, wygon m. (prawo).

Sdja'ftrift, sf. pi =en,

pastwisko owcze.

®dja'ftjteljmttfd)itte, sf. pi
=n, machina pocigowa do
nicielnic.

Sdja'frod&e, sf. pi «en,

1) = ©cbaftrift; 2) ozina/,
(drzewo).

SdjOfUJOÜC, sf. owcza
wena.

Sd)o'fscrfe, sf. pi =n,

kleszcz m., pejka f.
Sdja'fjieger, sm. =§, pZ.

— , rodzaj owczego sera

szwajcarskiego.

«dja'fjlldjt, sf. chów w.
owiec, owczarstwo ».

Sdjafäiiditer, sm, =§, pi
— , hodowca m. owiec,

owczarz m.

SdjaD, sm. =S, ^. =S,

szach m. (cesarz perski).

Sdja'fal, sm. =(e)§, pi =e,

szakal m. (gatunek wilka).

Sdjtt'fe, s/. p. =n, szpona
/"., zwora /., ciskado n.

;= 3n>mge.

Sdjä'fer, sm. =s, pZ. —

,

figlarz m., artowni m.\

l[einer — ! figlarzu!

Sdjü'feret', sf. pi. =en,

figlowanie «., baraszkowanie

»., arty pZ., arciki p?.

Sdjft'fent, ««. (haben) figlo-

wa, baraszkowa, artowa.
5d)(ll, adi. 1) wodnisty,

wywietrzay, bez siy (o trun-

kach); jaowy, suchy (o po-

trawach); — roerben wywie-
trze; 2) (obraz.) bahy,
paski; ein =er Sonf tpa
gowa.

Sdjfil&ar, adi. apny.
©djalbledj, sn. »(e)8, pi.

»e, blacha, któr o jest obita.

&ti)u'VbVttt, sn. *(e)3, pi
=er, midzybalcze n. ; okrajka

/., szarówka /., zrzyna /.

sdjö'ldieit, sn. --§, pi —

,

dim. od ©chale, 1) miseczka

/., czareczka /., filianeczka

/'. ; 2) skóreczka /., upinka
/., skorupka /.

Sdjd'Ie, sf. pi. *n, 1) fili-

anka f. (n. p. na kaw);
czara /., czarka /. ; = 9ßo=

fal; miseczka /., salaterka

f., wazka/.; = ©efäfe; 2)

uska /. (grochu, fasoli),

skórka f., upina/, (owoców)

;

upa /. (J aJ a ) ziemniaków);

skorupa /. (raka, ówia);
au ber — Iöfen, non ber —
befreien obiera, obra z up,
ze skóry; 3) okadka /.,

okadziny pi., oprawa /.

(noa, ksiki); 4) szalka /
(u wagi) ; 5) podpory dre-

wniane masztów (egluga)

;

6) obrcz /. piasty ; = Jaben»
ring (mechanika); 7) (obraz.)

powierzchowno/.;= Slufeen«

feite; 8) racica /. jelenia i

dzika (owiectwo); 6) falte

— drobianka f., zacierka /.

SdjO'Ien, va. (fjaben) obacz

oerfdiaten.

Sdjä'lett, I. va. (haben)

obiera, obra (ze skórki n. p.

ziemniaki, jabka, gruszki),

obupywa, obupia, obupi
(jaja, orzechy, drzewo z kory

i t. p.), uska (n. p. groch,

fasol); ostrugiwa, ostruga,
postrugiwa, postruga; II.

fidj — , vr. (fjaben) upa si,

uszczy si, zazi, schodzi
(o skórce, skorupie).

Sdja'lenailtrj, adi. skom-
piasty.

Sdjo'Ienetfen, sn. =§, pi
—, przywar m.

Sdja'lettfÖrmtg, adi. ma-
jcy ksztat czary, filianki,

czaszkowaty.

Sdja'lenfnidjt, sf. pi
=fri'tcbte, upiniak m.

Sdja'Ientter, sn. =(e)g, pi.

=e, skorupiak m., paz sko-

rupiasty.

Sdjal^ctt, s/. pi =en, l)

wywietrzao /., wodnisto

f. (trunków); sucho/., ja-

owo f. (potraw): 2) (obraz.)

pasko /., baho /.

Sdjtttljengft, sm. =e§, pi
=e, ogier m. do stanowienia

;

= Sefcfiäler.

SdjOl^Olj, sn. =e§, pi
»böljer, drzewo n. do opie-

rzania.
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<2d)Ct'lig, adi. upiniasty.

Sdjalf, am, <(e)§, pl "*>

1) frant «., lis m., szpak m.,

filut m. ; ein Durchtriebener
— pi zabiegy, szczwany lis,

filut pierwszej klasy; bet —
ftel)t ibm au ben SHugen

przebiego z oczu mu pa-

trzy, 2) trefni m., artowui
m. ; ber — fi£t iljm im 9?ocfen

dyaba nosi w kapturze, to

z cicha frant.

©dja'lfhaft, Stfja'Ifig, a<ft.

szczwany, przebiegy, fran-

towski; filuterny, figlarny;

adv. przebiegle, po frantów-

skn ; filuternie, figlarnie.

Sdja'lfljaftigfett, Sdja'lltg»

ttitf sf. przebiego /., filu-

temo /., frantostwo n.

(Sdja'ifSauge, sn. *, pl.

= rt, frantowskie, filuterne oko.

Sdja'lfäfreuni), an. =(e)§, pl.

*t, przyjaciel nieszczery.

«Sdja'IfSfited)*, sm. =(e)§, pi.

*t, suga niewierny, niedbay.

@d)a'lf£narr, sm. -en, pJ.

*en, bazen m.
©djalfSftretdj, «w. =(e)§,

pi. =e, figiel w., psota /'.

SdjaH, sw. =(e)§, #Z.

©ctjftte, dwik w?., gos »w.,

odgos m., brzmienie «.;

(obraz.) fein SRame bat guten
— ma dobr opini.

Sdja'Ukdeit, s». -g, ^.
— , cymbay p/. (muzyka).

SdjH'fl60&Cn, äw. obacz
SteJonanjboben.

Sdja'ttfiredjung, */. .pZ. =en,

refrakcya /'., amanie n. si
dwiku.

©dja'ßöadj, sn. =(e)§, ^.
=bächer, edja'ftoedd, «w. -,
^. — , baldachin m., nadg o-
wi n. nad kazalnic.

Sdja'flemjjfinuimg/ sf. pi
'in, czucie akustyczne.

sdja'Uen, vn. fdjatle, jdjaaft,

fdjallt, fchallte i fc^oBC, tjabe

gefcbattt, dwicze, brzmie,
dwik wydawa; roetthtn —
rozlega si; fdtjaHenbeg ®e=
lächter gony, rozbrzmiewa-
jcy miech; fcbattenbe D)r=
feige gony policzek ; rote

man in ben 2Batb hinein

ruft, fo fchatlt e§ heraus jak
w lesie hukniesz, tak ci si
odezwie.

5dja'Ufoityflanjiuig, sf.

rozchodzenie n. si gosu
(fizyka).

sdja'flgefäfj, an. =e, pi.

=e, naczynie odgosowe.
«dja'Ugetoöl&e, sn. =§, pi.

— , sklepienie gos odbija-

jce.
'
Sdjalleljre, sf. akustyka/.,

nauka /. o dwiku.
Sdja'Uodj, sn. -(e)§, pi

=lbcher, dziura odgosowa.
©dja'flmeffer, sm. =§, pi.

— , fonometr m., dwiko-
mierz m.

<Sd)a'Hmeffung, sf. pi. =en,

fonometrya /., dwiekomier-
nictwo n.

Saltmtttctyitnft, sm. «=e,

pi =e, centrum foniczne,

rodek odgosowy (fizyka).

®dja'ü
f

nad)al)men&, adi.

onomatopeiczny, gos nala-
dujcy.

Sdja'flnadjafimtntg, */. pi.

=en, onomatopea /., nalado-
wanie n. gosu.

(Sdjd'ßrobc, sn. obacz <pör=

robr.

®d)0'üfd)tt)tngung, sf. pi.

=en, wibracya akustyczna.

Sdja'lfoerftärfer, sm. »§,

pi — , mikrofon m.

Sdja'Utoette, sf. pi. =n,

fala odgosowa.
©dja'tttowrt, an. =(e)S, pi

=tt)Örter, wyraz onomatope-
iczny, wyraz naladujcy
dwik, brzmienie.

2d)(tlinei', sf.pl =en, sza-

amaja f., fujarka /.

SdjalO'tte, sf. pi =n # sza-

lotka /., o^zoch m. (rolina).

©dia'Iten, vn. (aben)
rzdzi, zarzdza, gospoda-
rowa, dysponowa, szafo-

wa; nad) belieben — unb
tualten gospodarowa wedug
upodobania; jmnbn — laffen

da komu moc gospodaro-
wania podug woli.

Sdja'lter, s?n. =§, pl. —

,

i okno «., okienko n. (za któ-

I
rem urzduj, a przed którem
zbiera si publiczno).

Sdjolterfenfter, sn. obacz

Schalter.

Sdja'ltier, sn. obacz ©cha=
fentier.

Sdja'lttedelire, sf. Dauka

/'. o skorupiakach, o pazach
skorupiastych.

<Sd)a'Itjal>r:, an. «(e}§, pi.

=e, rok przestpny.

Sdja'ltmomit, sm. .(e), pi.

-i, miesic przybyszowy.

«dja'litag, sm. =(e)3, pi.

=e, dzie przybyszowy.

5d)a'Itfa^, sm. =e§, pi.

=fäfce, zdanie wtrcone (g>a-

matyka).

Sdja'littiort, 8». =(e)5, pi
=e, sowo wtrcone.

©djaltjctlc/ sf. pi. =n,

wieruz wtrcony.
Sdjalung, sf. pi. =en, pod-

stawa deskowa, podkadki pi,
opierzenie n.t oszalowanie n.

Sdjalu^c, «/. pi =n,

szalupa /.

©dja'll)crfd)lag, sm. •(*)%,

pi =fd)fäge, «dja'lttanti, */.

pi. =röänbe, przepierzenie n.

<Sd)a'IttCrf, sn. obacz ©d)a=

lung.

<Sd)(tnt, s/'. 1) wstydliwo
/., wstyd m. ;

— empfinben,

fiifjten wstydzi si; »on,

mit — erfüllt wstydliwy;

cor — rot roerben zapon,
zarumieni si ze wstydu,

raczka spiec, upiec, wstydem
si zala; oor — »ergehen
gin z wstydu; er tft alter

— bar, er I)at leine — im
Seihe nie ma wcale wstydu

;

roo feine — , ba ift tein
©hre kto nie ma wstydu, nie

ma czci; 2) wstydliwa cz
(ciaa), czci pciowe; =
SchamteUe, czonek wstydli-

wy; feine — nidjt Bebecfen

tonnen nie mie czem pokry
nagoci.

Sdjama'be, sf. obacz e^a=
maoe.

<§d)ama'ite, sm. =n, pi. -n,

szamaniu n. (kapan czaro-

dziej).

©dja'ttt&ein, sn. =(e), pi
=e, ko krokowa (anatomia).

@dja'm6crg, am. obacz
Sdjamhügel.

@d)a'm()culc, sf.

bubou ?n., wrzód
czny (medyc).

@d)a'mljug, sm.

=büge, dymi n. (auat.)

Sdja'mbrüfc, sf. pi =r,

gruczo onowy (anat.).

pi =n,

weuery-

», pi
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«djä'men, ftd) — , vr. (6,a»

ben) wstydzi si, sroma
si; id) fcbäme mid) wstydz
si, wstyd mnie; fid) t)or

jmnbm — wstydzi si kogo,

inie przed kim wstyd; fid)

einer ©ad)e, jmnb§ — wsty-

dzi si czego, czem, kim;

fid) Ju %obe — bardzo si
wstydzi; fid) — ettt). JU

fagen wstydzi si co powie-

dzie; fid) fcitt'r 2Irmut —
wstydzi si swego ubóstwa

;

id) roerbe mid) meiner 2trbeit

llidjt — nie powstydz si
swej roboty; fcbäme bid)!

wstyd si! wstyd!

©dja'merregenb, adi. wstyd
wzbudzajcy.
gdja'mmöten, s». obacz

(Schamröte.

edja'mfielen, »a. i ftd) —

,

W. (fjaben) zuy, zu*y si
(egluga).

Sdja'mgefiil)!, sn. .(e)§,

uczucie ». wstydu.

Sdja'mgegenb, »/. okolica

onowa (anatomia).

@d)a'mglteb, *». =(e), pz.

-et, czonek wstydliwy; «er,

^)£. czci pciowe.
<Sd;ä'ml)aft, ©djthntg, orf».

wstydliwy; adv. wstydliwie.

©dja'mljajttöfett, sf. wsty-
duwo y.

Sdja'mfcJigel, sm. =§, _pZ.

— , wzgórek onowy, porostek

w. (anatomia).

©dja'mletfte, sf. pi. -tt,

midzykrok m. (anat).

djO/tttltWen, sf. pi. wargi
onowe, skrzyda onowe
(anat.).

<Sd)(l'nttO§ f
adi. niemajcy

wstydu, bezwstydny; sprony,
wszeteczny; = itnjiid)tig;

zuchway, bezczelny; =
fred), unuerfchämt ; adv. bez

wstydu, bezwstydnie; wsze-

teczaie; zuchwale, bezczelnie.

©dja'mtoftgfeit, */. bez-

wstyd ?«., niewstydliwo /.

;

sprosno /.; = Un^iid)=

tigfett ; zuchwao, bezczel-

no /. ; = gredjljeit, Unuer«

fd)ämtr)eit.

©AantO'ttC, sf. rodzaj

cegy.

©djo'm^ftanjc, sf. pi. =n,

mimoza/., czuek m. (rolina).

®djam>fte'len, va. obacz

©cbamfielen.

Sdja'mrOt, adi. zaruinie-

niouy ze wstydu, wstydem
zalany; jmnbn — machen
zawstydzi kogo (tak i si
zaponi); — roerben zapon
si, zarumieni si ze wstydu,

zala si wstydem.

Sdja'mröte, sf. wstydliwy
rumieniec; — überjog ihr

©efidjt wstydliwy rumieniec
obla jej lice.

(Sdja'mfette, sf. obacz

©cfoamietfte.

©d)a'mtetle, sm. pi. czonki
wstydliwe; czci pciowe
(anat.).

Sdja'mjünglein, 3dja'm=
äüngeid)en, sn. =8, pi. —

,

echtaczka f. (anatomia).

Sdja'nbfialg, sm. =(e)8, pi.

»bälge, bkart ni.

<Sd)a'n5u<tr, adi. sprony,
sromotny, haniebny; =e8

^Bettet haniebne powietrze;

adv. spronie, sromotnie, ha-

niebnie.

Sdja'nbbarfett, sf. spro-

sno f., sromotao f., ha-

niebno f.

Sdja'nbbttb, sn. =(e)8, pi.

=er, haniebny, zy obraz;

obraz pornograficzny, sro-

motny.

Sdja'ttbbittie, Sdja'nbgefette,

sm. =n, pi. "\\, otr m., czo-
wiek m. bez czci, bezecnik m.,

ndznik m.
©dja'nbblld), sn. =(e)8, pi.

=büd)er, haniebna ksika.
©dia'nbbiihnc, sf. 'pi. =n,

prgierz m.
©dja'nbbeäel, sm. -8, pi.

—
-,

pokrywka /. niecnoty,

paszczyk m. dla wstydu.

<Sdja'nbe, sf. i) wstyd m.,

haba f, srom m., sromota

/.; er mad)t mir — wstyd
mi robi; fid) jmnbn jur —
erjieben wychowa kogo sobie

na wstyd, wstydu doczeka I

si po kim; ba8 gereicht mir jur '

— , bringt mir — to mi hab
przynosi ; fid) ettn. jur — an*

rechnen za hab co sobie

poczyta; mit — bebecfen

hab okry, zhabi; einige

— wartet beiner wieczna

haba ci czeka; mit

jmnbm — einlegen wstydu
sobie kim narobi; ber —
preisgeben wystawi na hab

;

ettt). mit — befteljen haniebnie
si spisa; jmnbm — antun
zhabi kogo; e8 tft eine

— ! ioeld)e — ! to wstyd! ach
co za haba, sromota ! 2lr=

mut ift feine — ubóstwo nie

habi, nie jest ohyd; 2)

5U =n machen, ju fd)anben
macben i jufd)anben madjen
zniweczy, zniszczy, popsu,
potyra;ju «ngefyen zniszcze,
popsu si; fid) ju=n mad)en, fid»

JU =n arbeiten nadwery
zdrowie zbytni prac, zapra-

cowywa si, zapracowa si;
jmnbn ju =n machen pokona
kogo, zawstydzi kogo

; jmnbn
JU -n fchtagen okropnie kogo
zbi; ein $teiö ju «n tragen
podrze, styra sukni cigem
noszeniem; ein ^ßferb JU =n
reiten zajeda, zajedzi
konia; ein ©chiff JU =tt

frfjie^en okrt postrzela;
(obraz.) ju »n roerben nie

zici si, zniweczonym zo-

sta (o rzeczach, przepowie-

dniach i t. p.), wstydu sobie

narobi, zosta pokonanym
przez przeciwnika (o osobach).

©dja'nbedel, sm. obacz

©thanbbecM.

©djält'beti, I. va. (fjaben)

1) zniewaa, znieway, zhan-

bia, zhabi; bezecni, sro-

moci; = entehren; profano-

wa, skazi wito; = ent=

roeUjen; feinen guten 9amen
— zhabi swoje dobre imi
2lrmut fchänbet nid)t ubóstwo
nie habi; ein ÜMbdjen —
(z)gwaci dziewczyn; 2)

oszpeca, oszpeci; = ent=

ftellen; II. fid) — , vr. (fjaben)

1) zbezczeci si, okry si
hab, sromota; 2) prostytuo-

wa si; samogwatu si do-

puszcza.

©djä'nbcn, sn. -§, 3d)i'n=
bltltg, sf. pi. =en, zniewaa-
nie n., zniewaenie »., zha-
bienie »., osromocenie n.

;

profanacya f ; (z)gwacenie
n. ; oszpecenie n.

Sd)ä'nbcr, sm. =8, pi —

,

habiciel m., gwaciciel m.
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«dja'nöfled, sm. -(e)g, pl.

=>e, zmaza f., skaza /., zaka
m., haba /., plama /. (ua

honorze), ben — tilgen zma-

za plam; jmnbm einen —
anhängen osawi kogo.

£d)a'nbfricbe(n), sm. =n§,

pokój haniebny, upokarza-

jcy.
'
Sdja'nbgcbtdjt, sn. >(t)$,

pl. =e, poemat ostawiajcy,

paszkwil m.\ poemat sprony.

«dja'nbgclb, sn. =(e)§, pl.

=er, 1) cena haniebna; für

ein — za nic, jakby daro-

wane; 2) pienidze zarobione

w pody sposób.

sdia'nbgetnrUbe, sn. obacz

©dianbbilb.

«dja'itbgcfd'idite, sf.pl. =n,

1) historya skandaliczna ; 2)

opowiadanie haniebnie napi-

sane.

Sdja'nbfauf, sm. =(e)§, pl. i

=!äufe, kupno n. po cenie i

nadzwyczajnie nizkiej.

Sdja'nbferl, sm. -8, pl. =e, I

sromotnik ni., bezecnik m.

Sdja'n&te&en, sn. *§, ycie I

sromotne, haniebne, bezecne,

pode; ycie ndzne; = elen=

oc Seben.

2d)ä'nbltd), I. adi. sromo-

tny, haniebny; bezecny; nie-

cny, niehonorowy ; = un=

ehrenhaft; pody; = nieber«

trächtig
;
gorszcy ; = 2Irgerm§

ertegenb; niezbony, niego-

dziwy; =ruchloÖ; szkaradny;
= a&fdjeultd); odraajcy,
straszny, okropny; =e§ $Ser=

brechen odrsijca zbrodnia;

»e8 Sehen obacz ©djanbleben

;

II. adv. jmnbn — jurichten

zbi kogo okropnie; — oer=

raten podle, haniebnie zdra-

dzi; id) fyabe mich in iljm

— geirrt szkaradnie oszuka
em si na nim ; ba§ ärgert mich
— to mnie dyabelnie zoci.

Sdjönblidjfeit, sf. pl. -*tn,

sromotno _/., haniebno /.

;

szkaradno f. ;
podo /.

;

okropno f.

Sdja'nbltcb, sn. =(e), pl.

ser, pie haniebna, za; pie
rozpustna, sprona.

Sdja'nbliige, sf. pl. =n,

kamstwo bezwstydne, bez-

czelne.

3d]u'nbmal, sn. «(e), pl.

=e, pitno n. haby; obacz

©cbanoftecf.

3dja'iibmäre, sf. pl. -n,

szkapa /.

©d)a'nbntaul, sn. -(e)3, pl.

»mäuler, niegodziwa, wyszcze-

kana gba; ein — E)aben by
wyszczekanym.
"Sdja'nbjjfalil, sm. =(e), pl.

=pfäble, prgierz m.

®d)a'nb^ftthl, sm. -(e)g, pl.

--e, in einen — terfinlen po-

pa w ostatni siomot.

2dja'nbprei3, sm. obacz

©cbanbiielb.

SdjO'nbrCbC, sf. pl. =n, ha-

niebna mowa; =n, pl. sprone
sowa.

Sdja'nbfcuile, sf. pi. =n,

prgierz m.

Sdja'nbfdjriit, sf. pl. -en,

haniebne pismo; pismo osta-

wiajce.

Sdja'nbftiitf, sn. -(*)*, pl.

Z, 1) sztuka (teatralna) hanie-

bna, gorszca; 2) obacz

©cbanbtat.

Sdja'nbtat, sf.pl. =en, czyn

haniebny, habicy, sromotny,

szkaradny, sromotny postpek.

Sdja'nbtttel, sm. =§, pl. —

,

tytu habicy.
Sdjii'nbttng, sf. obacz

©chänben.

©d)a'nbbolf, sn. =(()§, po-

dy naród ; motoch m., szu-

mowiny pl,

SdjcTnbttieifi, sn. *(e)§, pl.

=tX, poda kobieta
;

prosty-

tutka /.

©dja'nbttlOrt, sn. obacz

©d&anbrebe.

Sdia'nbjmige, sf. obacz

©rhanbmaul.

Sd)0nf, sm. *(e)S, szynk m.,

propinacya /. ; einen — haben

szynkowa.
Sdja'nfbicr, sn. obacz

©cbenfbier.

Sdja'nfer, sm. =3, pl. —

,

szankier w., wrzód wenery-

czny.

d)0'nftifd), sm. --ta>, pl. -e,

szyrikfas m.

'Sdja'njarbeU, s/. pl. «en,

robota f. okoo szaców.

Sdja'njarfieüer, sm. =§, pl.

— , szacownik m.

5dja'nabcrfe, sf. pl. =n

opona okrtowa.
Sdja'nje) */. pl. =n, sza-

nitc m.
;

przykop m.\ =
2aufgraben;fort m., warownia

f., okop m.; mit -n umgeben
oszacowa, okopa; etro. (ba3

Sehen) in bie — fcblagen wy-
stawi co (ycie) na niebezpie-

czestwo, na szwank, na

strat, poda co na sztych.

Sdja'njcn, i». (h>ben) sza-
cowa, (o)kopa.

Sdja'iuer, sm. "Ö, pl. —

,

obacz ©Handarbeiter.

Sdjo'njgräücr, sm. «8, pl.

— , okopnik m.

2d)a'Hjlletb, sn. obacz

©dianjbecfe.

Sdja'njfrjrl), sm. =(e)8, pl.

=lörbe, kosz szacowy.

Sdja'nstfabX sm. =§, pi.

spfähje, pal szacowy; spfäble,

pl. czstokó m., palisada f.

gdia'njuicrl, sn. =(e)8, vl >

=e, szace pl.

Sdja'WfetbC, sf. rodzaj

tkaniny jedwabnej.

Sdjttr, sf. pl. <=cn, 1) gro-

mada /.; grofce — tum m.
;

kupa f. ; = Raufen; orszak

m., hufiec ?«., rota f., poczet

m., zastp w/., oddzia m.
(wojska); = £>eerfcbar; zgraja

/. (opryszków, rozbójników);

= 9täubetfd)ar; stado n. (pta-

ków); = ©cbroarm; fi ju =en

Derfammeln zbiera si w gro-

mady; in «en gromadnie, tu-
mnie adv. ; 2) ostrze n. u puga
lub sochy; = ^flugfchar.

«djCTrk, «A Pl- *n, kor-

moran jm., kruk wodny.

©dja'rben, ©djä'rbcn, va.

(b^aben) pokraja, postruga
na cienkie podune kawaki;
= febaben.

Sdja'rhocf, sm. -(e)§, gni-

lec m., skorbut m.\ mit —
behaftet, com — Ijerriiljrenb

gnilcowy, skorbutowy.

©d)a'rborffcanf, adi. chory

na skorbut.

Sdjo/rbocfSfraut, sn. -(e)§,

pl. «fräuter, trdownik m.
(ziell.

5d)arbCtd), sm. -(e)8, pl.

tt
f
cz grobli najbardziej

uszkodzeniu ulegajca.
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Sdja'rCl!, va. (f)afcen) gro-

madzi; fid) — , vr. (b,aben)

gromadzi si (w kupy), gar-n si.

'Stfja'reitfiiljrer, sm. =g, pi.

— , dowódca ni. rot, zast-
pów.

5dja'reitti)etfe, adv. kupami,
gromadami, tumnie.

Sdjarf, I. adi. 1) ostry;

=e§ Keffer ostry nó; «er

©jfig ostry, mocny ocet; «e

g-lüfftgtett ostry, mocny, gry-

zcy pyn ; =cr ®e\ä)ma& ostry

smak; =e§ ©ift silna trucizna
;

2) cierpki; = fyerb, =en ©e=
fd)macf annehmen przycier-

pn; 3) (obraz.) ostry, su-

rowy; = fireng; gryzcy,
zgryliwy = bifftg; *e SBorte

ostre, zgryliwe sowa; »e

$unge ostry jzyk; =er £>oIjn

zgryliwe szyderstwo; =e (Strafe

ostra, surowa kara; =er Sabel
ostra, surowa nagana; 4) =er

äBinfet ostry kt; =e SaDurtg
ostry nabój ; =er Xon ostry

ton; -e Stimme przenikliwy,

mocrjy gos; =e $Üge wyra-
ziste rysy; 5) (obraz.) bystry;
• e 2lugen Ijaben mie bystry
wzrok; eine =e 3la\e, ein «e
©ebör fjaben mie delikatny

no?, bystry such; =er SBerftanb

bystry rozam; IL adv. 1)

ostro, mocno; — madjen (na)

ostrzy; — roerben obostrzy
si; ein Keffer — fdjletfen

wyostrzy, naostrzy nó; —
roiirjen ostro przyprawi; —
gefallen mocno solony, prze-

solony; — fdjmecfenb ostry,

mocny, pikantny; — laben

kul nabi; bato ©eroefjr

ftefjt — strzelba gsto
bije; — feuern kul, ku-
lami strzela; 2) ostro,

surowo; zgryliwie; jmnbn
— anfahren, anlaffm surowo,
ostro kogo ofukn; jtttnbm
— jufe|en bardzo komu do-

kucza; — netfofgen ciga
pospiesznie; jmnbn — an=>

ferjert ostro na kogo patrze;
— beobadjten ledzi usilnie;

— bernadjen cile strzedz,

podda cisej stray ;— t)'ót(t\,

riedjen mie delikatny such,
delikatny nos; — feb,en mie
dobre oczy, bystry wzrok;

— uner|d)eiben dokadnie od-

rónia; — betonen silnie, do-

bitnie wymawia, dobitnie

akcentowa; — t)tnter bem
©dbe f)er fein by bardzo

chciwym zysku
; fein SSerftanb

ift — geroorben rozum jego

obostrzy si; er ift bann ftb,r

— geroorben potem by bar-

dzo zgryliwy; — reiten ostro,

szybko jecha wierzchem

;

er beurteilt alleä — bystro,

trafnie o wszystkiem sdzi;

fie ftnb — anetnanber geraten

ostro si z sob starli; aH=

gu — mad)t fd)arttg co nadto,

to niezdrowo.

Sdja'rfäUfltfl, adi. ostrooki.

Sdja'rt&Utf, sm..(e)§, prze-

nikliwo f. ; bystro/, umy-
su, rozumu.

d)a'rft>lttfen&, adi. prze-

nikliwy ; bystry.

Sdjä'rfe, sf. pi. -n, i)

ostro /. ; ostrze n. (n. p.

noa); auf ber — be ÜDiefferö

fteben by w najwikszein
niebezpieczestwie, by w
chwili rozstrzygajcej ; 2)

(obraz.) ostro /., surowo
/. ; = Strenge; zgryliwo
/.; = «gleit; 3) (obraz.)

bystro /., przenikliwo /.
(rozumu, umysu).

Sd)fl'rfetfig, adi. ostroko-
czysty, o&trokaciasty.

Sdjä'rfcn, va. (&,aben)

ostrzy, naostrzy, wyostrzy;
ein Dtaftermeffer — naostrzy
brzytw; bie £ufei|'en ber

^ßferbe — podku konie ostro;

mit ber geile — ostro przy-

piowa ; ben 9)Jüf)tftein — ra-

kowa kamie ; V) (przenonie
:)

zaostrza, zaostrzy, obostrza,
obostrzy; ben SBlid, ba§ ©e=
tjbr — zaostrzy, wzmocni
wzrok, such ; ben SSerftanb —
zaostrza rozum; jmnbm ba§

©emiffert — przymówi komu
do sumienia, wzbudzi w kim
sumienie; bie Strafe — obo-

strzy kar; = rjerfd)'rfen.

©diä'rfen, sn. »ä, ®djä'r=

fltttg, sf. pi. -en, ostrzenie

n., naostrzenie n., wyostrze-

nie (n. p. noa); zaostrzenie

n. (kary, rozumu).

Sdja'rfgelakn, adi. ostro

(kul) nabity.

edja'rffantig, adi. obacz
Sdiarfedig.

Sdja'rffraut, sn. =(e)s, pi.

:fräuter, ostre ziele.

Sdja'rfmadjer, sm. =, pi.

— , podniecacz m. reakcyi,

zalecajcy rodki wsteczne
przeciw robotnikom (polityka).

Sdjarfntadjerei', s/. zaleca-

nie n. rodków wstecznych
przeciw robotnikom.

Sdja'rfraituifl, adi. ostro-

brzegi.

Sdja'rfreifjer, sm. =8, pi.

—, kolec elazny.

Sdia'rfrid)ter, sm. =§, pi.

— , kat w?., mistrz m.
Sdja'rfrtdjteramt, sn. =e§,

katostwo «., mistrzostwo n.

Sdja'rfridjteret, sf. 1) mie-

szkanie n. kata; 2) katostwo

«., mistrzostwo n.

Sdjtt'rffdjtC^Cn, sn. =S, strze-

lanie n. ostrymi nabojami,
kulami.

Sdja'rffdjltä&Hg, adi. ostro-

dzióby.

©dja'rffdjnetbtg, adi. ostro-

sieczny.

Sdja'rffdjtift, sm. «ffe, pi.

=fd)Üffe, strza ostry, kul.

Sdja'rffdjiiCe, sm. =n, pi.

=n, 1) arkabuzer m. (histo-

rya); 2) celny strzelec.

®d)a'rffel)en&, @d)tt'rffid)tig,

adi. 1) bystrooki, 2) (obraz.)

przenikliwy ;=ftd)tigerSBerftanb

bystry rozum.

Sdja'rfftdjtigfeit, sf. i) by-

stro /. wzroku; 2) (obraz.)

przenikliwo f.
Sdja'rffitttt, sm. =(e)§,

SdjO'rfftnniglCtt, */. przeni-

kliwo f., bystro f. (rozu-

mu); dowcip m.\ = 2Bi|;

dowcipno /.; = Üßifcigfett;

intelligencya f.

@d)0'rfftnntfl, adi. przeni-

kliwy, bystry; zmylny; do-

wcipny; adv. przenikliwie,

bystro; zmylnie; dowcipnie.

Sdja'rffjjtytg, adi. ostro-

koczysty.

Sdjä'rfiing, sf. obacz
Sditrfen.

SdjO'rfäflhnig, adi. ostro-

zbaty.

Sdjtt'rlOd), sm. i sn. =(e)§,

pi. »e, 1) szkarat m. (kolor,

farba i materya); tu — szkar-
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atno; 2) roilber — lepiennik

m., granatek m. (rolina) ; 3)

szkarlatyna /.. ponica /.

;

= ©charlachfteber.

Sdjn'rladjartifl, adi. szkar-

atnawy.
Sdja'rladjl>aiim, sm. «(e)3,

pi. »bäume, drzewo szkara-
towe, szkarat m.

<5d)a'rlad)feeere, sf. pi. -n,

szkaratka f.

©dja'rladieit, 5d)0'rlad)far=

kn, Sd^a'rladjrot, adi. szkar-

atowy.
«djn'rladjfai-k, sf. szkar-

at m.
2d)0'rlad)fnckr, sm. -g,

pi. — , szkaratnik m.

<»dja'rlad)fieber, sn. *g,

szkarlatyna /'., ponica /.

©dja'rladjHeib, sn. =(e)§,

pi. »er, suknia szkaratna.

Sdjct'rladifönter, sn. pi. ob.

(Scharlachbeere.

Sd)a'rlodjfra«t, sn. <e)§,

2>. =fräuter, rzl/., szkarat

m., zwiesinosek m. (ziele).

Sdja'rladjIaitS, sf. obacz

©cnilolau.

Scfia'rladjrot, an. =e§,

®d)a'rlOd)tiJtC, */". szkarat

m. (kolor).

©dja'rladjröt, ad«, szkar-

atny; — färben szkaracie;
— werben szkaratnie.

Sdja'rlctdjtiidj, sn. =(e)§, pi.

=lücfter, szkarat w. (materya).

edja'rladjBmrm, m. =(c)g,

jj. »rourmer, robaczek szkar-

atowy, czerwiec m. ; = 6od)e=

ntße.

Sdjarma'nt, adi. przyje-

mny, miy, zabawny; adv.
przyjemnie, mile, zabawnie.

©djarmifren, I. va. (haben)

oczarowywa, oczarowa, za-

chwyca; = bezaubern; II.

vn. (haben) mit jmnbm —
nadskakiwa komu, przymila
sie do kogo.

Sdjarmii'tjel, sn. =§, pi. —

,

potyczka /., utarczka /.,
harc m.

Sdjctrmü'feeln, vn. (b>ben)

(mit jmnbm) uciera si, har-
cowa (z kim).

©djanmiljie'Kn, vn. (baben)

1) = iatmteten II.; 2) =
fdjarmüfceln.

Sd)acimt#e'rer, Sdjar=

mü'^Icr, am. -3, pi. — , har-

cownik m.
5d)arnic'r, *«. =(e)s,#Z. =e,

5rljarnic'röonb, «». *eö, j>Z.

=bänber, nit ni., wycie sie n.

£A)ä'Zpt, sf. pi. =n, szarfa

f., pas TM.

SdjCtrpte', sf. szarpie pi.,

sk u banka /'.

<§d)a'rre, sf. pi. =n, Sdja'rr=

Ctfeil, sn. =5, p?. — , skro-

baczka /'., elazko n. do
skrobania.

Sdja'rren, I. »a. (haben)

1) grzeba, wygrzeba; =
berauefdjarrett; in bie Gebe
— zagrzeba, pogrzeba w
ziemi, pochowa; 2) zgar-
nia, zgarn, garn; (SJetö

auf einen Raufen — zgarnia
pienidze na kup; II. vn.

(fjaben) 1) mit ben'güfeen —
suwa, szurgota, tupota no-
gami; 2) unter etro. — pod-
garnia, podgarn; 3) na-
pra, paprzc, grzeba (o ku-
rach); 4) skroba ; = fdiaben.

Sdja'rren, sn. =§, l) su-

wanie n., szurgotanie n., tu-

potanie n. (nogami) ; 2) skro-

banina /., skrobanie n.

<2dja'r(re)it, sm. «§, pi. —,
buda /. (z pieczywem), jatka

/. (z misem).
<Sd)fl'rrerbe, sf. ziemia zgrze-

bana skd.

@d)d'rrfllft, sm. obacz

ßra|fufj.

&d)a'm\\au$, sf.pl. =mäufe,
kretomysz f.

Sdja'rrfdjinieb, am. obacz
Scbmieb.

Sdja'rrfel, an. =3, pi. —

,

oskrobiny pi., zeskrobiny pi.

5d)tt'rtC, sf. pi. =n, 1)

szczerb m.; >x\ Betommen
wyszczerbi siej 2) obacz

©chjefcfcharfe; 3) (obraz.) skaz

m., plama /., wada/.; eine

— austrieben poprawi si,

odzyska saw utracon,
odwetowa; 4) sierpik tar-

bierski (rolina).

Sdjarte'fe, sf. pi. =n, stary

szparga (o meblach i ksi-
kach); (pizenouie i arto-
bliwie :) alte — stary grat

(o kobiecie starej i brzyd-
kiej).

®djarte'fenh(inbier, sm. =8,

pi. — , handlujcy m. sta-

remi ksikami, antykwarz m.

«dja'rtenfrcnjt, sn. »(e)§,

pi. »trauter, sierpik m. (ziele).

2rf)iVrtti], adi. szczerbaty;
— machen wyszczerbi; allju

fcharf macht — co nadto, to

niezdrowo.

(Sdja'rtoadje, sf. pi. =n,

stra f. (gromad chodzca),
patrol f.

@djfi'ruiädjter, sm. «§, pi.

— , stranik m. (onierz).

Sdja'rtiierf, 5». .(e)g, pi.

=e, szarawark ni., robota paii-

szczyniana, paszczyzna f.

Sdja'rtöeifeit, vn. (haben)

odbywa paszczyzn
;
(obraz.)

ciko pracowa.
Sdjct'tteit, sm. *§, pi. —

,

1) cie m.; — fpenben, ge=

ben, roerfen cie dawa, rzu-

ca; — gebenb cienisty; in

— hüllen mit — bebeefen

osoni, pokry cieniem; im
— ruhett w cieniu (t. j. w
cienistem, chodnem miejscu)

spoczywa; 2) cie m. (w
malarstwie) ; Verteilung be
= cieniowanie ».; 5ßermi=

fchung non Sic^t unb — ja-

snocit m., cienie pi. ; bie —
anlegen, oerteilen cieniowa;
leichte, liefe, bunfle — lekkie,

grube, ciemne cienie; 3) jmnbn,
etro. in ben — [teilen (do-

sownie: postawi kogo, co

w cie, w cieniu), (przenonie:)

przymi kogo, co, pozosta-

wi kogo, co w tyle, prze-

cign kogo, co; hn — ftehen

poledne zajmowa miejsce;

4) cie m.; = unjertrenn=

lid)er Begleiter; jmnbm rote

ein — folgen chodzi za kim
jak cie; 5) cie m., od-

blask m., pozór m., lad m.
;

straszydo n., mara f. ;
=

©efpenft, Saroe; er fiefit aus
ioie fein eigener — wyglda
jak wasny cie; e ift faum
ein — ber alten 2Kacht ge=>

blieben pozosta zaledwie cie,
odblask dawnej wadzy; basi
s
Jtetd) ber — królestwo cie-

niów; roie ein — »ergeben;
rozwia si jak cie; er geEjt

umljer roie ein — chodzi jak
cie, jest jak cie.
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©dja'tten, I. va. (baben)

ocienia, ocieni; = be»

fchatten; II. vn. (fyaben) cie
dawa, rzuca.

«Sdia'ttcnMlb, sn. =eö, ^>7.

-»er, 1) obraz ciemny, w cie-

niu przedstawiony ; sylwetka

f. ; 2) (przenonie:) cie m.,

mara /., odblask m. ; einem
— Don 9u&/m nachjagen za

mar sawy goni; nur TlOCf)

ein — ber alten j^reifieit Meb
Übrig tylko cie jeszcze da-

wnej wolnoci pozosta.

<Sdja'ttenMnme, sf. pi. =n,

pstroczek m.

©dja'ttenöadj, sn. =(e)§, p/.

=bäd)er, ciennik m.

Sdja'ttcnfürft, sm. =en, pZ.

=en, 1) ksi m. cieniów,

podziemia, Pluto m. (mito-

logia) ; 2) (przenonie :) ksi
malowany, panujcy m. bez
wadzy.

Sdja'ttengang, sm. =(e),

pi. »gärige, chodnik cienisty.

Sdia'ttengefetlöe, sn. =g, pi.

—, 6dja'ttengeftalt, «/. _p?.

«en, wizya /., mara /., stra-

szydo n.

Sdja'ttengeuiädj^ *«. »fe,
pZ. =fe, rolina cit lubica.

©dja'ttenglüd, sn. =(e),
szczcie marne, pozorne.

©dja'ttengröfje, */. wielko
czcza, marna, pozorna.

©u)a'tteit^aft, ad», do cienia

podobny; marny, czczy.

©dia'ttenföntg, sm. .§, p/.

«e, król malowany, król bez-

wadny, cie m. króla.

gÜja'ttinUttb, sn. »e, kraj

m., dziedzina /. cieniów.

©dja'tienlönge, sf. pi. =n,

dugo f. cienia.

<Sd)a'iien1td)t, sn. ='e), pi.

»er, jasnocie m., cienie pi. I

£dja'ttenlinte, sf. pi. =n,
linia cieniowa ; szkic m.

Sdja'tteitlog, adi. i adv.
bez cienia.

Sdja'ttCnrCtd), aaV. wiele

cienia majcy, cienisty.

©dja'ttemttdj, sn. «(e)§,

królestwo n. cieniów.

©dja'ttettretdjiunt, *m.*(e)3,
cienisto /'.

Sdja'ttenrifc, sm. =ffe§, pZ.

=ffe, 1) obraz cieniowany,
czarno oddany; 2) kontur

z cienia wzity, odcieniowa-

nie n. czego, oddanie n. czego

w pierwszych zarysach, syl-

wetka f.
Sdja'itenjeite, sf. pi. -n,

1) strona cieniowa, cienista,

zacieniona; auf ber — (ber

©trajje) gefien i po stronie

cienistej ulicy, i w cieniu;

2) strona od wiata odwró-
cona, strona póuocna, ku
pónocy zwrócona (góry, bu-

dynku); 3) (przenonie:) stro-

na niekorzystna, mniej ko-

rzystna, saba, za; ba§ ift

feine — to jego saba strona.

©dja'ttenft^, sm. =e§, pi.

=e, siedzenie ocienione.

<§dja'ttenft)tel, sn. =(e)§, pi.

=e, cieniowa zabawa; fanta-

zmagorya /'.

®d)a'ttemiljr, sf. obacz

©onnenubr.
gdja'ttentDcisljeit, sf. pi.

=en, marna, znikoma mdro.
©dja'ttemrjdt, sf. pi. »en,

1) wiat urojony, zmylony;
2) = ©cbattentanb.

©djo'ücntterf, sn. =(e)3, pi.

=e, dzieo urojone, fantazye pi.

®dja'itenti>e[en, sn. =', pi.

— , istota urojona.

©dja'ttenjeiger, sm. =§, pi.

—
,
gnomon m.

Sdjattte'ren, m. (Gaben)
cieniowa, przycienia.

edjajtte'rcn, sn. =3, ©djat»
lie'ning, sf. pi. =ert, cienio-

wanie n., odcie w., cienie pi.

Sdjfl'tttg, adi. cienny, cie-

nisty; =er Ott ciennik m.,

podcienie n.

Sdjatlt 'flc, sf. pi. =n, szka-

tua /.

Sdj($, sm. »eg, pi. ©dj^e,
1) skarb m.\ dobro n., mie-
nie ».; ©cbäfce fammeln gro-

madzi skarby, skarbi; einen
— fyebtn wykopa, wygrze-
ba skarb; 2) (obraz.) skarb
m., kochanek w., kochanka

/. ; mein — ! mój skarbie!

einen — fiaben mie kochan-
ka, kochank; 3) skarb pu-
bliczny, skarb pastwa.

Sdja'tyantt, sn. obacz ©djafc'

5d)a't$6ar, adi. ulegy po-

datkom,

Sdjft'Mar, adi. 1) ocenny;

= e ©ad)en rzeczy ocenne (pra-

wo); 2) szacowny; Qbre =n

2lufträge Paskie szacowne
zlecenia.

<Sd)ä'^atfeit, sf. i) oceu-

no /. ; 2) szacowno f.
Sd)O'^I)eamte(r), stn! .-en,

pi. »en, uizduik skarbowy.

©dja'^fitnte, sf. pi. =n,

miówka /. (owoc).

@d)a'^l>i>n, sm. =g, pi. »e,

bon m., przekaz m. knsy
pastwowej.

©djä'fcdjen, sn. =§, pi. —

,

dim. od ©d)afe, may skarb

:

kochaneczka/., ukochany»?.;
mein —

! moje serduszko

!

moja luba

!

©dja'^ett, va. (fiaben) pod-
da ocenie.

<5dja'$en, sn., Sdja'^ung,
ä/. obacz ©d)ä§en, ©djöcuug.

Sdjü'^en, I. va. (Gaben) 1)

ocenia, ceni; ba ^>au§ ift

ju bodj gefcfia^t dom jest

przeceniony, warto domu
za wysoko oszacowano; bte

Japaner — baä äeben ntdjt

bod) Japoczycy nie bardzo
ceni ycie; 2) powaa«
szanowa; = ad)ten, gebüfj-

renb roürbigen, fpdjbalten

;

jmrtbn roert— powaa, sza,

nowa kogo (wielce); jmnbn,
ettrj. gering— lekceway
kogo, co; für etro. — uwaa,
mie za co; id) fdjäfee midj

glüdlid), ba^ . . . jestem,

czuj si szczliwym, a . . .

;

id) fdjäce e3 für eine @fict

uwaam, poczytuj za ho-

nor; id) fcbaCe an tfim ben

SSerftanb ceni jego rozum;

3) uwaa, sdzi; = Ijalten

für ; id) fd)ä§e ibn auf 20 ^aöre
sdz, e ma 20 lat, przyznaj
mu 20 lat; II. gefd)ä^t, pp. i

adi. szanowny; I^f)r ©— es

Paskie szanowne pismo.

Sdiä'^en, s». =§, Sd)ä'^ung,

*/. pi. »en, 1) ocenianie f,
ocena /., oznaczanie n. war-
toci; 2) (obraz.) powaanie
M., szanowanie n.

Sdjii'^enötDcrt, Sd)ü'^cn^=
Uiitrötg, adi. godny szacunku.

©d/ä'^cr, sm. »§, pi. —

,

1) taksator m., oceniacz »;.

;

2) (obraz.) szanujcy m., po-
waajcy m. co.
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sdja'fcgriiber, sm. -§, pl.

—
,
poszukiwacz m. skarbów.

züm'tyfyani, sn. -fee, pl.

Mu\et, 3d;n'tyfammer, */.

pl. -n, skarb m., skarbiec m.,

pokadnica f.. pieniDica /.

3d)a'^foii5lcr, $m'. =§, pl.

— , kanclerz m. skarbu.

Äd)tt'0fii|*ttf)cn, 5djo'^fäft=

lein, sn. »5, pl. —, dim.
od igdja^faften, szkatuka /'.

na pienidze, na koszto-

wnoci, skarbonka f.
Sdja'&fafteit, sm. -g, pl.

— , skarbnica /.

«dja'tjfinb, sn. -(e)§, .pZ.

=er, zotko n., gagatek w.,

ulubiony dzieciaczek.

Sdjn'^meifter, sm. •§, ^Z.

—
,
podskarbi »?.

5d)o'^mei)*tcrarat, sn. *(e)§,

podskarbio«two «.

Sdja'tmfltdjtig, adi. obaez

Scftaßbar.

Sdja'fcfd)Cin, sm. «(e)§, jrf.

*e, obaez 5d)o^bon.

Sdja'tiung, s/". pZ. =en,

rozkad m., pobór m. podat-

kowy.

eajtt'^llltn, sf. pl. =en,

szacunek m., oszacowanie n.,

ocenienie n.

5d)ä'^UIlfl§=, adi. szacun-

kowy.
Sdjii'^ung3aitfd)lag, sm.

(e)3, pl. =jd)fäge, repartycya

f., rozkad m. podatków.

5d)d^intg3tt)ert, sm. --es,

pl =e, warto szacunkowa.

Sdjnit, sf. pl. = en, 1) wi-

dok m , wystawa f., popis

m.: etro. jur — ftetlen, legen

wystawi co na widok; jur

öffentlichen — bafteljen by
na widowni publicznej ; etro.

jur — tragen wystawi co

na widok; (obraz.) etrö. prafj«

lenb aur — tragen pokazy-
wa si z czer, popisywa
si czem; 2) przegld m.,
lewia /. (wojska); tue —
(ablfjalten odby przegld.

5d)ou'ait?fteflung, sf. pl.

=en, publiczna wystawa.
2djaub,sm. ;e§,pl.<g>ó)au'be,

wizka /.. snopek m. somy.
Sdjait'bbadj, sn. =(e)S, pl.

=bäd)er, dach som pokryty,
strzecha /.

2rf)M!'&egter, sf. dza/.

widzenia czego, patrzenia na
co.

ed)Ml't>Cgiertg, adi. chciwy
widzenia, patrzenia.

SdjttM'blnjt, sm. =e§, pl.

= f)Üte, somiany kapelusz z

szerokiemi skrzydami.

«djau'brot, 'sn. .(e)§, pi.

«e, chleb pokadny, chleb m.
oblicznoci.

Sdjau'bube, sf. pi =n,

buda/., w której co pokazuj.
Sdjau'biihne, sf. pl. =n,

scena /., widownia /.

Sdjau'ber, sm. «3, pl. —

,

1) dreszcz m., wzdrygnienie

n. ; e§ überlief mid) ein beftU

ger — silny dreszcz mnie
przej, przeszed; 2) zgroza

f.; = lbfdjeu; strach m.\
= ©djreefen; — erregen, mit
— erfüllen zgroz, strach

wywoa, zgroz przej; —
empfinben by zgroz prze-

jtym ;
— erregenb straszny,

okropny.

Sdjau'berbar, Sd)au'ber=

Ijaft, Sdjau'berüoll, i. adi.

1) dreszcz wzbudzajcy, zgro-

z przejmujcy, straszny,

okropny; ia§ ift — to rzecz

okropna, straszna, to okropDe;

2) (poufale:) bardzo zy; II.

adv. strasznie, okropnie.

Sdjait'berljafiigfeü,
r
sf.

okropno /., straszliwo /'.

Sdjau'&ern, I. vn. (ftaben)

trz si, dre, wzdryga
si; id) =re »Ot Äälte dr,
dreszcz mnie przejmuje od
zimna; II. vimpers. (fjaben)

eg fdjaubert midj dreszcz

mnie przejmuje, przechodzi;

strach mnie ogarnia, cay
si trzs, wzdrygam si; e§

fdjauberte it)tn nor (albo bei)

bem ®eban!en wzdryga si
na t myl, myl ta zgroz
go przejmowaa.

Sdjfllt'öCM, sn. =§, obacz
©cbauber.

Sdjau'ett, vn. i va. (baben)

patrze, spojrze; zobaczy;
oglda, ogldn; = betradjs

ten, befefien, urn fidj — pa-
trze naokoo; in bie 3U=
fünft — patrze w przyszo.

Sdjau'er, sm. =, pl. —

,

1) ten, co patrzy, oglda,
ogldacz m.\ 2) dreszcz m.,

drczka /., ciarki pl. ; =
Sdjauber; przestrach; ein*

beiliger — ergreift meine ©eele

(

wity przestrach moj dusz
przenika; 3) nawalny deszcz,

nawanica /'. ; 4) strzecha/.,

szopa /.

2d)iiii'ergefd)td)tc, sf. pl.

j

=n, historya straszliwa, stra-

chem przejmujca.

2djait'(e)rig,' adi. dre-

szczem przejmujcy, straszli-

I

wy, okropny.

Sdjail'erltdj, adi. straszny,

I

okropny; adv. strasznie, okro-

[

pnie.

Sdjau'ern, vn. (fjaben)

dre, wzdryga si (od zi-

mna, ze zgrozy, ze strachu);

= fdjaubern.

Sdjait'ew, vimpers. (6a=

ben) e fctjauert nawalny
deszcz (z gradem) pada.

®d)au'ewad)i, */. pl.

=näcb,te, okropna, straszna noc.

SdjaM/erftiUe, sf. cicho
ponura, przeraajca.

Sdjau'crtat, s}. pl. »en,

czyn okropny, zgroz przej-

mujcy.
Sdjäll'erbOÜ', adi. peen

okropnoci, okropny, przera-

ajcy; adv. okropnie, prze-

raajco.
Sd)OU'Cffcn, sn. =, obacz

©cbaugerio)!.

Sdjatt'fel, s/. pi. :n, i)

szufla /., opata /. ; $ob,len

—

opata do wgla, wglówka
/".; Siafenfcbneib— , Diafen—
opata do darni, damiówka
/.; edjraden— , 21jdjen- o-
pata do ula; ulówka /.

;

©nee— opata do niegu,
niegówka /. ; ©tidj— rydel

m., ryskal m. ;
— am ©tt)iff«

rab, üüiüblrab skrzydo n. u koa
okrtowego, myskiego; 2)

poroe opaciaste daniela i

osia (owiectwo).

Sdjau'felorttg, adi. opa-
ciasty; adv. opaciasto.

Sdjau'felbagger, sm. =g,

pl — , Sd)au'fclbaggcrmo=
fdlillC, */. pl. =n, pogbiarka
czerpakowa, pogbiarka y-
kowa.

Sdjait'feibattl), sn. -(<)S, pl.

-bänber, okucie szuflowate
(lusarstwo).
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Sdjau'fdfÖrmtg, adi. szu-

sowaty, opaciasty.

Sdjau'felfiifeig, adi. opa-
tunogi.

Sdiau'felgepnt, 5djau'fcl=

flCttetl), sn. =(e), pl. >t, rogi

szuflowate, opaciaste.

SdjaiTfelfrebS, sm. =fes, pl.

"\z, przerocz m.

Sdjau'feln, va. (fjaben)

szufl, opat pracowa, robi;
szuflowa, przerzuca, zgar-

nia szufl, opat.
Sdjau'fe'lrab, sn. <e)s, pl.

^rä'Der, koo (myskie) skrzy-

dlaste, odziaste.

©djttU'fCluiCtfC, adi. i adv.

opatami, szuflami.

®d)au'fenfter, sn. =s, pZ.

— , okno wystawowe, wysta-
wa f. (n. p. sklepowa).

©djau'fler, sm. .=§, p —

,

1) zgartywacz »w. (n. p. nie-
gu), robicy m. opat; 2)

daniel m. ;
= ©belhjrfd), 25am=

Sdjau'gcjjränge, sn. =5, .p.

—
,
parada /. (dla oka), wy-

stawa /. (dla okazania
wietnoci).

© d)au'gerid)t, s«. =(e)§j>. «e,

potrawa dla oka postawiona,

do ustrojenia stou suca.
©djau'gerüft, sn. obacz

©erüit 2)..

Sdjait'fei, sf. pl. =n, hu-
tawka f.

©djau'felbalfen, sm. -g, ^.
—, Sdjau'felbrett, sn. -(e)s,

pl. =er, hutawka /.

©djau'fdn, I. va. (^aben)

huta, koysa; II. vn.

(fjaben) huta si, koysa
si; chebota, chebota si,
chyba si ; ber $abn fd)au=

felt ódka koysze si, che-
boce si; III. fid) —, vr.

koysa si, huta si, che-
bota si.

(gdjau'fdn, sn. *§, Sdjau»
Idei', sf. pl. =en, hutanie n.

(si), koysanie n. (si), che-
botanie n. (odzi, okrtu).

Sdjanfdjjferö, sn. =(e)s, pl.

«e, konik m. do hutania.

©djau'fdftubl, sm. -(e)s,

pi. =ftuble, krzeso w. do hu-
tania.

<Sd)(Ut'lltft, sf. ch/., ocho-
ta f. widzenia, ciekawo f.

Sdjau'Iltl'ttg, adi. chciwy
widzenia, lubicy si przypa-

trywa, ciekawy.

Sdjcutm, sm. =(e)s, pi.

©ajautne, 1) piana /. ;
—

geben, machen pieni si; fid)

mit — bebeden zapieni si;
— entroicfclnb pienicy si;
ben — abgeben, abfdjöpfen

zebra pian; — im äliunbe

lina f. (z ust pynca) ; =
©eifer; (gier px — fdjlagen

bi jaja na pian; gu — toer«

ben na pian si zamieni;
(przenonie:) spon, nie zi-

ci si; 2) szumowiny pl.
;

ben — abfdjöpfen odszumowa
(n. p. rosó); träume finb

Sdjäume sen mara.

Sdjau'mäfjnUd), Sdjau'm=
attg, adi. pienUsty.

2d)au'ntuCbedt, adi. pian
pokryty, zapieniony.

Sdjau'ntftter, sn. =(e)s, pl.

=e, piwo musujce.
Sdjau'm&läsdjen, sn. =§,pl.

— , «djau'mblafe, sf. pl. »n,

banka f. piany.

Sdjäu'men, I. vn. (baben)

pieni si, pian z siebie wy-
dawa; musowa (o winie,

piwie); er fd)äuntt nor SDut
pieni si z wciekoci, nie

posiada si ze zo» ; II. va.

(b,aben) szumowa, odszumo-
wa (u. p. rosó).

irilült'incnö, adi. pienicy
si, musujcy (o trunkach);

(obraz.) rozzoszczony, roz-

wcieklony; — »or Sffiut pie-

nicy si z wciekoci, nie

posiadajcy si ze zoci.
«Sdjau'mgeWren, adi. z pia-

ny zrodzony, powstay.
SdjttU'nrig, adi. pieniasty,

pienisty, pienicy si.

Sdjau'mfette', *// pl. =n,

«Sdjau'ntlöffd, sm. =§, pl. —

,

warzchew /., yka /. do
szumowania.

fdjaumtraut, sn. =(e)s, pl.

»trauter, gniewosz m., sroo-

lanka /., rzeucha /. (ziele).

Sdiaii'miJuirl, sm. =5, pl.

=e, mtewka/. rlo zapieniania

pynów.
Sdjaii'mrute, sf. pl. =n,

©diait'mfdjliiger, sm. *<<>, pl.

—, mioteka f. do bicia

piany.

2)au'mttn$t, sj.pl. =n, me-
dal ?n., pienidz pamitkowy.

Sriian'mtöein, sm. =(e)s, .p?-

=e, winu musujce, szampan ?n.

®djait'ntU)et§, adi. biay
jak piana; biay od piany.

«djaiTmöurkt, sm. «s, pi.

— , wir pienicy sie.

Sdjaw'Jjlatj/ sm.' =e, pl.

=plafce, miejsce n. widowiska,
widownia /'., scena /., teatr

m. ; ber — bes iUtege teatr

wojny; com «e abtreten ust-
pi z widowni; (przenonie:)
opuci stanowisko, ten wiat,
rozsta si, poegna si z

posad, stanowiskiem, tym
wiatem.

Sdjaii'jHiWe,, sf. pl. »n,

i dim. SdjaupiiWdjeit, sn. =e,

pl. — , laleczka
J',

do kome-
dyi, maryonetka f.

Sd)ou'f))ieI, sn. =(e)s, pl
=e, 1) widowisko n., wido-
wisko sceniczne, teatralne,

igrzysko n. ; ins — gelteni do teatru; bas — bc-

fueben chodzi do teatru; 2)

widok m.\ ein erhabenes —
wspaniay widok ; 3) dramat m

©d)ait'f^tClartig, adi. sce-

niczny, teatralny; adv. sce-

nicznie, teatralnie.

©djait'Ujieluidjter, sm. =s,

pl. —
,

jiueta dramatyczny.

SdjaiTftnelbidjterin, sf. pl.

binnen, autorka dramatyczna.

5d)au'f^iclbid)tung, */. pl.

=en. poemat dramaty cziy.

©djctu'ftjieler, sm. =s, pl.

—, aktor m., artysta drama-
tyczny, wykonawca m. sztuk,

utworów dramatycznych; ko-

medyant m.

6diaii'tyielei'gefcüfd)aft, sj.

pl. =tn, towarzystwo n. ar-

tystów dramatycznych.

Sdjau'fvielmtt, sf. pl.

«innen, aktorka /., artystka

dramatyczna ; komedyantkaj.
«diau'HuelbauS, sn. t,

p }
. =^äufer, teatr m., dom m.

widowisk scenicznych.

Sdiau'fptelfnnft, sf. sztuka

dramatyczna.

Sdjaü'fauelmäffig, adi. i adv.
obacz ©rjjaufpielartig.

®d)au'f)JtcifVrad)C, sf. j-
zyk teatralny, mowa sceni-

czna.
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«diau'iaiclttJefen, sn, -8,

sprawy teatralne.

«cfiaii'fteüen, va. (Ijaben)

wystawia, wystawi ua
widok.

Sdjau'fteüer, sm. =§, pl.

— , stawiajcy m. na widok,

wystawca m.
edjau'fteflMtg, */ pl- »en,

stawianie n. na widok, wy-
stawienie n., wystawa/.; po-

pisywanie n. si z czem.

Sdiau'ftütf, sm. =(e)S, pl.

=e, 1) przedmiot wystawowy,
ciekawy, godny widzenia; 2)

medal ot. = ©djaumünge; 3)

dramat w., widowisko sce-

niczne.

Sdjau'torte, s/. pZ. >n, tort

do przystrojenia stou.

©djau'turm, sm. =(e), ^Z.

»türme, ®d)ait'tt>arte, */. pZ.

;n, stranica /., widownia /.

©djau'tiinten, «m. «g, ^-
—

,
publiczne popisy gimna-

styczne.

Sdjau'ttmriug, adi. godny
widzenia, ogldania.

Sdjebe'de, */. pl. *n, sze-

beka /., may statek morski
(korsarski),

Sdjed, sm. =(e)3, pl. =§,

czek ot., przekaz patniczy;
= 3a^li"d)ein.

Sdjetf, sm. »en, pZ. =en,

Sdje'ÖC, $/. 2>Z. »n, pstrokosz

ot., pstrosz m., srokacz ot.,

srokosz ot., srokaty ko.
Sdje'cfer, ©djii'fer, «»?. =§,

#Z. — , zy, niezdatny ogar
(owiectwo).

Sdje'dtß, <3dje'rttdjt, ad».

pstry, pstrokaty, srokaty;

baS =e, su. pstrokacizna /.

;

fid) fdiecttg lad)en pka ze

miechu.
©djed, «<&'. zyzowaty,

krzywy ; (obraz.) zazdrosny

;

=e ©liefe krzywe, zazdrosne

spojrzenia; adv. jtttnbn —
anfeuert krzywo, krzywem
okiem na kogo spojrze, wi-
derkiem na kogo patrze; —
ju ctro. fehen krzywo na co
patrze.

Sdjec'liiltgtg, adi. (rzadko
:)

zyzowaty; (obraz.) zazdrosny;
adv. zyzowato; zazdronie.

©djeelMeterj, sn. =e§, pl.

«C, szelityn ot.

5d)ce'lulicfciifc, Sdjee'lfe-

Ijeilil, adi. zyzowaty; (obraz.)

zazdrosny, zawistny.

Sdjee'IfHdjt, sf. zawi /.,

zazdro /.

©djee'lftidjttg, adi. zawistny,

zazdrosny; adv. zawistnie, za-

zdronie.

©dje'ffel, sm. «s, pi. —

,

korczyk ot., pó korca (miara);

jroei — korzec m. ; ßalber —
wier /. (korca); nolnijcher

— wierte ot.; ©elb mit =n

meffen pienidze korcem mie-

rzy, mie tyle pienidzy, e
liczy niepodobna; fte haben

mtteinanber einen — ©alj

gegeffen zjedli z sob wier
soli (poznali si dokadnie
przez dugie obcowanie);

man mufj fein Sidjt nidjt

unter ben — ftellen nie na to

wiato, aby je kry pod
korcem.

©dje'ffdn, vn. (Ija&en) duo
ziarna wydawa, plonowa
(o zbou); ift eö nicfct ge=

fd&effelt, fo ift e§ boa) gelöffelt

jeli nie pynie, to przynaj-

mniej kapie.

Sdje'ffelfaif, sm. «<e)§, pl.

»[Öde, worek korcowy.

Sdje'ffelfteuci-, sf. pl. =n,

podatek zboowy, od zboa.

©die'ffelroetfc, adi i adv.

korczykami, na korczyki,

korcami, wierciami.

©dje'ffeljekrtt, sm. .(e)s,

pl. *i, dziesicina f. w ziarnie.

©djei'ödjen, sn. =0, pi. —

,

dim. od Scheibe, 1) talarek

ot., krójeczka /. (okrga),
skibka f. (n. p. chleba, jab-
ka); 2) szybka f. (w oknie);

3) maa tarcza; 4) krek m.

Sdjei'fce, sf. pl. -tt, l) ta-

lerzyk ot., talarek ot., krójka

/., (okrga) skibka/.; tpfel

in »n fdjneiben jabka w ta-

larki pokraja; er befam eine

— SBrot dosta okrgy ka-

waek, okrg skibk chleba

;

2) plastr ot. (miodu); 3) koo
«., kóko w., krg m. (mecha-
nika); ©onnen— krg sone-
czny; 4) tarcza/.; nad) ber

— fd)ie$en strzela do tarczy

;

mit ber — roerfen krek
ciska; 5) gole /. ; = Knie«

jchetbe; 6) tafla /., szyba /.

(w oknie, do okna); =jjenfter=
jdjeibe.

©djei'&enälinlidj, M)ti'itn=
fll'tig, adi. krkowaty.

Sdjet'benarmatur, sf. pl.

=en, uzbrojenie krkowe
(elektr.)

©djefienfiorer, sm. *g, pi.

— , wider bednarski do wpra-
wiania dna.

©djet'&enfiüdjfe, sf. pi- =n,

sztuciec ot. do strzelania do
tarczy.

©Reifenförmig, adi. kr-
kowaty.

6d)ei't>engla3, sn. =je§,

szko n. do okien.

©djet'benhomg, sm. -3, miód
m. w plastrach.

©djet'üenfäntg, sm. *§, pi.

=e, król tarczowy, kurkowy -

r= ©djükenfönig.

©djei'knfu^elung, sf, pL
=en, sprzgo krkowe (me-
chanika).

©djei'fcenjmiüer, sn. =s,

drobny proch strzelniczy.

©djei'6enra&, *»• =(0^, pl-

=rber, koo krkowate.

<2d)Ct'6cnrunb, adi. okrgy
j ak tarcza, krkowaty.

©djet'&enfdiiefjeit, an. -,
strzelanie n. do tarczy.

®d)et'6enfd)ii#e, sm. --n, pl.

=n, strzelec tarczowy.

©djei'&enftanö, sm. =(e)s,

strzelnica /.

©djei'knmerfen, sn. •§,

rzucanie n. krka (w po-
wietrze).

©djei'&enttierfer, sm. -g
(
pl.

— , ciskacz ot. krka, dy-

skobal m.
©djei'htg, adi. krkowaty;

adv. — jdjneiben kraja w
talarki.

Sdjei'&Dltr, adv. oddzielny,

odczny, rozczny.
©djei'&e, sf.' pl. =n, i) po-

chwa f. ; futera ot. (na nó,
na sztylet); baä ©rhrnert in bie

— ftecfen miecz wsadzi, wo-
y, wetkn do pochwy;
ba ©djroert au ber — jiefjen

miecza doby z pochwy ; 2)

pochwa/., pochewka/ (u ro-

lin); 3) pochwa maciczna (ana-

tomia) ; 4) rozdzia m., prze-

dzia ot., rozgraniczenie n.
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StfjCi'bctiaunt, sm. obacz

©cftlagbaum.

Sdjet'beblttf, sm. =(e)§, .pZ.

=e, spój renie poegnalne.

Sdjei'bebrief, sm. =(e), pZ.

»e, list poegnalny; list roz-

wodowy (prawo).

Sdjei'beerj, sn. =e, pZ. -e,

ruda obfita (w szlachetny

kruszec).

Ädjet'&egolb, sn. =e§, czyste

zoto.

Sdjeibegwft, sm. «e§, pz.

»grufce, pozdrowienie poe-
gnalne, caus we.na poegnanie.

Sdjei'bejttngc, sa <=n, 2^.

=n, klzarz w.

®d)i'bCfUltft, «/. chemia/.

©djeibefuft, *w. =ffe§, pZ.

=fiiffe, caus poegnalny.

Sdjeibeltnic, sf. pi. -«,

linia demarkaeyjna, graniczna,

granica f.
Sdjet'bcmaiter, sf. pi. »n,

mur odgraniczajcy, przegra-

dzajcy, przedzielajcy, prze-

dzielnica /.

Sdjet'bemittel, sn. =g, pi.

—, rodek rozczyniajcy
(chemia).

©djei'bemiiitäe, sf. pi. =n,

moneta zdawkowa, moneta
drobna.

Sdjei'ben, »be, =beft, -bet,

fcfoieb, gefcteoen, I. va. (baben)

1) rozdziela, rozdzieli, od-

dziela, oddzieli; podziela,

podzieli = teilen; odcza,
odczy = abtrennen; roz-

cza, rozczy (= 33erbun=

beneö teilen); wydziela, wy-
dzieli = ab=, auefonbew;
przedziela, przedzieli; bte

©preu »om SBeijen — oczy-

ci ziarno z plewy; nur ber

£ob fantt fte — tylko mier
moe ich rozczy; nur eine

bünne SBanb fcbeibet beibe

„ßirnmer tylko cienka ciana
oddziela, przepierza oba po-

koje; ba £id)t fcbeibet %a
unb 3Jad)t wiato oddziela

dzie od nocy; 2) analizowa,
rozbiera na pierwiastki, roz-

czynia, rozczyni (chemia)

;

klza, klzowa (rud); 3)

(Sbeleute — rozdziela, roz-

dzieli, rozwie maonków

;

»on Sifd) unb s&ett — roz-

dzieli co do stou i oa;

ber (Die) ©efdjtebene rozwie-

dziony m., rozwódka f. ; II.

vn. (fein) rozczy si, roz-

chodzi si, rozej si, roz-

stawa si, rozsta si; od-

jecha = abreifen; (po)egna
si = ftct) rjerabfdjieben; au3
ber SBelt, eon binnen — roz-

sta si, poegna si z tym
wiatem, zej ze wiata; al3

^reunbe — rozsta si w przy-

jani, po dobremu; non einem
Orte, einem 2Jienf<$en — opu-

ci miejscowo, jak osob;
roir finb a.efd)teberie Seute nie

mamy ju z sob nic do czy-

nienia, odtd my si nie zna-

my; III. ftd) — , vr. (haben)

rozcza si, rozczy si

;

dzieli si, rozchodzi si, ro-

zej si ; bter — fiefo bte

Üßege tu drogi rozchodz si,

rozstaj si; fict) — laffetl

rozwodzi si, rozej si

;

bte Wild) fdjeibet ficj) mleko
sie zsiada.

©djet'bett, sn. =, rozcho-

dzenie n. si, rozejcie «.,

poegnanie n., odjazd »».,

rozdzia n.

Sdjei'benäljrtlidj, ©d)ci'bcn=

artig, adi. podobny do po-

chwy.
©djct'benfiirmig, adi. po-

chewkowy.
Sdjci'bcnhaut, sf.pl. »bläute,

bona maciczna.

®d)ci'benmodjcr, sm. =e,

pi. — , wyrabiacz m. pochew.

Sdjei'benmufdjel, sf. pi. =n,

noeniec m.
©djet'beöogel, sm. =s, pi.

»nögel, pochwodziób m.

©djet'bejMltft, sm. =(e), pi.

=e, punkt m., miejsce n. roz-

stania si, rozczenia si.

Sdjei'ber, sm. -s, pi. —

,

wydzielacz m.

®d)ci'beftrid), sm. =(e)s, pi.

=e, obacz ©cbeibelinie.

©djet'beftunbe, sf. pi. =n,

godzina f. rozstania, roz-
czenia si, odjazdu.

©djei'betnmf, sm. -(e)3,

napitek poegnalny, strze-

miennne n.

®d)ei'beuianb, sf. pi. =män-

be, ciana przegradzajca,

przegrodna, przedziaowa,

przegroda /., przedzia m.\

bünne — przepierzenie n.
;

przepona /.; = 3tt)ercbfeU;

(obraz.) przedzia m., prze-

szkoda /*.

edjCt'bCÖJaffcr, sn. «3, ser-

waser m., kwas saletrowy,

azotny.

Sd)et'bett>eg, sm. =(e)§, pi.

=e, rozstajna droga, rozdroe
n. ; am =e na rozdrou.

Sd)ei'bung, sf. pi. =en, i)

rozdzielanie «., rozdzielenie

«., oddzielanie n., oddzielenie

n., rozczanie »., rozcze-
nie n. ; rozstanie n. si; 2)

rozwód m:, auf— flagen poda
o rozwód, da separacyi;

3) analiza _/., rozpuszczanie

n., rozbiór m. (chemiczny)

;

4) wydzieliny pi. ;
= alu«

fd)etDung.

Sd)et'bung3erfemttiu3, sn.

=ffeö, pi. =ffe, orzeczenie s-
dowe w sprawie rozwodowej,
rozdziaowej, separacyjnej

(prawo).

©djei'bitngägnmb, sm. *(e),

pi. =griinbe, przyczyna f.,

powód m. do rozwodu, do se-

paracyi (prawo).

Sd)et'btmgSflage, sf. pi.

=n, skarga rozwodowa, roz-

dziaowa, separacyjna, -
danie n. rozwodu, rozdziau,
separacyi.

Sd)ei'biing3ltme, sf. pi. =n,

przedzielnica /.

©djeif, ©djetdj, ©djedj, sm.

=, pi. =3, szech m. (arabski).

Sdjein, sm. =(e)g, pi. *e, i)

wiato n., blask to. (= ©lanj),

odblask rw.; una /.; beim
— bei 3Jlonbeö, ber Sampe
przy wietle ksiyca, lampy

;

beim — ber ©onrte przy, w
blasku sonecznym ; elfter,

bämmertger, frhroad)er, matter
— brzask m.\ ein — am
§tmmel una na niebie; —
um bte Äöpfe ber ^eiligen,

fettigen— aureola f., wity
obok; ein — t>on Hoffnung
iskierka, promyk nadziei;

l)eHer — wiato /. ; 2) po-

zór m. ; falfcher — faszywy
pozór; beä äujjeren =eö roegen,

um ben — ju retten dla po-

zoru, by ratowa pozory;

ben — , ben äufjerlidjen —
roafjren zachowa pozory;
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ftd) ben — (albo 2Inid)ein)

geben udawa, nadawa sobie

pozór; etro. SUin — un czyni

co na pozór, udawa; etro.

nur jum — tun czyni co dla

formy; er f)attc es nur auf

ben — abgefeben chcia tylko

oczy zamydli; ber — fprtcht

gegen itjn pozór przeciw nie-

mu przemawia; unter bem

«e ber greunbjaft pod pozo-

rem przyjani; JUtn =e gemacht

udany; bem =e nad) na pozór, z

pozoru, sdzc na oko ; allem =e

nad) wedug wszelkiego pra-

wdopodobiestwa; es t)at ben

— , at3 ob zdaje si, jak gdyby

;

3) wykaz m., rewers m., za-

wiadczenie »., powiadczenie

n. na pimie; = $8cfd)eint=

gung; kwit m.\ tumona /".,

karta tumoczna; = Qkpäcf=

jd)ein ;
powiadczenie odbioru

;

== (Smpfangsfcfcein ; ceduka

/., kartka /., bilet m.\ =
Settel, greijettel; skrypt m.,

zapis duny; = ©d)ulb=

fd)ein; bilet bankowy; =
SBantfdjein.

Sdjei'nabel,«»*. =s, sziacbta

faszywa, nibyszlachta /.

©djet'nanbadjt, sf. pobo-

no udawana, pozorna.

iSdjei'nangriff, sm. <e)s,

pi. =e, atak udawany, na-

tarcie dla pozoru.

©djei'n&ar, adi. pozorny,

udany; adv. pozornie, na po-

zór, na oko, wrz(e)komo,

niby.

Sdjei'nbarfeit, sf. pozor-

no f.,
udawanie n., udanie n.

©djei'nbeljetf, sm. .(e)3, pl.

»e, obacz Sorroanb.

@d)ei'ttbeuiei§, sm. ~\,pi
J\t, dowód pozorny; dowód

pozornie tylko prowadzony.

Sd)ei'nbUb, sn. =(e)s, pl.\

=er, 1) boyszcze n., bawan
m.\ 2) mamido n., wizya f.

(gdjet'ndjrtft, «w. =en, pl

»en, chrzecijanin pozorny.

Sdjei'nbtng, sn. *e§, pZ. -f
,

rzecz urojona.

©äjei'nehe, */. pZ- -u- rod-

zestwo pozorne, udawane.

®d)Ct'ne^rC, sf. honor fa-

szywy.

©djet'lteit, vn. fdjetne,

fdjeinft, jdjeint, fcbien, habe

gefdjienen; 1) wiecie; ==

leudjten; bie ©onne fd)ien heU

soce jasno wiecio; bie

©onne jdjelnthetfi herab soce
przygrzewa ; bie ©onne fcfjetnt

Dir gerabe ittS ©efidjt so-e
wieci ci wprost w twarz;

2) zdawa si, zda si, wy-

dawa si; es jtfieint mir

zdaje mi si; er fdjeint febr

gut JU fein wydaje si bardzo

dobrym; es fcCcint regnen su

TOOllen zdaje si, e bdzie

deszcz, e si na deszcz za-

biera; es fäfeint (rooht) nur

jo to si (pewnie) tylko tak

zdaje; etro. — roollen chcie

uchodzi za co.

Sdjei'nfmtbe, sf. pi *n,

rado udawana, pozorna.

Sdjet'nfremtb, sm. =(e), pi

•e, przyjaciel pozorny, fa-

szywy.
Sdjei'nfmmbfdjaft, sf. pi.

=en, przyja udawana, po-

zorna, faszywa.

5djei'nfriebe, sm. «ns, po-

kój pozorny, udany.

Scfieinfromm, adi. pobo-

ny na pozór, na oko.

Sdjei'nfrömmigfeit, sf. po

boao pozorna.

Sdjet'itfurdjt, sf. udana

bojau.
Sdjet'ngefedjt, sn. -(«)*/ pl-

=e, bitwa pozorna, udaua.

'Sd)cittgclcftrfamfctt, sf
pozorna uczonoc.

Sdjei'nglanj, sm. «es,

blichtr m.
Sdjei'nglaube, sm. =ns,

wiara udana, zmylona.

©djCi'nglÜtf, sn. -(e)8, po-

zorne szczcie.

©djet'ngulb, sn. -(e)s, ob.

glittergolb.

Sdjei'ngnifje, sf. pi =",

wielko pozorna.

Sdjet'ngrunb, sm. <e)s, pi.

»griinbe, powód pozorny, po-

zór m.
©djei'ngut, sn. =(0§ '

pl.

»guter, dobro urojone.

Sdjct'ntjanblung, sf. pi-

=en, czynno pozorna, udana.

d)Ci'nf)CUig, adi. wito-

j

szkowaty, obudny.
®d}ei'nl)eMge(r), sm. =en,

pl =en, witoszek m., lizy-

i
obrazek m., anioek m.

z rokami, baranek m. w wil-

czej skórze, obudnik m.

Sdjctn&etitge, sf. pl. =n,

witoszka /'., obudnica /.

«djet'ttfcUißfeit, sf. wie-

toszkostwo n., obuda f.

Sdjct'n^cirat, sf. pl. -en,

maestwo pozorne.

Sd)ci'nfam|)f, sm. =(e)s, pl

=fämpje, walka udana, po-

zorna.

©djet'nfauf, sm. <(e)s, pl.

--fäufe, kupuo pozorne, udane,

kupno na pozór (zawarte).

(Sdjet'ntömg, sm. i% pl

•e, malowany król, król bez

wadzy.
@tyei'ntrantyeit, sf. pl =en,

choroba udana.

®d)ei'nleoen, sn. =§, ycie

pozorne, niby-ycie n.

©djei'nlicbe, sf. mio
udana, zmylona.

Sdjei'nmtttd, sn. =§, pl
—

t
rodek pozorny.

2d)ei'n^t)ilofo))I), sm. *en,

pl =en, pseudofilozof m,
sofi ta f,

Sd)et'npi)itof ovötc, */• P3eu
-

dotilozoüa /., soü.tyka /.

®d)ci'nftrafc, sf. pl =n,

kara pozorna, na pozór wy-

mierzona.

Sdjei'nftrcit, sm. *(e)3,

pl »igteiten, sprzeczka udana,

pozorna.

Sdjetntob, sm. »e, pi-
czka/., zamartwica/., mier
pozorna, letarg m.

Sdjei'tttOt, adi. zamar-

twiony, pozornie umary, le-

targiczny.

gd)Ct'ntc(iitctt, s/. jpt- izJ

udane, ay Krokodyle; —
oergieBen wylewa zy kro-

kodyle.

Sdjei'tttugcnb, sf pl «en,

cnota udawana, pozorna.

@d)et'tttreu, adi. wierny na

pozór, udajcy wierno.

Sdjet'ntreite, */• wierno
pozorna, udana.

Sdjci'nübcl, sn. «§, pl —,

zo n., nieszczcie «. pozor-

ne, urojone.

5d)ei'nurfadje, */. pl B«i

przyczyna pozorna.

®d)Ct'nucrbicn(t, *»• -eä, pl

=e, zasuga pozorna.
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Sdjei'nberpr, sn. *(t)$,pl.

=e, przesuchanie pozorne,

dla formy.

Sdjci'nbetfauf, sm. »(e)§,

^jZ. =faufe, sprzeda pozorna,

udana.

Sdjet'nbertrag, sm. *(e)§,

^?Z. »träge, umowa pozorna,

ukad udany.

<Sd)ei'ntöcdjfeJ, sm. =3, pi.

—, weksel pozorny, na po-

zór wystawiony.

®d)et'ntt>elt, sf. pi. --en,

wiat urojony.

©djefimerfer, sm. =3, pi.

— , rewerber m., reflektor m.

<Sdjet'tm>efen, sn. =g, 1)

istota urojona; 2) pozorno /'.

®djet'njaljlmtg, sf. pi. »en,

zapata pozorna, udana.

SdjCi'pretf, sm. obacz

©dsetfee.

Sdjet'fte, sf. 1) gówno n.\

2) sraczka /.

Sdjei'ftett, vn. fdjeifee, fcJ)et=

fieft i jchetfet, fdji^, fyabe ge=

fchiffen, sra, fajda.

Sdjei'fter, sm. =s, pi. —

,

sracz m. ; zasraniec m. ; =
©cbeifefert.

©djetfferet', sf. pi. =en,

©djei'^Cn, sn. «=3, 1) sranie

«. ; sraczka f.; 2) rzecz f.
bez wszelkiej wartoci (gmin-
nie).

Sdjei'pauS, sn. =fe3, ^.
=I)äufer, wychodek m., pre-

wet w.

©djei'ftfcrl, sm. -§, i>Z. «=e,

zasraniec m.
gdjtit, sn. =(0g/ ?*• B«

i »er, szczepa /., upa f.,

patewka /., polano n.
;

£>o!j

in «e (albo ju sen) fernlagen

drzewo rba na upy.
©djei'tel, sm. -§, ^Z. —

,

1) wierzch m., wierzchoek
m. (gowy), ciemi n. ; UOtrt

— bi3 jur Qefyi od stóp do
gowy ; 2) rozdzia m. we
wosach; 3) szczyt m., wierz-

choek m. (góry, kta).

Sdjei'ielöein, «w. -(e)8, _p/.

=e, ko ciemieniowa (ana-

tomia).

©djet'telpdje, s/. pi. «n,

paszczyzna wierzchokowa
(geom.).

Sdjet'teWretS, sm. »fe§, 2>z.

=fe, koo wierzchokowe.

Sdjct'tellime, «/. j» »n,

linia prostopada, prosto-

pada /.

®d)et'tcln, va. (b>6en) dzie-

li
; rozczesywa, rozczesa

wosy (na gowie) na dwie
strony.

Sdjet'tetyitnft, sm. *(e)g,

pi. >t, nadgownik m., zenit

m. (ästron.).

®d)et'tdred)t, adi. prosto-

pady; adv. prostopadle; =
fenfreajt.

©djei'telung, sf. — ber

§aare rozdzia m., rozdziele-

nie n. wosów (na gowie)
na dwie strony.

Sdjet'MuUttM, sm. =§, pi.

— , kt wierzchokowy (geom.).

SdjCt'ter, s. pi. resztki pi.,

szcztki pi., zwaliska pi.
;

szcztki pi. okrtu rozbitego.

Sdjei'terbaufen, sm. -,pl.
— , stos m.

;
jmnbn ^um —

ueturleileu na stos, na spa-

lenie kogo skaza; auf bem
— necbrennen spali na
stosie.

©djet'tern, vn. (fein) i)

rozbija si, rozbi si (o

okrtach); 2) (przenonie:)
rozbi si, spezn na ni-

czeni; zahaczy si, nie po-

stpowa; == in3 ©toden
fommen; an feinem 3Btber=

fianb fdjetteit ieber SSerfud)

wszelka próba rozbija si
o jego opór; gefebeiterte

§offnung zawiedziona na-

dzieja; ein gefdjeiterte ltnter=

nehmen niedosze przedsi-
wzicie; gefebeiterte Sßläne

zniweczone zamysy; ettt). —
laffen, gum ©djeitern brin=

gen rozbi co, uniemoliwi
co, udaremni co.

©djei'tWlt, sn. =3, rozbicie

n. si (okrtu); (obraz.) roz-

bicie n. si, zawód m.

©djei'tfyolj, sn. -e3, pi. =e,

upkowe drzewo, polanka pi.

Sdjel, adi. obacz ©djeel.

©djei'imaff, sn. =e3, pi. -e,

miara upkowa.
Sdje'lfe, ©dji'Ife, sf. pi.

=n, upina /., skórka /.,

szupinajf. ; kawaek m. skóry
odpadajcej (z ciaa); nott

•=n szupiniasty, szupiuowaty.

Sdje'lfent, Sdjt'lfern,

3nlenber, 5)eutfcfcöoInifäe8 SBörterbucfi.

2d)t'lfCH, w.^ (haben) oskuby-
wa, oskuba, oparzy, obu-
pywa, obupa, wyuszcza,
wyuszczy; ftcb — , vr. (ba»

ben) uszczy si, obupywa
si, obupa si ; odpada
(o skórze na ciele).

©dje'flatf, sm. =(e)3, pi. =e,

szelak m.
©d)CUC, sf.pl. =n, 1) dzwo-

nek m.\ ber Kafce bie — an»

bangen przywiesi kotowi
dzwonek; 2) wietrznica /.,

zawilec m.; = Äüd)enid)ette;

3) policzek m.; = S/Jaul»

fdjefie; 4) upa /. (ziemnia-

ków, jabek); 5) dzwonka /.

(w kartach); 6) =n, pi. kaj-
dany pi.

©dje'tfetl, vn. (fja&en) dzwo-
ni, zadzwoni; nad) jmnbm,
für jmnbn — dzwoni na
kogo; e bat gefcbeHt dzwo-
niono, kto dzwoni; an ber

Sur — dzwoni przy drzwiach.

©die'llen, sn. =3, dzwonie-
nie ».; icb fiabe baä — niefit

gehört nie syszaem dzwonka.
<Sd)C'tfen<td)t, sf. ósemka

dzwonkowa, goka f. (karta).

Sdje'ttentm&e, sm. =n, pi.

=n, walet m., niuik m.
dzwonkowy (karta).

©djCttenbamc, sf. pi. =n,

dama dzwonkowa (karta).

©dje'ttenöaitS, sm. =fe§,

pi. »bäufe, as m., tuz m.
dzwonkowy (karta).

©dje'ttengcfltngel, Sdjc'tten»

gdälltC, sn. =, brzk m.
dzwonków.

©dje'fleittjalSlitnti), sn. =(e)§,

pi. =bänber, obroa /.
z dzwonkami.

©dje'ttenfo^e, sf. pi. =n,

czapka f. z dzwonkami,
czapka bazeska ; = Warren»
!appe.

Sdje'llenfjjnig, sm. -s, pi.

=e, król dzwonkowy (karta).

ödje'ttentttllt, ad», zuchwa-

y, arogancki (poufale).

©dje'ttenober, sm. obacz
©djeUenbame.

Sdje'fienfdjntten, sm. =8,

2>^. —, sanki pi. z dzwo-
neczkami.

©djCttentrommel, s/. p?.

=n, tamburino n., bbenek
w. z dzwoneczkami.

21
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Sdie'üeminter, «w. obacz

©cbellenbube.

Sdie'Ueuuierf, an. =(e)8/

kajdany pl.

2rt)C'IIftfri), sm. =eg, pl. "t,

upacz m., wtusz m. (ryba).

5 die'üflullt, sn. =(e)§, pl.

=fräuter, jaskócze ziele.

5d)Clm, sm. =(«)*/ P1'
"e>

szelma in., otr ot., filut m.
\

an jmnbm jum — werben
zdradzi kogo

;
(poufale :) wik

m., szczwany ot. ; f feiner,

fofer — nicpo m. ; armer
— nieborak »z., biedaczysko

n.; er fjat ben — im -ftacfen

albo fjinter ben Dfjren to

szczwany lis, to z gupia
frant; ber — fiefjt Ujm aug
ben Stugen szelmostwo z ócz

mu patrzy.

Sdje'ImenaMßeit, sn. pl.

oczy szelmowskie, filuterne,

frantowskie.

2d)e'tmettgefidjt, sn. »(e)s,

pl. «er, twarz szelmowska,
filuterna.

Sdje'lmenlteu, sn. °{t)$,pi.

»er, i dim. Sdje'lmenlteödien,
J

sn. =§, jJ. —
,

piosnka zu-
J

chwaa
;

piosnka obydna

;

= ©djanbfteb.

3d)e'fatenftreid),sm., ©dje'l»

mcnftütf, sn. =(e)8, pl. =e,

szelmowski figiel, szelmowski
kawaek, psikus ot., psota /".,

filuterya /. ; otrostwo n. ; =
©rburferei; oszustwo n.; =
Betrügerei.

Srficlmcrci', sf. pl. «en,

i) szelmostwo n. ; «en treiben

szelmostwa robi; 2) =
©djelmenftreidj.

Stfje'Imtf d), adi. szelmowski,
otrowski, filuterny; adv. po
szelmowsku, po otrowsku,
filuternie.

©d)e'lte, sf. pl. =n, (po-)

ajanie n. ; nagana f. ; —
SSerroeig, Sabel; przygana/.

;

= 5lüge; surowe napomnie-
nie; = ernfte SBermaujnung;
zarzut ot.; = S3ornmrf; —
befommen dosta nagan.

Sdje'lten, feierte, fdjiftft,

fdjilt, fcbalt, fjabe gefebotten;
I. va. aja, burcze ; = nug*
janlen; gani, nagania; =
oerroeifen, tabetn

;
przygania,

robi wyrzuty; = S3orroürfe

mad)en ; zmy komu gow
;= jmnbn beruntermadjert

;

dawa obelywe nazwisko,
przezywa; = fdjmäfjen; da-

wa komu (w arcie) jaki

tytu; man fann ihn befialb

nicht — z tego nie mona
mu robi wyrzutu; jmnbn
einen 3)ieb, einen Saugenichtg
— zodziejem, nicponiem ko-
go naz(y)wa; er läfjt fict)

S3aron — kae si baronem
tytuowa; II. vn. aja, bur-

cze, narzeka, zrzdzi; auf
ero. — narzeka na co; auf
jmnbn — burcze na kogo;
wygadywa na kogo ; = über
jmnbn fogjiefien.

Sdje'lteit, sn. =g, ajanie
n., burczenie n. ; nagana /.,

przygana /. ; = ©cfjelte.

Sdje'lter, sm. =g, pl. —

,

ajacz ot., zrzda ot., upo-
mniciel ot.

Sdje'lterin, sf. pl. =nen,

ajaczka /., ajalnica /.,

zrzda f. ; upomnicielka f.

d)e'ltfdjrift, sf. pl. =en,

pismo ajce; pismo obelywe.
©dje'lttöort, sn. -(e)g, pl.

»e, wyraz ajcy.
Sdje'nta, sn. -§, pl. =g i

«ta, schemat ot., wzór ot.;

nad) bem — wedug wzoru.

@d)cntattfte'rcn, vn. (haben)

scheinatyzowa, ukada we-
dug schematu, porzdkowa
wedug wzoru.

Sdjematt'ömaS, sm. —
, pi.

«men, schematyzm m.
@d)C'mcI, sm. «g, pl. — , i

dim. (gdje'mcldjeit, sn. °,pl.
— , stoek ot., stoeczek ot.

©dje'ntcn, sm. =g, pl. —,
cie ot., mara f.

©djettf, sm. «en, pl. «en,

1) szynkarz ot., karczmar-
czyk m. ; 2) podczaszy ot.;

= aftunbfchenf.

@d)Enf=, adi. szynkarski.

Sdje'nftiar, «^'. i) daro-
walny, darowny; 2) zdatny
do szynkowania; bag $8ier

ift noch nidjt — tego piwa
nie moaa jeszcze szynkowa.

©dje'nffeier, sn. «(e)g, pZ. =e,

piwo toczone prosto z beczki.

©dje'llfe, s/. pl. =n, kar-

czma /., szynkownia /.,

87,ynk ot.

5d)C'ltfCl, s/w. -S, jf>Z. —

,

1) udo «.; jum — gehörig
udowy; 2) rami n. (kta,
geom.).

Sd)C'nfcI=, adi. udowy.
Sdje'nlelabcni, */. pl. t-

tnice udowe (auat.).

@d)c'n!cltictn, sn. =e§, ^?.

«e, udo n. (anat.).

©dic'nfcIDrud;, sm. <e),
2)Z. =briid)e, 1) zamanie n.

uda ; 2) opadniecie n. trzew
;= orfall ber (Stngeroeibe.

8d)e'ttfenjaut, sf.pl. »baute,

bona midzyudowa (anat.).

SdjCttfelp^Ie», sf. pl. pa-

chy pl. (anat.).

©d)e'nfelfnod)en, sm. obacz
©rbenfelbein.

@d)e'nfelmit$!el, sm. =g, pi.

=n, muszku udowy (anat.).

gd)Cn!cI^uI8al)cr, 8d)e'nM=
fdjlaflaber, sf. pl. =n, ttnica
udowa (anat.).

©d)e'nWftiitf, sn. =(e)§, pl.

=e, kawaek ot. misa od
uda.

Sd)e'nfen, v«. (^aben) i)

darowa, podarowa, da
w podarunku; id) r)aBe ba8
^8ud) gefdjenft befommen do-

staem t ksik w poda-
runku; ©laubert — da wiar,
wierzy; ©epr — sucha,
usucha; jmnbm Vertrauen— ufa komu; jmnbm ba§
Seben — darowa komu y-
cie; jmnbm eine ©träfe —
darowa komu kar, uaska-
wi kogo ; ba bürfte bir nicht

geftbentt jein nie ujdzie ci to

zapewne bezkarnie; btemat
foH's bit gefdjenft fein tym
razem bdzie ci darowane,
przebaczone, ujdzie ci bez-

karnie; einem Äinbe bag
Seben — porodzi dzieci

;

jmnbm feine greunbfdfjaft,

Siebe, fein §ers — udarowa
kogo swoj przyjani, mi-
oci, odda komu swoje
serce; einem gefchentten ©aul
fefiaut man nid^t in§ 3D{aul

darowanemu koniowi nie pa-

trz w zby; 2) ©etrinfe —
szynkowa, sprzedawa trunki

(na szklanki); Sier au§ bem
Äruge, Sßein au§ ber fjfafcfje

in bie ©lafer — nalewa pi-

wo z dzbanka, wino z flaszki
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do szklanek; 3) bte ÜJlutter

fdjenft i^rem (ibr) Ätnb matka
daje dziecku pier.

Sdje'nfenamt, sn. =e§, urzd
m. podczaszego, podcaaszo-

stwo n.

Sdje'nfer, sm. =§, pl. —,
1) darczyca m.; 2) szynkarz

m., przedawca m. napojów.

Sdic'nferin, sf. pl. -nett,

1) darczynica f. ; 2) szyn-

karka /., przedawczyni /.

napojów.

Sdje'nffaff, sn. *ffe§, pi.

»fäffer, szynkfas m-, stó kar-

czemny, szafel szynkowny
(do trzymania flaszek w wo-
dzie), pomywacz m.

Sdje'itfgeredjttgfeit, sf. pra-

wo n., koncesya f. na utrzy-

mywanie szynku, na szynko-
wanie napojów.

Sdje'ttfljaitS, sn. obacz
©djenre.

SdjCnfmi&djctt, sn. -%, pi.

— , Scfje'nfraamfett, sf. pi.

=en, dziewczyna usugujca
w szynku, kelnerka /.

SdjCttfredjt, sn. obacz

©djenfgered)tigfett.

ScOCufftufic, sf. pi. =rt,

szynkownia /.

Sdje'nftifcf), sm. =e§, pi. -t,

stó szynkowny.

SAe'nfltng, sf. pi. -en, da-

rowanie n. ; darowizna /.

;

nadanie n., donacya /. ; —
unter Sebenben, für ben £o=
befoK darowizna midzy y-
jcymi, na wypadek mierci.

'
Sdje'nfimgSörief, sm. s (e)§,

pi. »e, Sdje'rifitngöurfunöe, s/.

pi. =tt, dokument donacyjny,

akt m. nadania, darowizny.

©rfje'nftöirt, «w. =(e)s, ^Z.

»e, waciciel m. szynku, go-

spodarz szynkowy, szyukarz

jm., karczmarz m.

Sdje'nftotrttit, s/. pi. =nen,
gospodyni szynkowa, szyn-

karka /., karczmarka /.

Sdje'nftmrtfdjaft, sf. pi.

=en, szynkarstwo n, karcz-

marstwo n.

Sdje'rk, sf. pi. «n,

Sck'röen, sm. =3, pi. —, i)

skorupa /; (ze stuczonego na-
czynia) ; naczynie nadtuczone,
stuczone ; au§ =n skorupiany
adi.; in =n geben na kawaki

potuc si, stuc si; 2) do-

nica f., doniczka f., naczy-
nie gliniane.

2d)t'Xbtl, sm. •§, pi. —,
obacz ©d)erben.

Sdje'rbenfierg, sm. =(e), pi.

=e, góra ze skorup usypana.

©dje'rknMmtte, sf. pi. =n,

kwiat doniczkowy, w doniczce

chowany.

Sdje'rkugeridjt, sn. =(e)§,

©dje'rbenurtdl, sn. =(e)§, pZ.

=C, ostracyzm m., sd sko-

rupkowy (historya grecka).

Sdje'rlJenfobaft, sm. =(e)§,

skorupokrusz m.
©djerk'tt, sn. =(e)3, _p^. =e,

obacz ©otbett.

Sdje'rkrlett, sn. =§, _pZ. —

,

miednica balwierska, go-

larska.

Sdje'rkutel, sm. -§, pi.

— , worek balwierski, go-
larski (na przybory do go-

lenia).

SdjC're, sf. pi. >t\, 1) no-

yce pi. ; tleine — noyczki
pi.] 2) wideki pi. u wagi;

3) — am SOßagen widak m.,

hooble pi. ; 4) =n, pi. drobne
skay w morzu.

©ck'rcn, I. va. fcfiere,

fdjerft, fcbert, fdjor, ^obe ge=

fd)oren; 1) strzydz, obstrzydz,

postrzyga, postrzydz; ba
§aar — strzydz wosy; furj

— krótko obstrzydz; 6t§ auf

bie £aut —
,

gang fabl —
wygoli; ben iöart — ob-

strzydz brod, postrzydz

brod; = ftuijen; ogoli
brod; = rafteren; ben
©cbeitel — wystrzydz, wy-
goli tonzur; alle über einen

Kamm — wszystkich jednym
grzebieniem czesa, obchodzi
si ze wszystkimi równo;
ein ©djaf — strzydz owc;
fein ©djäfcben — obowi
si; 2) SCudj — postrzyga
sukno

; gefdjorener ©amt
aksamit strzyony, postrzy-

gany; II. fdjere, fcberft i

fdjterft,. fcbert i friert, bab
gefasert; 1) va. uciska, ucie-

mia, gnbi; dokucza; =
belaftigen, quälen; roa§ fefert

albo filtert bid) ba§ co ciebie

to obchodzi? co ci do tego?

ba§ fcbert mid) niebt to mnie

nie obchodzi, to nie moja
rzecz; = angeben, fümmern;
roa fd)ert mid) ba§? co mnie
to obchodzi? 2) fdj — , vr.

a) umyka, umkn, wynosi
si, wynie si, i precz;

feber bid)! poszed std! pójd
precz! fora ze dwora! umy-
kaj, póki cay ! fdjer bid) gum
genfer, gum Seufel! id do
kata, do dyaba! fd)er bid)

au8 bem 2ßege! ustp z drogi!

b) fid) um etro. — , troszczy
si o co, zajmowa si, zaj
si czem.

©d)e'renaffel, sf. pi. =n,

stonóg m.
8d)C'rcnfÖrmtg, adi. noy-

coway; adv. noycowato.
SdiCrcnfdjlctfcr, sm. =g,

pi. —, szlifierz tm., oselnik m.
Sd)e'reitfdjmieb, sm. =(e)§,

pl. =e, ©dje'rcnfabrifant, sm.
=en, pl. =en, ®d)C'rcnbcr=

fiiufcr, Sdic'renbänbler, sm.
=>§, pl. — , fabrykant m. no-
yczek, handlujcy m. no-

yczkami.
Sdje'renfd)na6cl, sm. =, pl.

=fd)näbel, noyconos m., kr-
todziób m. (ptak).

SdjCrenjange, sf. pi. -n,

obcgi krajce.

©Ac'rcr,
" sm. =§, pl. —,

postrzygacz m. (sukna).

<5d)ererei', sf. pl. =en, i)

(take <Sfl)C'ren, sn. -§) strzy-

enie n., postrzyganie ».; 2)

kopotanie n., dokuczanie n.;

przykro /., trudno /.;

jmnbm =en maeben kopot
komu robi; mit etro. t)iet —
baben mie z czem wiele ko-
potu, zachodu, przykroci.

(Sdje'rfletn, sn. =g, pi. —,
odrobina/.; grosz m.

; fein

— ju etro. beitragen przyo-y si do czego wedle mo-
noci; baS — ber armen
SBttroe grosz ubogiej wdowy.

©dje'rflocfen, sm. pl. obacz

©d&erroolle.

djCrgartt, sn. <e)§, pl.

*e, osnowa /.

©fl)c'rgc, sm. =n, pZ. =n,

zbir m., pachoek w.
(Sdjc'rgcnantt, sn. -e§,

SäjCrgenbicnft, sm. =e§, ^.
=e, zbirostwo n.; usuga
zbirowska, pachokowska.

21*
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Sdjc'rgcutum, an. =s, zbi-

r(o)stwo n.

3ri)C'rif, am. -§, pl. =§,

szeryf m.
5d)e'rmcfjer, sn. «g, pl. —

,

brzytwa f.

Sdjc'rfpaiuutnfl, sf. pZ. -en,

natenie n. cinania (me-

chanika).

5d)e'rfttiue, sf. pl. »n, go-

larnia /.

Sdjc'rtud), sw. -(e)3, P*-

-tücber, rcznik uywany przy

goleniu.

©djettte'itael, sm. »g, pZ.

— , 1) ninik m. (w kartach);

2) nadskakiwacz m. ; 3) obacz

ftrafcfufe.

Sä)crö)C'njcln, vn. (rjaben)

nadskakiwa.
©djCrtöOtte, sf. barwica /.,

barwiczka /., ostrzyyny pl.,

kaczki postrzygackie, kutner

zestrzyony.

<Sd)Crj f
sm. »e§, pl. '(,

art m., arcik m.\ facecya

/.; = luftige tufjerung, @r=

jäfjlung; auö, jum — artem,
na art, przez art; oljne

— bez artu, seryo ; — bei*

fette art na bok, mówic bez

artu; — machen, treiben ar-
towa; mit jmnbm, mit etro.

feinen — tyaben, treiben mie
z kim, z czem zabaw, uba-

wi si z kogo, z czego, arty
sobie z kogo, z czego robi;
einen — aug etro. mad)en w
art co obróci; — oerfteljen

zna si na artach; leinen

— oerfteljen nie zna si na
artach, wzi art na seryo

;

etro. für — alten wzi co

za art, nie bra czego na
seryo; aug bem — einen ©rnft

machen art wzi za prawd;
ben — lieben lubi arty.

SdjC'rjett, sf. strzyka /.

Sdje'räUt, vn. (fjaben) ar-
towa; id) fcberje nicfjt nie

artuj, mówi na seryo

;

facecyonowa ; = Sßifcigeg

fagen, fpafjbaft reben; bamit
ift nid)t ju — to nie s
arty; er läfjt nid)t mit fid)— niema z nim artów;
über, mit etro. — arty sobie
z czego robi.

©djerjen, sn. <=g, artowa-
nie n., arty pl.

Sd)C't3CU0f sn - =(c)^/ spru-
ty golarskie, balwierskie.

Sdje'r$gcoidjt, sn. *(e)g, pl.

»e, wiersz artobliwy.

<5d)C'rj^aft, adi. artobli-

wy; mieszny, ucieszny, za-

bawny ; «eg ülHfjoerftänbmg
zabawne nieporozumienie;

adv. artobliwie ; miesznie,
uciesznie, zabawnie.

(5d)C't}IiaftigfCtt, sf. arto-
bliwo f. ; mieszno /.,

ucieszno /., zabawno /.

©djC'räliefeettö, adi. lubicy
arty, wesoy.

Sdje'rptadjer, sm. .3, pl.

— , artownik m., artowni
m., figlarz m.

Sdje'rjname, sm. *ng, pl.

n, imi artobliwe, artem
nadane.

SdjC'rSO» (wym. : skerzo),

sn. «(s), pl. s§ i «gt, scherzo

n. (muzyka).

Sdje'rjrebe, */. pl. «n, mo-
wa artobliwa.

©d)C'rjtD£tfC, adv. artem,
w arcie.

©dje'rjtoort, sn. e(e)§, P1-

=e, wyraz artobliwy, sowo
artobliwe.

©dje'tter, sm. =g, pl. —,
pótno gumowane, klejone.

5d)CM, adi. niemiay,
trwoliwy, lkliwy, strachli-

wy, pierzchliwy, pochy, prze-

straszony; — mad)en zestra-

szy ; — fein stracha si

;

— roerben zestracha si;
sposzy si (o koniach).

©djeit, f. 1) boja /.;

= fCurd)t; trwoliwo f.,

niemiao /. ; = ^Befangen*

fjett; strachliwo /.; podej-

rzliwo f.; = 2fltf$trauen

;

oljne 5urd)t unb — bez bo-

jani i trwogi; bem SJiferbe

bie — benennten odzwyczai
konia od poszenia si, stra-

chania si; 2) uszanowanie

«., cze /.; = 2ld)tung;

wstrt m. ; = Slbneigung ;
—

einflößen wzbudzi boja,
uszanowanie, wstrt; onie-

mieli; oljne — reben mówi
bez bojani, miao.

©djeit'dje, sf. pl. =n, stra-

szydo «., poszydo n.

<Sdjeu'd)Cn, w. (Ijaben)

straszy, postraszy; ^iitjner

aus bem ©arten — wypa-
sza, poszy, wyposzy
kury z ogrodu; bie ©orgen
— oddala, odgania, odp-
dza troski.

Sdjeit'en, I. w. (tjaben)

ba si czego, obawia si;
unika czego, stroni od
czego; a» meiben; bie Strbett

— leni si do pracy, nie

lubi pracowa; bas" 8id)t —
nienawidzie wiato, nie

módz znie wiata; leine

üDlülje — nie szczdzi trudu,

stara si wszelkim sposobem,
wszelkich przykada usio-

wa; feine ©efafjr — nie l-
ka si niebezpieczestwa;

tue recbt uno fd)eue niemanb
czynic dobrze, nie bój si
nikogo; II. vn. (ijaben) stra-

cha si, lka si, poszy
si; III. fid) — , vr. (baben)

niemie, waha si; ba si;

fid) oor jmnbm — wstydzi
si kogo; fid) nor etro. —
ba si czego ; wzdryga si
czem, mie wstrt od czego

;

= 2lbneigung empfinben.

©djeit'er, sf. pl. »n, gumno
«., stodoa /.; in bie — brin-

gen zwie do stodoy.

©djeit'erauffeber, sm. .§,

pl. —
,
gumienny m., kar-

bowy m.

©djeu'erbefett, sm. =s, pi.

— , miota f. (do szorowania).

©djeit'erfmrfte, . sf. pi. =n,

szczotka /. do szorowania.

©djeu'erfafj, sn. =ffeg, pl.

=fäffer, szaflik n. (do szoro-

wania naczynia kuchennego).

©djeu'erfrau, sf. pl. -en,

kobieta /. do szorowania.

©djeu'erfraitt, sm. =(e), pl.

Kräuter, skrzyp polny, strz-
pka /., jedlinki pl., wiskie
orzechy, przlica /. (ziele).

(Sdjeu'erlaityeit, sm. =§, pl.

—, ©djcu'ertotfd), sm. =e8,

pl. «e, ©djcu'crtud), sn. =(e)§,

pl. =tüd)er, cierka /., wiecha

/., wieche m. (do szorowa-
nia).

(Sdjeit'erraagi), sf.pl. --mägbe,

dziewka f. do szorowania
pomywaczka /.

gdjea'ew, w. (üaben)

trze, ociera; ber Ärage
fdjeuert mir ben $a(§ ko
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nierz trze mnie w szyj; 2)

szorowa, trze, wyciera,
my (mydem); mit ©anb —
szorowa piaskiem ; ben ^uf}»

Hoben — szorowa podog;
3) fid) -~, (fjafcen) trze si,
drapcie si.

Sdjeu'erofett, sm. =g, pi
»Öfen, szorownia f.

Sdjeu'erfan&, sm. -(e)g,

piasek m. do szorowania.

©djeu'ertUH, sm, -(e)g, pi.

=e, die m. szorowania, ro-

bienia porzdków (w domu).

Sdjeu'erteufel, sm. =g, pi
— , kobieta majca mani
robienia ustawicznie porzd-
ków.

Sdjeu'ernnfd), sm. obacz
©dieuerlappen.

«djeu'cttöärter, sm. »g, pi.

— , stodolny m.
Sdjeu'ljeit, Sdjcu'igfcit, */.

pochliwo /., bojaliwo jf.

Sdjeu'HaWe, sf. pi. =n,

Bdjtn'kitv,
t

sn. -3, pi. —,
zasona skórzana na oczy
koskie, kapturek m.

Sdjcit'ne, sf. pi. =n, ob.

©dbeuer.

Sdjeit'nenbrefdjer, sm. =g,

pi. — , mocek m. ; er frijjt

roie ein — (re) je jak wilk,

je za czterech.

gdjeu'nenfllaij, sm. -eg, pi.

«pla|e, gumuisko m.
Sdjeu'ncntemte, sf. pi. =n,

klepisko n. (w stodole).

Sdjeu'nenbogt, sm. .(e)g,

pi. -DÖgte, stodolny m.
Sdjen'fal, sn. =(e)g, pi. =e,

potwór m., straszydo ».,

szkarada f., brzydota /.

Sdjeit'fetlt, sn. -g, pocho
/. (koni).

Sdjeit'ftltd), adi. potworny;
obrzydliwy, szkaradny, okro-
pny, odraajcy; -eg SSer»

bredjen okropna zbrodnia;

=eg 33Ub, Sud) szkaradny
obraz, obrzydliwa ksika;
-eg SBetter szkaradne powie-
trze; adv. potwornie; obrzy-
dliwie, szkaradnie, okropnie,
odraajco; — cerleumben
szkaradnie oczerni; fió)

—
ärgern dyabelnie si zoci.

2djeu'ftltd)fett, */. pi. -en,
potworno /*. ; szkaradno

/., obrzydliwo /., okro-
pno f.

Sdjt'&fioletf», sn. -(e)g,pZ. =e,

i -o, ceeba /., znak m.
«Sdjtdjt, */. pi. =en, 1) po-

kad vi. (geologia), warstwa
/., awica /., kupka/.; stos

m. (drzewa wzdu uoo-
nego); (obraz.) in ben oberen
sen ber ©efeüfcijaft w wyszych
warstwach, klasach spoe-
czestwa; 2) szychta /., czas
do roboty przeznaczony

;

lange — szychta pódobowa;
lebige — szychta nadzwy-
czajna (górn.); — madjen
przesta pracowa, zaniecha
roboty.

©d)i'd)tarkit, sf. pi. -en,

praca f. szychtami.

©dji'djten,
r

va. (§aben)

ka, pooy jedno na dru-

giem; ukada, uoy war-
stwami, kopi.

©djt'ditenfcüimjig, sf. pi.

=en, formacya /., tworzenie

n. si pokadów (geologia).

Sd)Vd)tenfÄrmig, adi. szych-

tami, pokadami; adv. —
anorbnen obacz ©d)td)ten.

gdji'djt^Olj, sn. -eg, drze-

wo w stosy uoone.
®djt'd)tfol)n, sm. -(e)g, pi

-löbne, dzienny zarobek (gór-

nika).

Sdji'djtlUadjCn, sn. -g, za-

przestanie n. roboty (górn.).

Sdjt'djtmeifter, sm. =g, pi.

—, szychtmistrz m., szych-

tarz m. (górn.).

@d)i'd)tung, sf. pi. =en,

uawicenie n.

Sdjt'djttDetfe, adi. warstew-
kowy, warstewkowaty ; adv.

warstwami ; — arbeiten pra-

cowa szychtami (górn.).

©QJt'djtÖJOlfCR, sf. pi chmu-
ry warstwowe.

Sdjttf, sm. =(e)g, 1) zr-
czno f., zdatno /., spra-

wno; = @e[d)tdf(lidjfeit) ; 2)

skad m., skadno /., zgra-

bno /.; bag 5Heib I)at feinen

redeten — suknia nie do
zgrabnie ley; SRitf unb —
fjaben by adnym i ska-
dnym ; 3) roteber in — bringen
przyprowadzi znów do adu,
urzdzi na nowo.

5d)t'den, I. m. (rjaben)

posya, posa (szczególnie

o rzeczach); wysya, wysa,
wyprawi (szczególnie o oso-

bach); ing §auS — przysa,
dostawi do domu; fmnbn
ing parlament — wybra
kogo posem ; ba unb bortfjin

— rozsya, rozesa ; ntel

— nasya; ben 33ebienten

mit aiufträgen an imnbn, ju

jmnbm — wyprawi su-
cego ze zleceniami dla kogo,

do kogo; ben ©of)n ing ©um-
nafium — syna do gimna-
zyum posya; nad) jmnbm
— posa po kogo, za kim,

wezwa kogo (aby przyszed),

powoa kogo; nad) etro. —
posa po co, kaza co przy-

nie, sprowadzi, kupi;
imnbn in bie anbete ÜBelt —
wysa, wyprawi kogo na
tamten wiat, pozbawi kogo
ycia; etro. in bie älielt —
wysa co w wiat, wyda
co (na wiat); ein ©ebet jum
£)tmtnel — wznie modlitw
do nieba; II. fid) — , vr.

(fjaoen) l) fid) in jmnbn, in

etio. — (za)stosowa si do
kogo, do czego, by dla kogo
powolnym, ulega komu; =
fid) fügen; fid) in jmnbg
Saune — znosi czyje hu-

mory» grymasy; man muf}

fid) in bie ,3eit — trzeba

stosowa si do czasu
; fidj

nidjt in etro. — fönnen niemódz
przyzwyczai si do czego

;

2) fid) JU etro. — zdatnym
by do czego, by stosownym
do czego; = paffen; er roiirbe

fid) gut jum Beamten — by-
by z niego dobry urzdnik

;

er fdjitft fid) ju aHem do
wszystkiego jest zdatny, do
wszystkiego uy go mona;
3) gotowa si do czego; =
fid) anfd)icfen; fid) jur Sfteife

— gotowa si do podróy,
wybiera si w drog; fid)

jur Slrbeit — zabiera si
do roboty; III. v. impers.

(fjaben) 1) uchodzi, przysta-

wa, przysta ; = fid) ge-

jiemen, paffert; e§ fdjicft fid)

nidjt, fo JU reben nie przystoi

tak mówi; eineg fd)iöt fid)

nidjt für alle nie wszystkim
jedno przystoi; 2) wydarza
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sie, wydarzy sie; e bat ftd)

fo gefrf)icft tak wypado, tak

sie zoyo.
Sdjt'tiltdj, adi. stosowny;

sposobny, waciwy; = ge=

eignet; przyzwoity; — an-

ftänbig, fittfam; pet =er ©e=
IcgenFjeit przy sposobnoci,
w czasie stosownym; adv.

stosownie; sposobnie; przy-

zwoicie.

Sdjt'dltdjfett, sf. stoso-

wno /'., odpowieduio f.;

przyzwoito f.
d)i'cHtd)feitggefuI)l, sn.

*(e)<3
f

poczucie n. tego, co

wypada, taktowno f.

Sdjt'cffal, sn. *(e)§, pl- =e,

los m.] przeznaczenie n„
udzia m.; = SBeftimmung

;

fatum w.; = Sßerfjängntg
;

günftigeg — los pomylny,
szczcie n. ; «übriges — los

zawistny; bag menfdjlidje —
losy ludzkie, przeznaczenie
czowieka; unoermetb(id)eg —
nieunikniony los; bag — j^at

ei fo getooUt los tak chcia;
bas tft bag SBer? beg *g jest

to dzieo losu; mein — rufit

in beiner £anb mój los jest

w twojem rku; ein trauriges
— erfahren, erleben smutnego
losu dozna; mit feinem —
jufrtebett fein by zadowolo-
nym ze swego losu; bem —
anljeimfteHen zda na los;

ficß bem — anheimgeben zda
si na los; etro. nom — be=

fdjert erhalten dosta co w
darze od losu; er toirb OOttt

— »erfolgt los go przela-
duje; tnie baa — eg roili jak
los chce; ©cblag beg =g cios

m. ; zrzdzenie n. losu ; bte

=e meines Sebeng koleje (losu)

ycia mego; =e fyciben nie

mie szczcia; eg roar fein

—
, JU letben cierpienie byo

jego przeznaczeniem, udzia-
em; oottt — oefttmmt prze-
znaczony; jmnbm fein —
ooraugfagen przepowiedzie
komu losy jego.

2d}i'tffal§&euter, sm. «=§,

pl. —
,

przepowiednik m.
przyszych losów.

Sdjt'dfalS&ranta, sn. obacz
©rfjidtfalgtragöbie.

3d)t'tffal£fitgnug, sf. pl.

«=en, zrzdzenie n. losu.

Sri)i'tffal3gefiljrte, ed)i'ö=

falflCUOffC, sm. =n, pl. =n,

Sdjt'tffalggeföbrtin, @d)i'tf=

falSgenoffin, sf. pl. =nen,
towarzysz m., wspólnik m.,

towarzyszka /., wspólniczka

f. w szczciu lnb nieszczciu.

Sdjt'djalSglrutk, sm." -ns,
wiara f. w przeznaczenie,

fatalizm m.
@u)i'dfalägläitutge(r), sm.

»en, pl. =en, fatalista /., za-

bobonnik m., wierzcy m.
w przeznaczenie.

©dji'iffaWgöttin, */. pi.

-nen, bogini f. losów.

Sdri'äfalstyrüfimg, sf. pl.

-en, ®djt'dfal§fd)lag, sm. .-(e)g,

pl. =fd)läge, próba /., cios

ni. losu.

©d)i'dfal(3)retd), adi. pe-

en przygód.

Sdji'tffalötragüote, sf. pl.

n, tragedya /. fatalistyczna.

©djt'dfalStüde, */. pl. =n,

kaprys m., okruciestwo n.

losu.

Sd)t'(Ifal§tDCdifcI, sm. =g,

pl. — ,
zmiany pl., koleje pl.

losu.

©dji'cfiutg, sf. pl. ~m,
przeznaczenie n., zrzdzenie

»., dopuszczenie n.; etto. alg

eine — oon oben Ijinneljmen

przyj co jako zrzdzenie
niebos, jako wol bosk; —
in ben Sßißen ©otteä rezy-

gnacya /.

©d)iC'Wflr, adi. posuwisty,

suwalny.

Sd)te'koriide, sf. pl. »n,

(take 3tollbrüäe sf.) most
suwany.

(Sdjte'ljeöüline, */. pl. =n,

przesuwnica /., pomost su-

wany
; S)ampf— przesuwnica

parowa; bnbraulifdje — prze-

suwnica hydrauliczna; ober*

irbtfcfie — , unoerfenfte —

,

obne SBerfenfung, Untoerfal—
przesuwnica w poziomie; oer=

fenlte — , — mit SSerfenfung,

mit oerfenftem ©eletfe prze-

suwnica zgbiona.
©djte'kbiiljitengntfie, sf. pl.

-n, Sdjte'kMUjnenberjenfMtg,

sf. pl. «=en, dó m. przesu-

wnicy.

Sdjie&e&etfd, sm. -g, pl.

— , wieko wsuwalne.

Sdjte'fiefaften, sm.^dfitbt-
labe, sf. obacz ©cbubfaften,

©dntblabe.

d)tC'fiClattC, sf. obacz
©djiebeftange.

©djte'kri, fdjiebe, fdjtebft,

fcbiebt, fcbob, gefdjoben, I. va.

(Ijabert) 1) suwa, sun, po-

suwa, posun; ben Sifd) an
bag genfier — posun stó
do okna; betfette, auf bie

Seite — usun na bok, od-

suwa, odsun, usuwa, usu-

n; tu bie Safdje — wsun
do kieszeni; über etro. —
przesun przez co, przesu-n wierzchem; unter etro.

— podmyka, poderokn;
in bte £>blje — posun do
góry; auf bte anbete ©ette
— przesun na drug stro-

n; etro. auf bem %\)ó)t Ijtn

Uub ^er — suwa czem po
stole ; 2) einen ßarren oor fid)— pcha taczki przed sob;
ettt). bjnein— wypycha co;
jmnbn gitr Sür binaug— wy-
pchn kogo za drzwi ; Segel
— gra w krgle; 93rot in

ben Dfen — chleb wsadza,
wsadzi do pieca; gefdjobene

Settern woskie litery, czcion-

ki (drukarstwo); 3) (prze-

nouie:) ben 33erbad)t oon fidj

auf einen anberen — usun
z siebie podejrzenie i skiero-

wa je na kogo innego; bie

©djulb auf jmnbn — win
skada, zoy, zwala, zwa-
li na kogo; eir.e Slrbeit oon
ftd) — usun si od roboty;

etro. beifeite — odrzuci co;

= abroeifen; jmnbm etro. tn

bte <Sd)uf|e — zwali odpo-
wiedzialno na kogo; etto.

auf bie lange Sani — prze-

ciga w nieskoczono,
odkada na przyszo; einen

Verbrecher über bte ©renge —
odstawi zbrodniarza za gra-

nic; II. vn. 1) (fjaben)

bie 3a^ne — mleczne zby
traci (o zwierztach); pod-
nosi si, ró w gór (o ro-

linach); 33[fitter — wypu-
szcza licie; 2) (fein) su-

wa, sun (nogami); ge*
'

fd)oben fommett nadej, nad
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biedz; III. fid) — , vr. (FjaBeu)

usuwa si, usun si; od-

chodzi, odej; fd)ieb bid)!

id precz!

Sdjte'beit, sn. <=§, suwanie

«., posuwanie n. ;
— be

„Stlge popychanie n. pocigu
(kolejn.).

©dne'kr, «m. «§, ^z. —

,

1) suwacz ot., posuwacz w.,

popychacz m.\ wsadzacz m.
(chleba do pieca) ; 2) zasuw-

ka /., przesuw m., zatwór

m., suwak m., obartel m.,

obartlik m. ; £)ampf—, ©teus

er— suwak parowy (take
Sampfüettetfer sm.); @£pan=»

fions— suwak rozprny,
suwak rozpraiczy, suwak
ekspanzyjny (mechanika).

«Sdjte'beraö, sn. =(e)\ pi.

»räber, koo posuwiste (w tar-

takach).

(Sdjte'&crfiüdjfe, £to'})f(ritd)=

ft, sf. pi. =n, dawnica suwa-

kowa, szczelnica /. suwaka.

£d)te'&erge&läfeniafdime,

sf. pi. *n, machina miechowa
ze suwakiem.

©djie'krgegengettndjt, sn.

•(c)§, pi. "i, odciek m. su-

waka.

<Sdne'Öed)lll), sm. obacz

©chteberroeg.

2djte'6crfaften, sm. =§, pi.

— , skrzynka /. suwaka,
skrzynka suwakowa.

Stfjtc'berfaftenbedel, sm.

=§, pi. —
,

przykrywa /.

skrzynki suwakowej.

SiJjte'berllaMe, sf. pi. »n,

klapa suwakowa.
©djte'GetlaWen, «w. #z.

krysy pi, suwaka.

©djie'berrctljmen, sm. =§,

pi. — , rama /. suwaka,

Sdiie'krfdumerbabn, sm.

f(e)8, pi. =l)ixi)\\t, ©djie'kr*

fdmttcröafe, »/. pi. *n, ma-
niczka /. suwaka.

<sd)tc'krtytegel, «w. *§, pz.

— , zwierciado suwakowe,
przylania /. suwaka.

Sdne'krftange, */. pi. *n,

drek suwakowy, trzon m.
suwaka.

<£djie'krftangenfiikimg, sf.
pi. "in, kierownica /. trzona,
kierownica drka suwako-
wego.

Sdjie'krftangenfeü, sm.

=(e)§, pi. =e, klin m. trzona

suwakowego.
©djte'krftnngenfojjf, sm.

«e, pi. »fopfe, krzyulec m.
drka suwakowego.

©djie'krfteueumg, sf. pi.

=ett, stawido suwakowe.

Sdjte'krfrojjfbiidjfe, sf. pi.

»tl, szczelnica f. suwaka.

®d)ie'kritkrbcdung, ©d)te'*

kriikrlaMwng, sf. pi. =en,

wystp m. suwaka, pokrycie

n. suwaka; äußere — wy-
! stp suwaka zewntrzny;

;

innere — wystp suwaka
wewntrzny.

1 ©dne'krüentü, sn. =(e)§,

pi. =e, wentyl suwakowy.
Sdjie'krborrtdjtung, sf. pi.

=en, suwak parowy.

d)te'krttieg, sm. -(e)8,

bie» m. suwaka.

©djie'kftange, sf. pi. =n,

zapora suwana.

Sdjte'Mabe, sf. pi. -n,

kierownica /. stawida.

Sd)te'kiir, sf. pi. «en,

drzwi zasuwowe.

©djie'bttmnb, sf. pi. «roänbe,

ciana przesuwalna, ruchoma
(teatr).

Sdne'bfad), sn., ©djie'Ma«
ften, sm., SdjiCblabe, sf.

obacz pod (Schub—

.

Sdjie'fifeufter, sn. =§, pi.

— , okno odsuwalne, do od-

suwania.

Sdjie'fifarren, sm. --%, pi.

— , taczki pi.

Sdjte'ftrau, sn. obacz ©d)ie=

berao.

Sdjte'feraljmtn, sm. *§, pi.

—, rama zasuwowa.
®d)tc'firicgcl, sm. »3, pi.

— , zasuwa /.

2djie'b§eib, sm. =(c)§, pi.

=e, przysiga odkaana.
Sdjte'bSgeridjt, sn. *(e)ä,pl

«=e, sd polubowny, sd po-

jednawczy.

Sdctómamt, sm. «(e)8,

pi. =mmner, Sd)tc'Jj§rid)tcr,

sm. =&, pi. — , sdzia polu-

bowny, sdzia pojednawczy,
rozjemca m.

dnCbSrtditerMcgutm, sn.

«(o), pi. =gien, kollegium n.

sdziów polubownych.
'

SdnYbrtdjterltd), adi. po-

lubowny, pojednawczy; «er

2lu3fprud) obacz <d)iebs=

fprud).

Sdjte'bSfjmid,), sm. =(e)3,

pi. »fpriidje, wyrok poje-

dnawczy, rozstrzygnienie n.

sdu polubownego ; einen —
fällen wyda wyrok poje-

daawczy.

©djtef, I. adi. krzywy;
ukony, pochylony, pochyy;
kolawy; *e Setne krzywe,
kolawe nogi; «er 33lirl ukone
spojrzenie z pod oka ; =e

©bene paszczyzna pochya;
spadzista; =et äöinfel kt
ukony; bec =e %uvm ju Sßifa

wiea pochya w Pizie; einen

^en ©ang baben kolawo
chodzi, kolawi; ein «e§

3Jau[ jieb^en wykrzywi usta
skrzywi gb; (przenonie:)
ein =er ©ebanfe myl kolawa,
wypaczona; =e§ lltrteit krzy-
wy sd; =c 2lrtfid)t mylne wy-
obraenie; II. adv. krzywo;
ukonie, pochyo; kolawo;
— geben, treten kolawi;
— madjert wykrzywia, wy-
krzywi; — roerben kola-
wie, paczy si; bie Sftiifce— tragen nosi, mie czapk
na bakier; jmnbn — anfebe
krzywo, z ukosa ua kogo pa-
trze; — fdjreiben krzywo
pisa; (przenonie:) ettn. —
feben krzywo co widzie, nie-

odpowiednio na co si zapa-
trywa; etro..' — anfangen
niedobrze, niezgrabnie wzi
si do czego; bie <3ad)e

get)t — rzecz idzie kolawo,
nie tak jak si naley; etto.

— neunten tómaczy co naz stron.

@d)te'fäligtg, adi. kosooki.

SdjiCfOCtntg, adi. kolawy,
krzywonogi.

8d)te'fbIott, sn. =(e), pi.

=blätter, ukouica f. (rolina).

2djtC'fC, sf. pi. =n, krzy-
wo /., ukono /., kola-
wo f. ;

pochyo f (n. p.
paszczyzny).

©d)te'fer, sm. »g, pi. —,
i) upek m., kamie npny;
2) drzazga/. ; zagra/., dbo
n.; — im @tfen rozdwojenie n.

@d)ic'fcrarttg, aA*upko-
waty.
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Sriiic'fcrMott, sn. =(e)§, pl.

«blätter, tablica /. upku,

«tlliCfcrblO», sn. -i, kolor

ot. upku, kolor niebiesko-

czarny.

2ditc'fcrt»rcc0cr, Sdjie'fer=

fd)HCii)Cr, sm. »g, pl. —, up-
karz ot.

sriiic'fcrlmid), sm. »(e)3,jtf.

«briicrje, upkarnia /.

3d)te'fcrbad), sn. .(e)§, .pZ.

«bäcfjer, dach upkowy.

«djie'ferbcrfcr, sm. -3, ^.
—

,
pokrywacz ot. ;

= 5Dad)=>

betfer.

5dne'fcrfarbtg, Sd)ic'fcr=

fltOll, ailt. upkowego koloiu.

Sdjte'ferge&irgc, sn. =s, jp?.

—
,
góra upkowa.

SdjtCfergeftein, sn. «(e)§,

pZ. «e, gaz upkowy, skaa
upkowa.

3rf)ie'fertg, Sdjte'ferljattig,

Sdjie'fernö, cdi. upkowy,
upkowaty.

Sdjic'fcrn, ftd) —, w.
(§aben) upa si.

Sdjte'ferplatte^ «/. pZ. »tt,

tablica /. upku.
Sdjtc'ferfjatf

sm. »(e)§, pZ.

«e, szpat upkowy.
(Sdjte'fcrftctn, sm. .(e)§, .p.

=e, kamie upny.
<5d)ie'ferftift, ««». -(e)3, pl.

«=e, upek pisarski, rysik m.

Sdjie'fertufcl, */. j>Z. =n,

tabliczka upkowa.
Sdjte'fertoit, sm. =(e)g, ^Z.

=e, glina upkowa.
Sd)tC'fÖal§, sm. «feS, i?Z.

= fi(Ufe, szyja wykrzywiona,
krzywa.

Sdjte'fjjeit, Sdjie'ftgfeit, */.

krzywo /., ukono /., po-

cbyo/. ; = Scbiefe ;
(obraz.)

— beö Urteils nietrafno /.,

opaczno /. sadu.

2djte'fl)0&ei/ sm. =§, i>Z.

— , krzywak m.

'Ädjte'fltegenl), adi. ukony,
pochyy.

SdjiC'fmihlltg, adi. krzywo-
usty.

Sd)tC'fnafig f
adi. krzywo-

nosy.

2d)ie'fnitlb, adi. nierówno
okrgy (o perach).

Sdjie'ftoinfcltg, adi. uko-
noktny.

Sdjte'iaitgc, sn. =§, pi. »n,

oko zezujce.

Sdlte'IÖltgtg, adi. zezowaty,

zezem patrzcy.

Sdjte'Ieit, vn. (fjaben) zezo-

wa, zezowato, zezem patrze;
nad) etro. — widrowa co

oczyma, z boku patrze na co.

SdjtC'lCJt, sn. »§, zezowanie

«., patrzenie n. zezem.

SdjtC'letlb, adi. zezowaty,
krzywooki.

©djie'ler, sm. s§, jpz. —

,

SdjicJcrin, s/. i>Z. =nen,

zez w., zezek ot.

(©djie'mamt, sm. =(e)§, #z.

»männer, dmgi odnik, pomo-
cnik ot. ódkarza (mary-

narka).

<2djie'ntamten, t«. (Ejaten)

naprawia liny, porzdki okr-
towe.

®d)te'nkin, sn. *(e)§, ^2. =e,

gicza ot., gole /., piszczel

/'.; jum — gehörig goleniowy.

Sdjie'ne, «/. p. <=n, i)

blacha /. do uzbrajania go-

leni, nóg i rk (dawnych
rycerzy); 2) ubka/., leszczot-

ka /., obrcz/.; 2) szyna/,
(kolejowa) = (®tfens)33abn=

febiene; breitbajtge — szyna
szerokostopna ; nlaltfü^ige —
szyna paskostopowa; Sittgnol»

— (wym. : winjol) szyna Vi-

gnola; Brüden— , SBrunel

—

szyna Brunela; %lad)— szy-

na paska; Knie—
,
glügel—

,

§Otn— skrzydo n. kizyo-
wnicy; ©attel— szyna sio-

dowa; ©tub!— szyna sio-

dekowa; einföpftge — szyna
grzybkowa; jroettopfige —
szyna dwugowa; Qafyn—
szyna zbata.

gdjte'hen, va. (baben) 1)

w ubki wstawia, wprawia
(chirurgia) ; 2) szynowa

;

szyn elazn obija, szyn
dawa (kolejn.).

Sdne'nenabfäüe, sm. pi.

odpadki szynowe.

Sdjie'nenatutiifytng, sf. cie-

ranie n. si szyn (kolejn.).

Sd)ie'ncn<ut3jiig, sm. «(e),

pi. «güge, Srfjie'nenaiiöglcit,

sm. =eg, pi. =e, dokadka
mostowa (kolejn.).

Sdjie'nenfcaljn, sf. obacz

©cbienenftrang.

sdue'ncnbettintg, sf. pi.

»(Tl. podoe n. szyn (kolejn.).

2d)ie'ncntireite, sf. pi. »n,

szeroko /. toru (kolejn.).

5d)ie'ncnbtcgcmajd)tite, sf.

pi. »tl
#
gitarka /. do szyn,

prasa /. do wyginania szyn
(kolejn.).

SdjtCnettetnninfmtg, sf.

pi. =en, karb ot. szyny, za-

karbienie n. szyny (kolejn.).

Sdjte'itenfitfinmg, sf. pi.

=en, wodzido proste (kolejn.).

2d)ie'nenfu§, sm. =es, pi.

sfiifee, stopa /'. szyny (kolejn.).

Sdjie'ltCJlfyerj, sn. obacz

Cer^tiicE.

<2d)ie'nenferi>e, sf. pi. =n,

karb ot. szyny (kolejn.).

Sdjte'nenfojcif, sm. =es, pi.

=föpfe, gowa /'., grzbiet ot.,

korona /. szyny (kolejn.).

Ädjte'nennagel, sm. **, pi.

=nagel, szyniak ot., szyual

ot., gwód ot. do szyn.

Sdjte'nenflaitfdjeifen, sn.

:<o
f
flaziwo szynowe.

Sdjie'nenräumer, sm. --§,

pi. — , zmiatak m., zmiatacz

ot. (kolejn.).

2d)ie'nenreilje, */. obacz
©rhienenftrang.

Sdjie'ncnrtditCH, sn. -c-,

prostowanie n. szyn (kolejn.).

Sdjic'nenfteg, sm. =(e)§, pi.

*t, cianka /., szyjka/, szyny
(kolejn.).

Sdjtciicnftojj, sm. *e§, pi.

«ftöjje, styk ot., styk szyn,

zetknicie n. szyn; fefter,

tubenber — styk podparty,

poczenie podparte; jdjroe«

benber, freier — poczenie
midzypodkadowe, styk mi-
dzyprogowy, styk midzy-
próny; nerlafd)'ter — styk

obubkowany, poczenie ob-

ubkowaue; rjermedjfeller —
styk na przemian legy, styk

na przewie, poczenie na
przemian lege (kolejn.).

£d)ic'itenftrang, sm. <(e)§,

pi. «ftrmge, Sd)ic'nenrcil)C,

sf. pi. =n, tok ot. szyn ; kolej/.

SdjtCnenftuljI, sm. =(e)s,

pi. =}tübte, ubek ot., ubka'
/., siodeko n.

Sdjic'ncntragc, sf. pi. n,

nosze pi. do szyn, widy pi.

do szyn (kolejn.).
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pi. «n, podkadka /. szyny

(kolejn.).

2djie'ncnt)cri)inöuug, sf. pi.

«en, poczenie n. szyn.

Sdjte'ncntoeg, sm. obacz

©djtenenftrang.

Sdjtcr, ad», czysty; =es

Jleif effen samo miso (nic

jak miso) jada; adv. pra-

wie, ledwo nie, mao nie; za-

prawd.
SdjiVrUng, sm. =(e)§, ^.

«e, cykuta f., winia wesz,

wini kopr, wieprzyniec ot.,

szczwó ot.
;
geftecfter — bzdu-

cha /., szale nakrapiany,

pietrasznik plamisty (rolina).

Sdjte'rlingSkdjer, sm. =s,

pi. — , Sd)ie'rling3tranf, sm.

=(e), kubek m. cykuty, z cy-

kut, napój zatruty sokiem

cykuty; öen — bedjer leeren

wychyli kubek cykuty, stru
si cykut.

Sdjte'fttlßr, adi. na odle-

go strzau; na co mona
polowa; = jagbbar.

SdjCPauntuiOlIC, sf. ba-

wena strzelnicza.

SdjiCPe&atf, sm. =(e)§,

materya strzelniczy, amuni-
cya f. (wojenna).

<2djte'Pitdj, sn. »(e)ä/ i?*-

=bÜO)er, instrukeya /'. strze-

lania (wojskow.).

SdjtCftlJlI&e, sf. pi. =n,

strzelnica /.

Sdjiefjctt, fdjiefje, fdjiefeeft i

fdjtefet, fcbop, gefd)offet>, I. va.

i vn. (fyabtn) 1) strzela,

strzeli, pali, wypali; jmnbn
— postrzeli kogo;jinnbn itt

ben Selb, in bte ruft, nor

ben $onf — strzeli komu
w brzuch, w piersi, w eb:
jmnbm eine ßugel nor ben

Kopf — kul komu w eb
strzeli; jmnbn tot— zastrze-

li kogo; nad) jmnbm, auf
jmnbn — strzela do kogo;
jmnbn über ben Saufen —
trupem kogo pcoy, na
miejscu kogo pooy; ein

Xliv — pooy, zabi zwie-

rz; eine geftung, ein ©ebiff

in ©runb unb 33oben — for-

tec strzaami zburzy, okrt
postrzela i zatopi; eine

Erefdje in bte 3JJauer — zro-

bi (strzaami) wyom w mu-
rze; nad) ber ©cbeibe — strze-

la do tarczy; fef)l— , norbei

—

chybi; mit einer ^ßiftole, mit

bem Söogen — strzela z pi-

stoletu, z uku; mit ©djrot,

mit kugeln, mit Kartitfcben
— strzela rutem, kulami,

kartaczami ; blinb, fdjarf —
strzela pustym, ostrym na-

bojem; (obraz.) einen 93odE

— paln gupstwo, poszka-

pi si; 2) 33rot in ben Dfen
— wsadza chleb do pieca;

3tegel — cegy rzuca, rzu-

cajc z rki do rki podawa

;

II. vn. (|a&en) 1) kiekowa
= leimen; in bie £>ör)e —
(nagle) podrasta, podrosn;
bie ^Pflanje fd)ieBt in bie §obe,

in ©amen rolina strzela

(ronie nagle) w gór, zabiera

si na nasienie, ronie w na-

sienie ; in lfyrett — puszcza
kosy; in§ Kraut — na pu-

szcza, w na ró, naci do-

stawa; wybuja (take prze-

nonie); 2) mkn jak strzaa,

skaka, lecie; ba SBaffer

fdjiefjt au ber Duette woda
(gwatownie) ze róda wy-
tryska; ba§ 39 hit fd)ofj mir

JU Äopfe krew buchna mi
do gowy ; bie Bügel — laffen

puci cugle; feinen Seiben»

fdjaften bie Bügel — raffe

n

puci cugle swym dzom

;

au ber Suft— obacz fjerab*

fdjiefjen; Xränen fchoffen ifjr

au ben Slugen zy jej try-

sny, puciy si z oczu; III.

fid) —, vr. (Ijaben) fid) auf

^ßiftolen — strzela si, po-

jedynkowa si na pistolety.

©djiCffClt, sn'. «S, strzela-

nie »., strzelanina /.

Sdjie'ffer, sm. -§, pi. —,
1) strzelec m. ; 2) ten, co wsu-

wa pieczywo do pieca.

Sdjtefjerei', sf. pi. =en,

strzelanina f.
5 ditc'fjgerediiigfcit,«/'. przy-

wilej m. polowania na obcym
gruncie.

®d)te'fjgett)et)r, sn. *eg, pi.

=e, strzelba /'., bro paln?.

Sdjie'jjgra&en, sm. >§~ pi.

— , rów, z którego si strzela,

strzelnica f.
Sdjtc'P'auS, sri. =feS, pi.

=bäufer, sdjte'piitte, sf. pi.

»n, strzelnica /.

Sdjie'jjfugcl, sf. pi. -n,

kula /. do strzelania.

Sdjte'fttodj, sm. *&, pi.

»lócber, ®d)ie'jjfdjode, */. pi.

=n, strzelnica /., okno n. w
murze do strzelania.

©djie'jftatnme, sf. pi. =n,

nabój m., patrona f.
@djie'pla#, sm. =e§, pi.

•pläfce, ©d)te'plan, sm. =(e)g,

pi. »piane, strzelnica /., miej-

sce przeznaczone do strzelania.

SdjiCprtyarat, sn. =(e)§,

pi. -e, Sdjie'ftntateriaf, sn.

= 0, pi. =e, strzeliwo n.

®d)te'fjjjn)&e, sf. pi. =n,

prób* strzelnicza.

Sdjte'f#riigel, sm. -§, pi.

— , strzelba (artobliwie).

Sd)ie'f?}Htlber, sn. *§, proch
strzelniczy.

@d)te't)red)t, sn. =e§, prawo
n. strzelania.

Sd)te'ftroI)r, sn. =e§, pi. =e,

obacz ©tfjiefjgeroefjr.

©u)ie'jjfd)cik, sf* pi. =n,

tarcza m.

©djie'ftftJltfe, sf.pl. =n, czó-

enko n., szpulka /. u tkaczy.

Sdjte'fjftanö, sm. «e§, pi.

»flaute, miejsce, na którem
stoi strzelajcy do tarczy i na
polowaniu, stanowisko n.

©d)ie'p6un<j, sf. pi. *en,

wiczenie n. w strzelaniu.

SdliC'fjttiOÜ'C, sf. obacz

©cbiefebaumroolle.

@d)te'^Cit, sf. obacz 3agb»

jett.

®d)i'ff, sn. =e§, pi. =e, 1)

okrt w., statek m. ; Heine
— ód/.; er ift ju «Scbiffe

nad) Sandig gereift puci si
okrtem do Gdaska; gu =e

cieljen wsi na okrt; gum
;e gehörig okrtowy; 2) czóno
m., czóenko n., czónek m.,

(u tkaczy, przy maszynach do
szycia); 3) nawa/, (kocielua);

4) obacz ©d)iffd)en 3).

Sdji'fffinr, adi. spawny,
zdatny do eglugi (rzeka);
— madjen spawnym uczyni,
uspawni.

edjt'ffMtlCtt, Sf. spa-
wno n.

Sdji'fffinvmadimig, sf. uspo-

sobienie n. do eglugi.
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£dii'ff(8)ljau, sm. -e8, bu-

dowa /'., budowanie n. okr-
tów.

Sd'ff(§)t)01tlllltft, sf. bu-

downictwo )i. okrtów, stat-

ków.

3ifit'ff(3)l><nimct|"tcr, sm. -B,

pi. — , 5dji'ff(3)l>auer, sm.

=0, pi. —, budowniczy okr-
towy.

3cl)t[ffDein, sn. «(e)3, pi. -e,

ko ódkowata.
Sdji'ffbefleibmtg, «/. #Z. =en,

obicie n., okucie «. okrtu.

5d)i'tjörjl)rer, sm. "8, pi. —

,

Sdjt'übrJlirumrm, sm. *ts,pl.

»iriinner, czerw okrtowy.

Sd)i'ff(3)Ü(H)t,
f

*».'*§, pZ.

=e, szalupa /'., czóno okrtowe.

®dji'ff(ö)kot, *w. =el, pi.

=e, obacz ©cfjiffsaruieBatf.

Sd)t'ifuntd), sm. -es, j>Z.

»brücke, rozbicie n. okrtu;
— etletbcn rozbi si (o okr-
tach); (obraz.) nie doj do

skutku, mie niepowodzenie.

Srf)i'|f6riidjtfl, adi. rozbity

na morzu.

6d)t'ffl)riidiige(r),s«2.=en,pZ.

=en, rozbitek m.

Sdjt'ff&rüde, sf. pi. -n,

most m. na czajkach, y-
wach, pontonach.

2d)i'fjd)en, sn. -§, pi. —,
1) okrcik m., may statek;

2) czóenko n., iglica (tkacka);

3) odyka /. echtki j^. (ról.).

Sdjt'ffen, (baben) 1) va.

przewie, przewozi na stat-

ku, okrcie; 2) vn. (fiaBeri)

pyn, popyn okrtem,
statkiem; 3) mocz oddawa.

Sd)i'ifCtt, sn. =g, egluga/.
Sdji'ffer, sm. =3, pi. —

,

eglarz m., ódkarz m.
t

Jo-

dnik ot., marynarz m.

5d)t'ffer^«t, sm. =(e), pi.

rfjüte, kapelusz marynarski.

«dji'fferfttedjt, sm. =(e)§,pl.

=e, parobek m. marynarski, fli-

sak m.

Sdji'ffcrlteb, sn. =e§, pi.

=er, pie marynarska, bar-

karola f.

Sdn'fferloljn, sm. =e§, pi.

=löbne, 1) paca /. maryna-
rzy; 2) obacz fCatjrgelb.

Sd)'ffetfprad)C, sf. mowa
/. marynarzy, eglarzy, fli-

saków.

3riit'ffertrnd)t, sf. pi. -er.,

ubranie n. marynarzy, egla-
rzy; kostyum marynarski.

Srfit'ffalircr, sm. =$,pl. —

,

eglarz m.

©dji'ffa&rt, sf. pi. »en,

Sdji'ffahrtet, sf. egluga f.

SditjfaljiJgefeUfdiaft, sf.

pi. 'tn, towarzystwo n. e-
glugi.

Sdij'ffaljrtSfimbe, */. zna-

jomo/., znawstwo n., umiej-
tno f. eglugi.

®d)t'ffaljrt(3)regelit, sf. pi.

przepisy nawigacyjne, e-
glarskie.

5d)t'ffahrttreiknb, adi.

uprawiajcy eglug.
Sdjt'ffi)rttttg, adi. podobny

do okrtu, w formie okrtu.

Sdji'ff(3)gerät, sn. *e§, pi.

-i, przybory okrtowe.

2d)t'ff(3)fleriM)e, sn. =§,

pi. — , zrb m. okrtu, szkie-

let m. okrtu.

Sd)t'ff(§)gnmJ), sm. =e§,

pi. »grünoe, Sdji'fföboben, sm.

=g, pi. «böben, dno n. okrta.

Sd)i'ff(3)liafen, sm. =g, pi.

— , hak okrtowy, kotwica/.

@dji'ff§fierr, sm. =n, pi. =en,

waciciel m. okrtu.

2d)t'ff(8)jttnge, 'sm. =n, pi.

=n, chopak okrtowy.

©d)i'ff(3)fnedjt) sm. *e, pi.

»c, obacz ©d)iffer!rted)t.

©d)i'ff(3)fod), sm. =e§, pi.

sförhe, kucharz okrtowy.

©dji'ffSforti, *m/-(c)3, pi.

=fÖrbe, kosz okrtowy.

©djt'ff(§)fcaitf(jeit, */. pi.

fen, choroba okrtowa, morska.

Sd)t'ff(3)füd)e', sf. pi. -n,

kuchnia okrtowa , wikt okr-
towy.

Wff(3)Iimbe, sf. ©dji'ffS-

flUlft, sf. obacz Sd)tffat)rtö=

funbe.

©d)i'ff(3)foft, sf. pi. °m, a-
dunek m., ciar m. okrtowy.

edjt'ff(§)lateriic, */. pi. m,
latarnia morska.

Sdlt'fflCtlt, sn. *§, pi. —

,

obacz (Schiffchen.

Sd)t'ff(3)Ieinc, sf. pi. -n,

lina okrtowa.

5d)t'ff(§)leutC, *. pi. mary-
narze pi., ekwipa okrtowy,
zaoga okrtowa.

Sd)t'ff(§)ntami, sm. *&,pl.
»nmnner, obacz ©djiffer.

Sd|i'ff(8)mobeU, sn. *(e),

pi. =e, model okrtowy.

§d)t'ff(8)>atnm, sm. «g, pi.

=e, obacz ©chiffb,eir.

2d)t'ff(§))um^c, */. pi. =n,

pompa okrtowa.

®djt'ff(8)bfCf sf. pi. =n,

obacz sißinbrofe.

Sd)i'ff3almanad), sm. «8,

pi. -e, kalendarz okrtowy.

Sdii'ffSarjt, sm. «e§, pi.

=änte, lekarz okrtowy.
Sd)t'fj3baitdj, sm. «e§, pi.

=bÖUO)e, wntrze n., wydr-
enie 11. okrtu.

Sd)t'ff36ebarf, sm. <e)g, pi.

=>e, zapotrzebowanie okrtowe.

Sdji'ffS&efradjter, sm. =,
pi. — , spedytor okrtowy.

©djt'jfS&enetbung,
'

sf. ob.

©rjjtffbefteiöung.

<Sdji'ff3beute, sf. pi. »n,

zdobycz /. okrtu.

Suit'ffötetDcgitngcn, s. pi.

ruchy pi., manewrowanie n.

okrtu.

Sdjt'ffSborb, sm. *?$,pl. =e,

pokad okrtowy.

(sdjt'fffdjÄetfe, sf. pi. =n,

limak okrtowy.

Sdii'Pbrid, sn. «s, pi. •§,

obacz )ocf.

©dit'ff^ctgentümcr, sm. =§,

pi. — , obacz Sdjtffijerr.

Sdjt'fffcil, sn. «eä, pi. =e,

lina okrtowa, cuma /.

SdjiWaggc, sf. pi. m,
flaga /., bandera okrtowa.

Sdit'pfiidrcr, sm. '=§, pi.

— , kapitan nu, sternik m.
Sdit'ffögcbiiubc, sn. =§, pi.

— , pmach okrtowy.
©djt'ffSgeljalt, sm. =(e)ä, po-

jemno /. okrtu.

©dji'ffögclcgcnljcit, sf. pi.

=en, okazya /. do wyjazdu
okrtem.

2'dji'ff3geriit, sn. =(e), pi.

=e, przyborj' okrtowe.

®dii'ff§gcrtd)t, 'sn. =(e)§, pi.

=e, sd morsUi.

Sdii'ffögcrt^c, sn. *%, pi.

— , zrb m., szkielet m.
okrtu. «

Sfli'ffSflefrpfc, sn. *e§, pi.

-t, armata okrtowa.

2d)t'if3ge[djuMber, 5». -§,

pi. — , eskadra okrtowa.
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@dji'ff$gntfi, sm. «e§, pl.

=grüfee, powitanie okrtowe.

©dfi'ffStyaft, */. uwizienie

it., przytrzymanie n. okrtu.

Sdjt'ffHinterteil, sn. *e§,

pl. =e, ty w. okrtu.

Ädji'PljOlj, sn. *e§, jpZ.

»böiger, budulec okrtowy,
drzewo zdatne na okrty,
statki.

Sdjt'fföjournal, sn. »§, pl.

=e, dziennik okrtowy.

Sdji'ffSfalenber, sm. =3, pz.

— , kalendarz okrtowy.

©tfjl'ffSJßjHlän, 'sm. =»§, .pZ.

=e, kapitan okrtowy.
8uji'ff3farte, ' sf. pi. -n,

1) mapa morska; 2) bilet ?«.

jazdy okrtem.

<2d)t'ff3feffel, s»?. =3, #*•

—, kocio okrtowy.
Sdji'ffSItel, n. =(e)3/.pZ. *e,

stpka /.

©djt'ffSfoje, ä/. ^>z. =n, ob.

Äoje.

Sdji'fiSfran, «w. =(e)§, pl.

=e, kran okrtowy.

<2dji'ff3laber, sm. =§, pZ.

— , robotnik adujcy towary
na okrt, tragarz okrtowy.

<Sd)i''ff§lCtltf, sm. k%, pl.

«laufe, bieg m. okrtu.

<Sd)t'ff3luie, sf.' pl. =n,

okienko n. na okrcie, luka

okrtowa.

Sdii'ifsmaat, sm. *e§, pl.

=e, drugi pomocnik okr-
towy.

Sdji'ffSmadjt, sf. potga
okrtowa.

@dji'ff?mafler, sm. =§, pi.

— , ajent okrtowy.
£djt'tf§ntanhfdjaft, sf. za-

oga, f., okrtu, ekwipa okr-
towy.

(Sdji'Pntaitööer, sn. tS,pl
— , manewr m., poruszenia

pl. okrtu.

©dji'ffgflfftjter, sm. =(»)§,

pl. =e, oficer ni. okrtowy.

©dji'ff^art, sm. =(e)§, pl.

=e, park okrtowy.
Sdji'P|M&, sm. =ffeg, pl.

=paffe, paszport okrtowy.
®d)i'P})ed), sn. '=(e), #Z.

«e, smoa okrtów«.

Sdji'ffgfloft/ */. pl. -en,

poczta okrtowa.
®d)i'p}jrebigcr, sm. =§, ^.

— , kapelan okrtowy.

Sdji'pj3n>«iant, sm. =(e)§,

pl. =e, zapasy p., prowiant

okrtowy.
(Sdji'Praimt, sm. =e§, jsZ.

«räume, wntrze n. okrtu,
dó m. okrtu, pomost m.

Sdji'Preeber, sm. =§, pi.

—
,
przedsibiorca m., waci-

ciel okrtowy.

©djt'ff§UM>C, sf. pl. =t,

wrga /. w okrcie, szpga /.

©dji'ffönmtyf, sm. »eö, pl.

=rümpfe, tuów okrtowy.

<5d)i'ff§fd)nat)Cl, sm. =%, pl.

sfcbnibel, dziób okrtowy.

Sdji'ffSfdjranfce, sf. pl. =n,

ruba okrtowa.

Sdji'fjSfoIbat, sm. =en, pl.

»en, onierz m. okrtowy.

Sdjt'ffSfour, */. 'pl. =en,

obacz Kielrcaffer.

2d)i'pteer, sm. =eg, pl.

=C, smoa okrtowa.

®dji'Ptrew"e, sf. p*. =n,

schody okrtowe.

<§dji'ff§tritmnter, s.pl. szcz-
tki pl. okrtu.

®djt'ff§uterteil, sn. =»(e)§,

2?Z. =e, dó m. okrtu.

Sdji'ffStierbetf, sn. *(e)s, i)Z.

<=e, pokad okrtowy.
Sd)t'ff§öerfrctd)ter, *w. =§,

j>Z. — , obacz ©chiffbefi achter.

Sdjt'fi3uorberteil, s«. -e§,

pZ. =e, przód w. okrtu.

Sdji'PtDttdje, sf.' pl. -xi,

stra okrtowa.
©dji'ffSujanten, s. pi. obacz

2B anten.

Sdji'Ptticrft, sH.«e§, pZ. =e,

©diiffStoerfte, */. ^^. =n,

warsztat okrtowy, spust m.
okrtów.

©djt'ffötrjerg, sn. =(e)§, pl.

=e, kaki pZ. uywane na
okrtach.

©dji'ffStoefCn, sn. «§, ma-
rynarka /., eglarstwo n.

©dji'ffStoinöc, sf. pl. *n,

obacz ©chtffgfran.

Sdji'ffätmtrnt, sm. =(e), pl.

=roürmer, obacz ©cbiffbohrer.

2d)t'ff§jimntermann, sm.

=(e)3, pl. =männer, ciela

okrtowy.
Sdji'PäOU, sn. .(e)3, j»Z.

sjölle, co okrtowe.

Sdji'ffSjunebatf, «w. =(e)§,

pl. =1, suchary okrtowe.

2d)i'iU\tl)U, sm. *§,pl. —

,

holownik m.
Sdjifa'ne, Sf. pl. =n, szy-

kana /., dokuczanie n.

Sdji'fanie'ren, va. (haben)

szykanowa, dokucza.
Sdjii(WÖ'§, adi. dokuczliwy.

@d)ilb, I. sn. *e§, pl. =er,

szyld m., tablica/, z napisem,

godo n. ; II. sm. *t%, pl. =e, 1)

tarcza/., puklerz m., pawa
/.; einen iJötrjen im — führen

mie lwa w herbie; ber §ert

ift mein — Bóg mi tarcz;
ju — unb §elin geboren fein

by szlacheckiego rodu; ehü.

©d)UmmeS im --e fügten mie ze
zamiary, knowa co zego

;

2) skorupa/, ówia; 3) skrzy-

da baancie.

Sdji'MljHiid;, Sdjt'lbartig,

adi. tarczowaty, podobny do
tarczy.

©djilbrtliteilung, sf. pl. «en,

pole tarczowe.

©djn&feaiter, sm. =§, pi.

=n, wolny kmie.
Sdii'lbbürger, sm. s§, pi.

—
,
(mieszny) maomieszcza-

nin m.
©djn&djen, sn. »§, pl. —

,

maa tarcza.

<§d)ni)i>rüfe, sf. pl. =n, gru-

czo tarczykowy, tarczyca /.

©djtl&eret', sf. pl. =en, i)

malowido n., obraz «(.; 2)

ob. ©d)ilberunö.

©djtlöerer, sm. =§, pl. —,
opisywacz m., opowiadacz m.

©djt'Ibergaft, sm. =e§, pl.

=gäfte, obacz ©d)i[brrjad)e.

(Sdji'IberljauS, sn. =]es,pl.

^bnufer, stranica /., budka
stranicza.

®d)t'lber;betmrtg, */. wy-
zwanie n. do boju, wypo-
wiedzenie n. wojny.

Sd)Wbern, I. va. (fiaben)

opisa, przedstawi, kreli,
odmalowa, opowiada; in

I

lebhaften garben — opowia-

j

da w ywych barwach, bar-

! wnie; II. vn. (baben) 1) sta
' na warcie ; 2) bie 3leb[)übner

fiaben gefd)ilbert kuropatwy
opierzyy si, porosy w gste
pierze.

Sdjt'lbew, sn. *§, ©d)i'Ibe=

ntng, sf. pl. =en, opisanie n.,

opisywanie «., odmalowanie
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»., opowiadanie n., skrele-

nie n., przedstawianie n.

3d)i'lbcri!ltfl?taleHI, sn. *lZ,

pl. *e, talent WJ. opisywania,

opowiadauia, odmalowywa-
nia.

3d)i'lbförmig, adi. tarczo-

waty, majcy ksztat tarczy.

Sdiilbljaltcr, sm. -, pl.

— , i) zwierz trzymajcy
tarcz herbow ; 2) giermek m.

<sdjt'Ibj[itngfran, sf. pl. »en,

walkirya f.

©dji'Iöffifcr, sm. »8, pl. —

,

tarczyk m.
(Sä)t'lbfitn^e, sm. -n, pl.

»n, giermek m.
Sdit'lbftec, sm. -§, ©d)t'lb=

frailt, sn. =(e)g, tarczyca f.,

tarczyca wiksza, hemik m.
2 djjt'lbfnormet, sm. p?. —

,

chrzstka tarczowata.

^djt'lbfrot, sn. -(e)S, £tf-

=e, szylkret »?., skorupa /.
ówia.

2d)t'(bfröte, sf. pl. =n,

ów w.
gdjt'lbfrötett, GtfZi. szylkre-

towy.

(gdjt'tbfrötenpang, sm. -(e)§,

2?Z. =gäna.e, ówi krok.

5d)t'Ibfrötcnfd)ale, »/. pZ.

=n, skorupa ówia.
2c0i'Ibiröteuftein, sm. =fg,

j»Z. =e, ówi kamie.
sdjt'Ibfrötenfuwe, sf. pl

=n, zupa /., rosó ówiowy.
2d)i'lblan§, s/. #Z. «laufe,

czerwiec m., kiermes m.
Sdji'lbjMtt, sn. s(c)g, ^Z,

=e, szylkret m.

Stfli'Ib))attCn, adi. szylkre-

towy.

Sdji'lbtrCtßCnb, adi. no-

szcy tarcz.

Ätfji'Ibtrö'ger, sm. =§, pl.

— , tarcznik m., giermek m.
©dji'lbtoadje, sf. pi. «n,

stra /., stójka /., stójkowy
m., warta/., szyldwach m.\
— fteben sta na warcie*,

auf — giefien zacign war-
t; — ablöfen zastpi, zmie-
ni, zluzowa wart.
dulf, sn. -(e)§, pl. =e,

sitowie n., sit m., trzcina /.
w wodzie rosnca.

5d)i1fäljnitd/, Sdjilfartig,
sitowiasty, eitowaty, trzci-

niasty.

Sdittfbetfe, sf. pl. -n,

Sd-t'lfmatte, */. pl. =n, ro-

góka /., mata sitowa.

Sditlfbicfidjt, sn., 2rfn'If=

(jeMfd). sn., sitowisko n.

5d)i'lfgraS, sn. =feS, pl.

«gräfer, sitowina /., sitowie

n., mokrzycznik m.
5d)t'Ifcn, Sd-i'Iftg, ©dji'ls

ftd)t, adi. sitowiasty, sitowy,

trzciniasty, trzcinny.

Sd)i'IfroI)r, sn. °(e)§, trzcina

/., ostrzyca /.

©d)itt, sm. «.(e)8, pl. =e,

sandacz nt. (ryba).

©dji'iter, sm. =§, pi. — , i)

ob. ©djiUerfarbe ; 2) ob.

©cbtllerroem.

Sdji'ttcrfarbe, sf. pi. =n,

kolor m.
f

blask m. mienicy
si.

'<Sdjt tteretbedjfe, sf. pl. -n,

kameleon egipski.

©dji'Kerfarben, <£d)t'tter=

farbig, <2d)i'tterig, adi. mie-
nicy si, lnicy si.

t&djt'üem, vn. (baben) mie-
ni si, zmienia kolory

;
ppr.

fdjtHemb, adi. mienicy si,
lnicy si.

Sdjt'tfertt, sn. -§, zmie-

nianie n. si, zmienianie n.

kolorów, lnienie n. si.

Sdjt'tterfeibe, sf pl. «n,

jedwab mienicy, lnicy si.

Sdjfflerftjat, sm. =e, pl.

t, Srijt'llcrftctn, sm. =(e)g,

pl. «e, migauiec m., mignik m.
Sdji'ßerftoff, sm. =e§, pl.

=e, tucznik »?.

©dji'UertDein, sm. -eg, pl.

=e, wino jasnoróowe.
Sdji'ütng, sm. «g, pl. =e,

1) szyling m. (pienidz an-

gielski); szelg m.; pó ko-

pejki *; 2) uderzenie n. rózg,
trzcink

;
jnxnbm einen — geben

da komu w skór.

Sdjt'ittmei, sm. '=§, pl. —

,

1) ple /. ; 2) siwosz w?.,

siwek m., biaosz m., biay
lub siwy ko; 3) szablon m.,

utarty zwyczaj ; nad) bem —
arbeiten pracowa bezmylnie,
wedle utartych wzorów.

Sdji'nuuelartig, adi. pie-

niasty, pleniowaty, do ple-

ni podobny.

Sdji'mmelgerud), sm. =s,

pl. =rüd)e, zapach m. pleni.

5djt'ntntetgran, adi. siwa-

wy.

Sd)t'inmeU)engft, sm. -eg,

pl. =e, ogier siwy, biay.

Sd)i'tttntelid)t, Sdjt'mntdtg,
adi. spleniay, pleniwy

;

— roerben zaplenje, na-
plenie, splenie; — fd)mef=

fen mie smak spleniay,
pleoi, stchy.

£dn'nuneln, vn. (baben)

plenie.

Sdjt'nuner, sm. =g, pl. —

,

blask m., poysk m., brzask

m.; ein — non £ro[t, §off=
nung promie m. pociechy,

nadziei; id) fjabe feinen —
banott nie mam pojcia o tern;

falfd)er — faszywy blask.

©dri'nuncrglans, sm. «=e§,

obacz ©rhimmet.

@d)t'mntern, m.
t

(^aben)

byszcze, poyskiwa, miga,
lni si.

©dji'Uimem, sn. =S, miga-
nie n. si, byszczenie n.,

poyskiwanie m., lnienie n.

si.

©d)t'mmernb, adi. i ppr.
od frbimmern, byszczcy, po-

yskujcy, lnicy, migajcy;
ein =er SBifc wietny dowcip;

=eS ©lud szczcie pozorne,

mamice.
®tt)tnt^a'nfe, sm. =n, pl.

«U, szympans m.

®d)tnt^f, sm. 'tä,.pl. =e,

haba/., obelga /., obraza/.,

krzywda /., sromota /.»
jmtibm einen — antun wy-
rzdzi komu obelg, sha-
bi go ; — unb ©d)anbe ern=

ten doczeka si wstydu i

haby; jnmbn mit — unb
©d)anbe banonjagen napdzi
kogo sromotnie; einen —
auf fid) fi^en laffen schowa
obelg do kieszeni; in — unb
©rnft na art i na seryo.

©tOfntpfen, I. va. (baben)

ly kogo, beszta, wymyla,
wygadywa, szkalowa, obra-a kogo; jmnbn einen @»t^=
buben — przezywa kogo
ajdakiem, gaganem; II. vn.

(Ijaben) ly, szkalowa, obra-

a, habi; über jmnb, etro.

— wygadywa, wymyla na
kogo, co.
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S^i'm^fCll, sn. =§, lenie

n., wygadywanie «., obra-

anie n., szkalowanie n.,

besztanie »., wymylanie n.

©djt'mjjfer, sm. .&, pl. —,
ten co ly, beszta, wymyla.

©djinUJfem', sf. pl. -en,

besztanina f.

©djttnjjfie'ren, va. i tm.

(haben) zbezczeci.

Sdjt'ntjjfÜcO, orf'»', ohydny
obelywy, sromotny, hanie-

bny; fie entkamen burd) =e

fjtut^t ratowali si haniebna
ucieczk; fie ftarben eines

»en 2obe umarli haniebn,
sromotn mierci.

Sdji'rajjfHdjfefy sf.pl. »tn,

haniebno ot., ohydno /.,

sromotuo /.

Sdjt'utpflicb, sn. :t§, pl.

»er, pie obelywa.
5tf)i'nH)fname, sm. -na, pi.

•»n, wyzwisko n., przezwisko
obelywe.

Sdjt'ntpfreben, */. pi. mo-
wa obelywa.

Sdjt'mjifuiort, s». >=e§, ^.
«roörter, obelga /., wyraz obe-

lywy ; er roarf i|m ein — ju

cisn mu obelg.

@d)i'nbaa§, m. »fes, pZ. =fe,

1) cierwo n. bydlcia odar-

tego ze skóry; 2) (jako wy-
raz obelywy :) hycel ot.,

hyclówka /., bestya /., cier-
wo n.

Sdjt'nbanger, sm. -§, pi.

—, cierwowieko »., cier-

wisko n.

Sd)t'nbel, */. pi. -n, gont
ot., szkuda f., dranica /.

©djt'nbelbad), sn. »(e)g, pi.

=bäd)er, dach ot. z gontów,
szkudlany.

©dji'nbelbetfer, sm. --§, pZ.

— , ten, co pobij dachy gon-
tami, gonciarz ot.

<§d)t'nbeln, va. (Caben) po-

bija dach gontami.

@d)t'nbeit, fdjinbe, fdjunb,

gefdjunben; I. va. (Caben) ze

skóry obdziera, drze, upi,
oprawi; fid) ben gufj beim
fallen — zedrze sobie skór
na nodze przy upadku ; einen

§afen, ein Stet) — oprawi,
obedrze ze skóry zajca,
sarn; bau SBiel) — bydo
niszczy, mczy; er fdjinbet

eine £au§ urn be§ 33alg.es

mitten nie stanie mu skórka

za wypraw; II. fid)
—

vr. mczy si, mitry
si; fid) — unb plagen za-

mcza sie.

Sdji'nber, sm. <§, pi. —

,

1) oprawca ni., rakarz m.,

hycel m.; gel) jum — id do

kata; bafj bid) ber — niech

ci kaci wezm; 2) (przeno-

nie:) zdzierca ot. ; 3) obacz

©djinbmäfjre.

djiitberei', sf. pi. *en, l)

obacz ©d)inber[;au ; 2) zdzier-

stwo n., upienie n. ; 3) za-

mczanie «., mitrga/.; 4)

obdzieranie n. ze skóry.

8d)i'nberhcui§, sn. »feg, pi.

=b,Utfer, rakarnia /.

Sdjt'nbergnilie/ sf. pi. *n,

dó hyclowski, cierwisko n.

©djt'nberiamn, sm. =g, pi.

—, wóz hyclowski.

Sdjt'nber(3)!ited)t, sm. =e,
pZ. =e, rakarczyk ot., hycel m.

Sdji'nbermäfctg, adi. po
hyclowsku, hyclowski.

©djt'nbernteffer, sn. =§, ^Z.

—, nó rakaiski.

@d)t'nbfratfe, sf. pi. =n,

obacz ©djmbmuljre.

<5d)i'nMuber, sn. =g, pi. —

,

obacz ©djinbaa.
Sd)i'nbmäl)re, sf. pi. -n,

szkapina /., chude szkapisko,

hetka /.

Sdji'nfen, »iw. =g, i>?. —

,

szynka /.

(Sdji'itfenkin, «». =(e)§, pi.

=er, ko /. od szynki.

d)i'n!enf>rot, ä». =e, pi.

=e, chleb w., buka /. ze

szynk.
©dji'ltfettfleäeit, sm. pi. a-

zanki pi. ze szynk.
©djt'nfenfujuitte, V- pi. »n,

kawa»?., okrawek w. z szynki.

Sdjimi, sm. =(e)3, _p?. =e,

Sdji'nne(tt), s. pi. upie /.

gowy.
Sdjt'mttg, orfz. peen u-

piey.

SrJjt'Me, s/. p?. »n, obacz
©djiipne.

©djt'wel, sm. -§, **% —

,

— $aare pk ot., gar /.

wosów, pukiel ot. wosów.
©d)trnt, sm. -.(§, pi. «e, i)

parasol ot., parasolka f.;

Den — auf=, jufpannen otwo-
rzy, zamku parasol ; ©on=
nenfebirm parasolka /.; Dfen»
fd)irm parawan ot., ekran ot.

;

£td)tfd)irmumbrelka/., abaur
ot. ; 3Binofd)irm parawan m.

;

Slugenfdjirm daszek ot. na
oczy ; 2) baldaszek w. (rosi.)

;

3) zasona /., osona/., ochro-

na f., obrona/.; jmnbn in

©d)u| unb — nehmen wzi
kogo pod swoj opiek.

©dji'rntdjcn, 'sn. «§, pi. —,
parasolik ot., parasoleczka /.

Sdjt'rmbadj, sn. =(e)§, »/.

=bäd)er, dach ot. dla ochrony od
soca, deszczu, baldachin ot.,

daszek ot.

©djt'rmbolbe, s/
-

. ^?. -n,

obacz ©d)irm "2).

@d)t'rmcit, I. va. (^aben)
ochrania, zasania, obroni;
II. fdjirmenb, ppr. i adi.

feine =e |>anb jego opieka /.

©cpi'rmcr, «ot. =§, pi. —

,

obroca ot., opiekun ot.; ten

co tarcz osania.

Sdji'rmfctlmf, */. pi. =en,

fabryka f, parasoli.

©dji'rmfalmfant, sm. =en,

pi. *en, fabrykant ot. pa-
rasoli.

©djt'rmförmtg, adi.

w ksztacie parasola, balda-

chinowaty.

©dji'rmfutterol, s«. =, pZ.

-e, futera ot., pokrowiec ot. na
parasol.

Sdji'rmgeftett, sn. »e§, pZ.

=»e, szkielet ot. parasola,

(druty i laska).

©d)t'rntl)err, s?w. =n, pZ.

»en, protektor ot., opiekun ot.

Sdii'nn^errfdiaft, sf. pro-

tektorat OT.

®d)t'nnl)Ut, sm. =e, pZ.

=r)iite, furaerka /. z dasz-

kiem.

Sdjt'rmleber, sn. *%,pi. —

,

fartuch skórzany (przy po-
wozach).

edji'rmmadjer, m. =§, »z.

—
,
parasolnik ot.

©djt'rmjjolme, «/• »?• =n,
niebochronka /., palma wa-
chlarzowa, latania /.

Sujt'rittyftattjen, sf. pi. ro-

liny baldaszkowate.

@d)i'rmftönbcr, sm. =§, pi.

—, sztela ot. na parasole.
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«du'rmüDcrjug, sm. «e3, pl.

-jüge, 1) pokrycie parasola; 2)

obaez ©djirmfutteral.

2cl)t'ritH)crfiiitfer, 5dn'rm=
IjÖHÖlcr, sm. =*,pl.—

,
parasol-

nik m.

Sdfi'Mt&Oflt, sm. -e3, pl.

=e, obroca m., protektor m.,

patron m.

Sdji'rmiiogtct, sf. pl. =en,

protektorat, m., patronat ot.

2 dit'rnttijanb, sf.pl. -roänbe,

parawan m.
Sdjt'rmujcrf, an. 't$,pl. =e,

wa obronny, szaniec m.

Sdjt'rrCH, va. (fiaben) obacz

2lnfd)irren.

5d)t'rrljol5, an. *e3, pl.

»Ijöijer, drzewo koodziejskie.

Sdjt'rrljalen, sm. =3, pl.

— , liak zaprzgowy.
Sdji'rrmeifter,sm. -%,pi. —,

przeoonym, nad pocigami,
sprzajami, podwodami; kon-

duktor pocztowy, szyrmajster

ot., pocztarz m.
Sdji'rttng, am. '(e)3, pl. =e,

szyrting m., pótno bawe-
niane.

2dji'3ma, sn. =3, pl. «men,
szyzraa /., odszczepiestwo n.

2d)iMa't\ltt, sm. =3, pl.

— , szyzmatyk m., odszcze-

pieniec m.
Sdjtöma'ttfdj, adi. szyzma-

tyczny, szyzmatyeki.

5djtff, sm. «ffe§, ?Z. *ffe/

dryzd w.
2rf)la'D6criO, a^'. gb ci-

gle ruszajcy; — effen, tritt»

fett, je, pi tak, e si a
po brodzie leje.

Stfjlct'&feerit, vn. (Ijaben),

1) je nieporzdnie, mlaska;
2) cigle gada, papla.

©djfadjt, sf. pl. =en, i)

bitwa /., bój ot., potyczka /.

;

eine — liefern wyda, sto-

czy bitw; bem geinbe eine

— anbieten wyzywa nieprzy-

jaciela do boju; geroonnene,

oerlorene — wygrana /., prze-

grana /. ; 2) grobla f.; 3)

obacz ©eftrjledjt, SCrt.

Sd)la'd)tfcanf, sf. pl. =Mn?e,
rzenia /., jatka rzenicza;
(przenonie:) rze/.; bie ©ot«
baten jur — führen poprowa-
dzi, wyda onierzy na rze.

Sdjlfl'djtfcar, adi. rzeny,

zdatny do zarnicia (na

miso).

djlcrdjtbeU, sn. «(e)3, pl.

=e, rzeniezy topór.

Srijla'djtblod, sm. -(e)§, pl.

»blöde, pie m. do bicia by-

da, do ucinania gowy.
©djla'djtett, I. va. Qaben)

rzeza, zarzyna, rzn, bi,
zabi; ein ©djroein —
zaku wieprza; ein !&u)ix —
zarn kur; biefer ©d)(äd)ter

fcfiladjtet peimal bie 2£od)e

ten rzenik bije dwa razy
w tygodniu; U. vn.\ (Ijaben)

fic fradjtet nad) tfjrer SDhttter

wdaa si w matk.
Sdjla'djten, sn. 4, <Sdjla'dj=

tttnfl, sf. pl. =en, rze /., za-

rzynanie n., rznicie n., za-

bijanie 11. ; ein — rüar'3, nidjt

eine ©d)lad)t gn nennen bya
to rze, nie bitwa.

©djla'djtenfcumntlcr, sm. =3,

pl. — , onierz m. z zamio-
wania, kondotyer ot.

©djla'djtenbcnfer, sm. =3,

pl. — ,
gboki strategik.

Sdjla'd)tenptt, sm. *e3, pl.

sgbtter, hógm. bitew, Mars m.
©djia'djteiiiimgfrait, sf. pi.

sen, walkirya /.

Srijla'djtcnlenfer, sm. =3,

— , komendant ot., jenera m.
8djla'd)tenmaler, sm. «=s,

pl. — , malarz malujcy bi-

twy, bataj lista m.

©djlä'djter, sm. «3, pl. —

,

rzenik m.
©djlfidjtem', sf. pl. -en,

rzenia /., jatki rzenicze;
rze /., zabijanie n., zarzy-

nanie n.

©djlfdjtergcfefle), sm. -rt,

pl. »n, Sdjlä'ä)terburfdj(c), sm.

°n, pl. »n, chopak, czeladnik

rzenicki.

©d)Wdjterl)(mt>to)erI,sn. *e3,

pl. =e, rzenictwo n.

©djlä'djterlabeu, sm.*%,pi.

=läben, jatki pl., awka rze-

nicza.

©djlä'djtermeifter, sm. =3,

pl. — , majster rzenicki.

Sdjta'djteffen, sn. »3, pl.

—, uczta /. z powodu zabicia

wieprza.

©djla'djtfelb, sn. «es, pl.

=er, pole n. bitwy, pobojo-
' wisko n.

3d)la'd)tfertio, adi. gotowy
do bitwy.

Sdjla'djtfcft, en. =*§, pl.

=e, obacz ©ajlacfjteffen.

©djla'djtgemfilbe, sn. -%, pi.

— , obraz przedstawiajcy
bitw.

Sdjta'djtgefang, sm. -c, pl.

»gelänge, piew bojowy.

6djia'd)tgefd)ret, sn. «es,

pl. =e, krzyk bojowy.

Sdjla'djtgetiife, sn. =3, pl.

— , wrzawa bojowa.

Sdjla'djigeiümmel, sn. «3,

pl. — , Sd)la'djtgett)tmrael, sn.

=3, pl — , ©d)la'djtgeü)iil)l, sn.

=(e)3, pl. =e, zgiek bojowy.

@d)Ia'djtljait#, sn. »feg, pl.

Käufer, Sd)la'djtljof, sm. »e3,

pl. =t)öfe, rzenia /., rzenica

/., lachtuz w., jatki pl.

©djla'tfjtlteb, sn. »e3, pl.

"(V, pie bojowa.

Sdjla'djtftttic, «/. ^. -n,
linia bojowa.

Sd)la'd)tfoljH, sm. =(e)3, pl.

»lófjne, zapata /". od rzezi.

Sdjla'djtmcfier, *w. »3, ^>z.

—, uó m. do rzezania byda.
©djla'djfodjfe, sm. =n, pi.

=n, ©djladlt'odlg, sm. «fen, pl.

=fen, wó rzeny.
©djlo'djto^fcr, sn. =3, jpZ.

—, ofiara krwawa, t. j. z za-

rnitego bydlcia; osoba, któ-

ra jest ofiar, straceniec m.
2d)ia'djtorbiumg, sf. pl.

=en, szyk bojowy; in — auf*

[teilen uszykowa do boju;

bretfadje — auffteHen ustawi
potrójny szyk bojowy.

©d)Ia'd)tylan, sm. =(e)§, pl.

=pläne, plan m. bitwy.

©d)lo'd)trct^c, sf. pl. =n,

szyk ot, wojska ustawionego
do bitwy.

Sd)Ia'djtn)fi, sn. «ffes, pl.

«=ffe, ko wojenny.

Sd)Ia'djtntf, sm. -e3, pl. *e,

okrzyk bojowy, wezwanie bo-

jowe.

©djla'djtfdjtoert, sn. -e$, pl.

=er, or wojenny.

8d)Ia'd)ifteiier, */. jp«. -n,

opata /. od rzezi byda.
©djla'djtftütf, sm. -e8, pl.

=e, obacz ©d)Iad)tgemätbe.

Sdjla'djttag, sw. =e3, pl.

»e, dzie ot. rzezi, bicia by-

da; dzie ot. bitwy.
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2d;la'djtta?e, sf. pl. -n,

obacz ©d)Iaa)tfteuer.

8dj|Ia'd)tÖte^SM. (e)g, bydo
rzeae.

Sdiia'djtättnwg, »*»• *(e)§,

przymus w. rzezi byda w rze-

niach publicznych.

Sdjlatf, adi. obacz ©cfilaff.

sdjla'd&arm, sm. -(e)§, #*.

=e, obacz 2Haftbarm.

Sdjla'äe, »/. j?. =n, uel
m., zedr /., zendra/., szlaka

/., odmiot m., skwara /.,

stróka /.

Sdjla'dtlt, vn. (fiaben) 1)

ulowa, ule wyda-
wa; 2) vimp. eg fdjladft

albo eg fcfclacfert deszcz bez-

ustannie pada.

Sdjta'tfenäljnltdj, Sdjla'cfen-

ttttig, adi. ulowaty, ue-
lasty.

Sdila'dcnMIbimg, */. pl.

=en, tworzenie n. si uli.
sdjla'tfcngrube, */. ^»?. =n,

rów w. do zrzucania uli.
Sd)la'cfenCatt>e, */. p. =n,

kupa /. z uli.
Sdjla'tfeuofcn, s?w. =g, ^.

=ßfen, piec »». do topienia

uli.
2djta'cfenfdjaufel, s/.^. =n,

opata /. do ula.
Sdjla'tfenftaab, sm. =eg,

py w. z uli.
2d)la'tfeufteto, *»«• =eg, pl.

=(, uelokrusz m., kruszec

kobaltowy.

Sdjla'tfeng, adi. ddysty,
wilgotny.

2djl(i'cfew, vn. (b,aben) l)

porusza si opieszale, nie-

dbale; 2) eg fchradert, inwip.

(Baben) jest plusk m.
t

pora
Botna i botna.

Sdjta'dentoetter, sn. =g,

pogoda ddysta, wilgotna.

Sdjla'dtg, ©djla'tftdjt, ad;'.

ulowaty.
Sdjla'tfumrft, s/.pZ. dürfte,

serwelata /., serdelka /.

Sdjlflf, s»2. =eg. 1) sen m.

;

leichter, fur^er — lekki, kró-

tki sen; ftd) beg -eg.nirfjt er=

roebren lönnen nie módz si
opdzi sennoci ; im =e pod-

czas snu; im tiefen =e liegen

by pogronym w gbokim
nie; id) Ijabe — jestem sen-

ny, picy; aug bem =e brtn=

gen wybi ze suu; biefe 9cad)t

ift fein — in meine 2Iugen

gefomnun oka nie zmruyem
tej nocy; im =e reben mówi
ze snu; in — fingen upi
piewajc; bet erotge — wie-

czny sen, mier; — be=

förbernbeg Wt usypiajcy
rodek; bag ift mir nicht im
-e eingefallen ani mi si nio;
ber ©Ott beg =eg Morfeusz m.

;

2) pl. Sdjläfe, ob. ©cfiläfe.

®d)Ia'fbalfatu, sm. =§, pl. le-

karstwo n., balsam m. na sen.

®d)la'f&atif, sf *ti »bänte,

szlaban m.\ awk«, ->, adana
do spania, tapczan m.

Sdjla'fbeförbernb, ®d)la'f=

finngenb, ©djla'ferseitgatb,

adi. usypiajcy, nasenny.

®d)IÖ'fd]Cn, sn. --§, pl. —

,

drzemka /. ; ein — tun uci
sobie drzemk.

Sdjla'fCOUjJe, sn. -g, pl.

=5, przedzia sypialny.

®d)lii'fe, sf. pl. -n, skro/.
Sdjict'fen, fdjlafe, fdjläfft,

fdjtäft, fcblief, gefdjtafen, vn.

(baben) spa sypia; auf beiben

Dbre^ — wyspa si na dwa
boki; Ttue eine Dtatte, roie ein

<2acf — spa jak kamie ;
—

geben pój spa; ficb — legenka si spa ; auf bem SRücten

— spa na wznak; meine
£anb, mein gufs fdjläft rka,
noga mi cierpa; eine

©acbe — laffen da jakiej
sprawie zasn; bie 3ad)e

fcbläft nid)t zemsta nie pi;
mer fcbläft, fünbigt nid)t przez

sen niema grzechu ; ber teufet

fd)Iaft nid)t dyabe nie pi.

Sdjla'fCJt, sn. =g, spanie n.

®d)lä'fettktlt, sn. e)S,pl.
'i, ko skroniowa.

©djla'feitgehett, sn. -g, ka-
dzenie n. si; beim — przy

ukadaniu si do snu.

©djla'fen§s'ett, sf. czas m.
do spania, pora f. do spania.

©djlü'fer, sm. --§, pl. —

,

picy m., pioch m.

Sdjlfi'fenit, sf. pl. =nen,

pica /., pioszka /.

©djlS'fcnt, vimp. (baben) e<s

fd)täfert mid) jestem senny,

picy, chce mi si spa.

Sdjlttff, adi. obwisy, zwie-

szony, wiotki, saby, wty,

wolny; «e Dfjren obwi.-e,

zwieszone uszy ; =eg ©ei[
niewyprona lina; — ge=

roorbene 3)iugfe[n osabe
muszkuy; ein =er ©tengel
atwo si zginajca odyga;
er ift ein »er SDJenfd) to jest

czowiek bezsilny, bez ener-

gii; =e ©runbfi^e sabe, nie

surowe zasady.

©d)la'peit, f. pl. =en,

obwiso /., wto/., wiot-

ko /., ospao f., nieru-

chomo /.. sabo f.

Sdjla'fficocr, sn. =g, go-
rcka piczkowa, piczka/.

'

®djla'ffümi>ett, s. -g,

osabienie n.

Sdjla'fgiiitger, sm. =g, pi.

— , 1) lunatyk m.; 2) mie-
szkajcy m. ktem.

Sdjia'fgaft,
' sm. «eg, pl.

=gäfte, go nocujcy, nocle-

gujacy.

Sdjta'fgcfährtc, ®d)la'ffa=

meraö, sm. =en, pl. =en, to-

warzysz m. snu, podzielajcy
óko.

Sdjla'fgett), sn. =eg, pl.

=er, zapata /'. za nocleg.

SdjtO'fgOtt, sm. =eg, bo-

ek m. snu, Morfeusz m.
Sdjta'fgemadj, sn. -eg, pl.

»mädjer, sypialnia /., pokój
sypialny, onica /.

Sd)Ia'ff)Oubc, */. pl. =en,

1) obacz 9tod)tf)aube; 2) czo-
wiek ospay, bez energii, sa-

fandua m., dziamajda m.,

basayk m., lamazarnik w.,

drzymaa m.
Sdjtafi'ttdjcn, sn. *g, pl.

—
,
jmnbn beim — Wegen,

faffen uchwyci kogo za ko-
nierz, za po.

Sd)Ia'flanttncr, sf. pl. =n,

obacz ©cbtafgemad).

Sdila'ffrnriiE^eit, sf. picz-
ka /.

SdjlcTffraiit, sm. -e§, pl.

=fräuter, bekot m.
©djla'fltcb, sn. -eg, pl. =er,

koysanka /.

Sd)l(l'fl0§, adi. bezsenny;

eine *e 9tad)t ^aben mie bez-

senn noc; fie muffen ftd)

feine -en 3ßäd)te machen moe
Pan spa spokojnie.

Sdjltt'floftgfett, sf. bezsen-

no /.
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Sdjla'fmittcl, sn. -s, pl.\

— , rodek usypiajcy, leki

nasenne, narkotyk m.

Sdjtn'fmitye, sf. pl. «n,

1) czapeczka nocna, ducken- I

ka /., szlafmyca/.; 2) obacz

©cblaf&aube 2).

3d)la'fi-atte, sf. pi. -n,

Sri)laf'rcrt?e, */. pi. -en,

wistak m. ; pioch m.

<Sd)la'freben, sn. =§, mó-
wienie «. ze snu.

• Sdila'frebncr, «m. -8, ^z.

— , mówicy ze snu.

©djlä'fng, ac^'- picy,
senny, ospay; ein =er 3Jieujd)

ospay, leniwy czowiek

;

man mufj feine ©efcbäfte nid)t

— betreiben nie trzeba za-

sypia sprawy; eine *e @C<=

jä^tuna nudna powiastka.

@d)Iä'frtgfett, */. senno
f., ospao /.

odjla'frocf, sm. =e8, pl.

•rode, szlafrok m.

Sdjla'ffaal, sm. --e§, p
=fäle, sala sypialna.

Sdjla'ffofa, s». -8, pl. «8,

kanapa /". do spania, otoma-

na f.

Sdjla'fftätte, ©djla'fftetfe,

sf. pl. =n, óko n., miejsce

f. do spania.

Sdjla'fftulje, sf. pl. «n, ob.

©d&lafgemad}.

Sdjfo'ffud)!, sf. piczka
/., drzymota /., ospalstwo n.

©djltt'ffüdjttg, adi. senny.

Sdjla'ftranf, sm. *es, pl.

pl. »tränte, ©djla'ftntnf,

sm. =e§, napój m., trunek

usypiajcy, na sen.

©d)ia'ftnttlfett, adi. roze-

spany, snem zmoony.
©djfa'ftnmfenljeit, sf. odu-

rzenie n. z rozespania, roz-

marzenie n., senno f.
SdjIa'fDorndjtung, sf. pi.

=en, urzdzenie n. do spania.

&Ü)W)\DaQtn,sm.-8,pl.— ,

wóz sypialny, powóz sypialny.

©d)la'ftoanbeln, sn. «,
somnambulizm w., lunatyzm
m.

Sdjla'fnjanbler, sm. «3, pl.

— , lunatyk m.
Sdjla'ftoanblertn, sf. pl.

»nen, lunatyczka /.

©djla'fuieiäen, sm. »s, ob.

Sdjla'fulirfCnb, atf*. usy-

piajcy, dziaajcy na sen.

Sdjla'fjett, */. ^. *en, czas

m. do spania.

Sdjla'fjtmmer, sn. «8, pZ.

— , sypialnia /., pokój sypial-

ny-

Sdjlag, sm. =(e)3, p.
©d)lage, 1) uderzenie n., raz

m. ; cicie n. ; ber — bes

§ammer8, £ergen8, $u(fe,
2)onner8, uderzenie motem,
serca, pulsu, piorunu; ein

eleftrifdjer — uderzenie elek-

tryczne; ein — mit ber %0M\t

auf ben ifd) uderzenie pici
o stó; mit bem Jammer fedj

©abläge tun sze razy ude-

rzy motem; ©d)läge befom=

men dosta bicie, w skór;
Sd)täge austeilen bi na
wszystkie strony; fid) einen
— httt uderzy si; nad)

bem je&nten =e fiel ber

23aum za dziesitem ciciem
drzewo si powalio ; auf ben

evften ©djlag od pierwszego

razu ; 2) cios m. ; ba8 ift ein

fd)roerer — to ciki cios;

e8 folgte — auf — nastpi
cios po ciosie, raz po razie;

3) bicie n. zegarka, dzwonu;
id) bin mit bem =e fünf bort

z uderzeniem pitej przybd
tam ; roir fpeifen — jroölf Üfjr

jadamy z uderzeniem, punktu-
alnie o dwunastej; 4) piew m.
ptaka; ber — be8 orJoogel
lokowanie n., wabienie n. pta-

ka ; ber— ber Serdje, 9ad)tigalt

piew skowronka, sowika; 5)

bicie n., stempel m.\ ©elb nom
biejobrigen =e pienidze pl.,

moneta f. tegorocznego bicia,

stempla; 6) gatunek m., rasa

f., rodzaj m. ; bag ift ein gcmj

eigenartiger — non -Dienfdjen

to cakiem dziwaczny rodzaj

ludzi; ein SDenfd) »om tüdj«

tigen =e dzielny czowiek

;

er ift nom alten =e jest to

czowiek starej daty ; ein

fd)öner — ^ßferbe adna rasa

:

koni ; Seute eine8 =e8 ludzie

jednego kalibru, jednego sta-

da ; 7) udar m., (po)raenie ».,

apopleksya /., parali m.
;

ber — |at i&n gerübrt, ber

— bat ifm getroffen zosta
raony apopleksya, parali-

em; 8j w muzyce: takt ni.,

uderzenie n. taktu; ben —
führen wybija takt; 9) po-

rb m., rb m., porba f.

(w lesie); ben SUalb in ©djläge

einteilen podzieli las na po-

rby; 10) baryera /., koby-
lica/., rogatka/, zamykajca
drog; 11) drzwiczki pl. u
powozu; 12) cz /. roli,

gruntu; ber 2lcfer ift in brci

©obläge geteilt grunt m.,

rola /. podzielona na trzy

czci.
@tf)la'gaber, */. pl. =n, ar-

terya /., ttnica /. ; grofse —
aorta /.

Sdjla'gaberentjiutbung, sf.

pl. =en, zapalenie n. arteryi.

ttuicy.
'
<Sdjla'gabergefd)timift, sf-

pl. »en, ttniak m., ane-

wryzm m.

©djla'ganfaü, sm. =(e)8,j?z.

=falle, apopleksya /., parali

m„ udar m., (po)raenie n.

Sdjla'gaWarat, sm. =(e),

pl. =e, przyrzd m., mechanizm
m. do bicia, dzwonienia (przy

zegarach).

3d)la'gartig, Sdjta'gflu&=

artig, djla'gat)nltd), adi.

apoplektyczny, udarowaty.

©djfa'gbatt, sm. -8, pl.

=bätle, pika /. do podbijania,

©djla'gbar, zdatny do ci-
cia (drzewo).

Sdjla'g&aum, sm. =(e)s, pl.

»bäume, rogatka /'., kobylica

/., zapora /., baryera /., za-

padka /\

®d)la'gucreit, adi. gotów
do uderzenia, bicia.

Sdjla'gbegen, sm. =8, pl.

— , szpada /.

©djlü'gel, sm. •>$, pl. —

,

1) dobnia f., obijak m., ubi-

jak m., pobijak m., mot
drewniany, tuk m., palica /.

do wbijania, kafarek m., baba

/. ; 2) poladek m., kitka /.

©djltt'gcit, fd)lage, fd)Iägft,

fd)lägt, }d)lug, gefdjlagen; I.

va. (tjaben) 1) bi, uderzy;
jmnbn in8 ©efidjt — uderzy
kogo w twarz; er fdjlug mit
bem ßopfe an bie üBanb bi
gow o cian

;
jmnbn braun

unb blau — zbi kogo na
kwane jabko; beffer — al&
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ftd) — laffen lepiej bi ni
by bitym; ben ©ad; — Uttb

ben ©fei meinen w jednego
mierzy, w drugiego uderzy;
fiinter bie D^ren — da ko-

mu policzek, wypoliczkowa;
tot— ubi, zabi; ftupfer

biinn — rozklepa mied

;

23äume, £>ol£ — drzewa ci-
na i rba na sagi; eine

33rüdfe — wystawi most;

58utter — robi maso;
©abne, ©ter, ©d)nee — bi
mietank, jaja, pian; 2)

bte Saute — gra na lutni;

ben Saft — wybija takt;

bie Srommel — bbni;
einen SriHer — wywodzi
tryle; 3) pobi, zwyciy;
einen %t\rib — pobi nieprzy-

jaciela; in bte g-lucbt, aus
bem jCelbe — zmusi do
ucieczki; eine ©dtjladjt —
stoczy bitw, walk; 4)

jmnbm bie Slbec — puci
komu krew; 2ltarm — ude-
rzy na alarm; 33aCC — rzu-

ca pik; 33lätter — wy-
puszcza licie

;
^-euet — roz-

krzesa ogie; ©elb — bi
monet ; bie Karten — wy-
kada karty, kaba ; ein

Kreuj — przeegna si;

Särm — narobi haasu;
Dl — wybija, wytacza,
prasowa olej; ein ©cbnipp=
djen — spata figla; ein

9ab — zakreli koo; einen

©tein — przybi kamie
(w warcabach) ; eine fjtgur —
zabra, wzi figur (w sza-

chach); eine Karte — przy-

bi, zabi kart; bie Uljr

fdjiägt bie ©tunben zegar
bije godziny; SBunben —
zadawa rany; SBurjeln
— zapuszcza korzenie

;

5) ans Kreuj — ukrzyowa

;

«ine 2lbgabe, einen 3otl auf etro.

— naoy opat, co na co
;

bie soften auf ben >}sreis —
wydatki doliczy do ceny
towaru; ftd) etro. aus bem
©inne — wybi sobie co
z gowy; burd) ein ©ieb —
przetrze przez sito; einen

Jagel in bie Söanb — wbi
gwód w cian; SBicr in

Raffet — piwo zlewa do
beczki; in papier — owin

w papier ; in ^feffeln — oku
w kajdany; bie Slugen in bie

jQÖ'fje — wznie oczy do
góry; in bie ©djanje — za-

ryzykowa co; in ©tücfe —
rozbi na kawaki; etro. in

ben SBinb — nie troszczy
si o co, nie zwraca uwagi
na co ; mit SBlinbljeit —
olepi; über einen Seifien
— bra na jedno kopy-
to; bie Seine übereinanber-
— zaoy nogi

;
ju 93obett

— zwali na ziemi; bte

Sinfen sum Kapital — do-

licza odsetki do kapitau;
jum 5tittec — pasowa na
rycerza ; II. vn. (fjaben i fein)

1) uderzy, bi; mit ber

$auft auf ben Sifdj — ude-
rzy pici w stó; mit bem
Jammer aufs @ifen — ku
elazo; auf jmnbn, nad) jmnbm
— zamierzy si na kogo;

mit ben ^üfidfa — trzepo-

ta, macha skrzydami ; 2)

bas §erj, ber $uls fd)Iägt

mir serce, puls mi bije, puka;
bas ©eroiffm fdjiägt ifjm ma
wyrzuty sumienia; 3) baS

©prengfdjofj f)at gut gefdjlagen

wystrza dobrze rozsadzi;

4) piewa; bie SOöadjtel fdjiägt

przepiórka zwabia, bije ; 5) bi,
dzwoni (o zegarze, dzwonie)

;

es bat groölf Ubr gefdjlagen

dwunasta wybifa; bie ©locie

fdjiägt in langen ,3roifdjen=

räumen dzwon dzwoni, ude-

rza z dugiemi przerwami;
bie Ut)r fdjiägt feinem ©lürf*

liefen szczliwy nie odczuwa
upywu czasu; feine ©tunbe
bat gefdjlagen jego godzina

wybia; er roeifj, roaä bie ©loefe

gefdjlagen hat rozumie, o co

si rozchodzi; 6) an etro. —
uderza o co; ber Siegen

fdjlug an bie ©djeiben deszcz

uderza o szyby ; lieblidje %'óne

fdjlugen an mein Dbr mie
tony obijay si o moje uszy

;

bie SBeUen — an bas ©cbiff

fale bij w okrt; ber -JteBel

fdjiägt auf bie 93ruft mga spa-

da na piersi; Siebe fdjiägt aus

feinen 2lugen mio bije mu
z oczu; aus ber 2trt — wy-
rodzi si, odrodzi si; ein

eleftrifdjer $unle fdjiägt burdj

3nlenber, ©eutfa>iofnifcfje8 SBörterBudj.

baS papier iskra elektryczna

przebija papier; bie glantme
fdjiägt gegen ben Simmel po-
mie bije, wznosi si ku niebu

;

ber SBlifc f)<\t in bie ©icJt)e ge«

fdjtagen piorun uderzy w db;
bas jffiaffer fdjiägt in bas

©d)iff woda wnika w okrt;
ber ijtoft ift mir in bie ©lte=

ber gefdjlagen mróz mnie
przeniko; ber $reis ber

SBare fdjiägt in bie $ölje cena
towaru posza w gór ; bas"

fdjiägt nidjt in mein gach
to nie wchodzi w mój zawód,
zakres dziaania; biefe garbe

fdjiägt ins ©rüne kolor ten

ma odcie zielony; ©emfen
— in bie iQÖlje kozice wspi-
naj si w gór; fi; fdjiägt

fefyr nad} ifjrer lutter wdaa
si bardzo w matk; mit §än=
ben unb ^üfjen urn fidj —
wybija rkoma i nogami na-

okoo siebie; oer falte 33ranb

ift jur SBunbe gefdjlagen zimna
gangrena przystpia do rany

;

bas fdjiägt ihm jum ©Iticf

(aus) to mu wyjdzie na szcz-
cie ; fopfiiber — wywróci
kozioka; ein 2lnfdjlag fdjiägt

jurücf zamach nie uda
si; III. fidj — , vr. (tjaben)

bi si; 1) er bat Suft, fid)

jU — ma ochot bi si;
fidj auf ©äbel, ^iftolen —
pojedynkowa si, bi si na
paasze, pistolety; fidj mit
©rillen — trapi si uroje-

niami; fidj felbft — pobi
siebie samego; 2) fidj linf,

redjt — wzi si, uda si
na lewo, prawo; I)ier fdjiägt

fidj ber Sßeg linfs tu droga
zbacza, skrca w lewo

; fidj

in bie SBufdje — skry si
w krzakach; fidj ju ben 58er»

fdjroorenen — przej na stron
sprzysionycb, zgosi akces
do sprzysienia; flet) burdjS

Sehen — przebija si przez

ycie; ftd) ins Mittel'— po-

redniczy; ber junge 3JJann

fdjlug JU un ten mody czo-
wiek przyczy si do nas

;

IV. fcfjlagenb, ppr. i adi. eine

-e 3lntroort dobitna odpo wied

;

bas nenne idj mir eine =e

Schlußfolgerung oto trafne

wnioskowanie; ber «=e Sialog

22
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przyspieszony dyalog; =c

SBetter gazy kopalniane, wy-

buchajce gazy; -e 3Jat"mer

drgawki u dzieci; V. ge=

fcblagen, pp. id) bin ein «er

Rann zginem, ju po mnie;

ben ganjen =en £ag caluteki

boy dzie.

©d)la'gen, sn. -8, bicie n.,

uderzenie «., obicie n., po-

bicie n. ; piew w. ; dzwonienie

n. ; wybijanie n.

Sd/lagenö, a^'. obacz

©cblagen IV.

<&d)\a'QtX, sm. =§, pi. —

,

1) w grze w karty „maczek"

ósemka i dziewitka; 2) naj-

efektowniejszy ustp mowy
lub dziea ; 3) najefektowniej-

sza, najmodniejsza nuta,pie.
Sdjlü'ger, sm. *%, pi. —

,

1) rbacz to., bijcy to., szer-

mierz to.; 2) szpada /., rapir

obusieczny; 3) ptak piewa-
jcy-

©tfllügerci', */. pi. =en, bi-

jatyka /'., bójka /.

©d)l0'gCt0t, sm. zabijaka

m., czowiek bardzo silny,

który uderzeniem mógby
zabi.

Sdjla'gfatte, */. pi. =n,

apka zapadajca.

©djla'gfafi, 'sn. «ffe8, pi.

=fäffer, beczka /. do opako-

wania.

©djla'gfeiier, sf. pi. =n, i)

pióro lotne (w skrzydle

ptaka); 2) spryna spustowa

w strzelbie; spryna bijca

w zegarze.

Sdjla'gferttg, adi. gotowy
do bicia; city, przytomny;

fie gibt =e Stntrootten odcina

si dobrze, daje cite, przy-

tomne odpowiedz'.

(Sdjk'gfertigfett, sf. i) go-

towo /., sprawno /. do

bitwy, do walki ; 2) cito
/"., przytomno /.

Sdjla'gfluft, sm. »ffe§, apo-

pleksya /., parali m., ra-

enie n.

©djla'ggetoidjt, sn. =e§, pi.

=et, waga bijca przy cien-
nym zegarze.

edjla'ggoU), sn. «=e8, zoto
malarskie, pozótka /.

Sd)la'gf|olj, sn. -e8, pi.

»böljer, drzewa pi. do wyrbu.

SdjlcTginftntment, sn. -e8,

pi. =e, przyrzd m. do pu-

kania, instrument perkusyjny.

©rf)lagtrattM)e, sf. pi. =n,

podbijak m. (kol.).

5d)la'glctftcn, sm. =§, pi.

—
,
przymyk m.

©djla'glot, sn. *e8, pi. =e,

lutowiuy zotnicze.

©djla'gnety, sn. .e§, pi. =e,

rakieta/, (przy tenisie), siatka

/. do podbijania wolanta; sie
rybacka.

©djla'gnote, sf. pi. =n, caa
nuta, taktowa nuta.

©djla'grahm, sn. =8,
^
bita

mietana kwana i mie-
tanka /.

©djla'grafett, sn. -8, pi. «8,

rakieta /.

(Sdjlo/gregen, sm. «8, gwa-
towny, ulewny deszcz,

©djta'gntte, sf. pi. «n,

rózga f., dyscyplina f.; mio-

teka f., montewka f. do bi-

cia piany.

©djla'gfaljite, sf., ©djlag*

lltiCl'tf, sn. bita mietanka,
krem m., bijanka /.

<Sdjia'gfamen, sm. =8, pi.

— , nasienie n. na olej.

©djla'gfdjatten, sm. «8, pi.

— , cie rzucony przez przed-

miot silnie owietlony.

©djla'gfdja^, sm. =>e3, pi.

=fd)i£e, oplata mennicza.

©djlCt'gftOlf, sm. =e8, pi.

»ftöcfe, 1) palestra /. do pod-

bijania piki ; 2) — ber $upfer=

fd)mtebe kowado n. do kucia

miedzi.

©djlct'gitlir, sf. pi. =en, ze-

gar bijcy.

©d)la'guial&, sm. =e8, pi.

«wölber, las m. do wyrbu.
©djla'gttiaffer, sn. .8, pi.

=lüäffer, lawendogra f., woda
lawendowa.

©djia'gttieite, sf. odlego/.
dziaania iskry elektrycznej.

©djla'gtoetf, sn. --e8, pi. =e,

przyrzd bijcy w zegarze,

werk bijcy.

©djla'gumrt, sn. *e8, pi.

'Wörter, haso n.

<Sd)la'gttwn&e, sf. pi. =n,

rana pochodzca od stucze-

nia, kontuzya f.

©djla'gjcit, sf. pi. =en, po-

ra /. do porba; pora, w któ-

rej ptaki wicej piewaj.
Sdjlamm, sm. =e8, mu

to., namu to., u to., boto
«., lam to., szlam to., ka-

ua/.; im =e fteden bleiben

ugrz w kauy, w bocie;
ruda póczkowa

;
(obraz.)— ber

Sffiolhift kaua /. rozpusty.

©djla'mmuab, sn. -e8, pi.

=bäber, kpiel muowa.
@djla'mm&etft(f)er, sm. =g,

pi. —
,

piskorz botny,
wiun to.

©djla'imnuoben, sm. =8, pi.

=bÖben, grunt mulasty.

©djla'mmen, vn. (baben)

zamula si.

Bäjlä'mmn, va. (&>ben) 1)

szlamowa, wymuli, oczy-

szcza z muu lub innych
nieczystoci (rów, staw); pa-
wi, spawia kruszce; 2)

gruntowa, bieli wapnem
ciany.

©d)lä'mmeit, stu =8, szla-

mowanie «., oczyszczanie n.

z bota, muu, szlamu; pu-
kanie n., spawianie n. rud,

gliny-

<Sd)la'imtter&e, sf. ziemia

mulista.

Sdjlct'mmgrakn, sm. =s,

pi. «graben, rzp botny.

©djla'mmgrunb, sm. -eg,

pi. *grünbe, obacz ©cblamm»
boben.

Sdjta'minliaUtg, ©d)Ia'm=

ttltg, adi. mulisty, botnisty.

©djla'mm&erb, sm. «eg, pi.

«e, pawnisko«. ; unbewegliche

»e skrzynie sitowe nieru-

chome.

(Sdjla'mmtgfcU, sf. muh-
sto /., kalno /.

<5tyla'mmtiMt, sf. pi. >n,

pawido n., pociask TO.

Sdjlo'mmlod), sn. -e, pi.

=Iod)er,otwór to. doczyszczenia
(przy maszynach).

Sdjla'mntnefc, sn. -e§, pi.

*e, ©dila'mmräumcr, sm. *$,

pi. —, siatka /. do szlamo-

wania.

@d)la'mmjjfitye, sf. pi. -n,

kaua botnista.

Sdjia'mrafdjnctfc, */. pi.

=U, botniarek to., nieruch to.

Sdjla'mmDiilfan, sm. =g,

wulkan mulisty.
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Sdjla'mmtoerf, sn. -es, pl.

=e, szlamownia /.

&tyUntya'mptn, vn. p&aben)

hula, birbantowa, je i pi
bez miary.

©djlamjjamjierei', sf. pl.

»en, hulanka /,, birbantka /.

SfJjla'mJje, sf. pl. »n,

fladra /., klpa /., flejtuch

m., szlampa /., niechluja /.,

kobieta niechlujna, niepo-

rzdna; = ©cblämpe polewka
dla byda, psów.

@d)la'mjjen, vn. (haben)

chepta; je suto.

gtfjla'mfjer, sm. .§, pi. —

,

brudas m., kopciuch m., nie-

chluja m.
@djlaraj)erei', sf. pl. «en,

nieporzdek m., niedbalstwo

«., niechlujstwo n.

Sdjfa'mjitg, adi. 1) pomy-
jowaty; «es ©ffen pomyje;

2) plugawy, niechlujny ; 3)

sotny, botny ; ein »es SBetter

sota /.

©djia'nge, sf. pi. =n, i)w m. ; Jleine, giftige —
mija /. ; fiebenfopfige —
hydra /. ; fid) röte eine —
roinben wi si jakw

; giftig

tote eine — jadowity jak ga-

dzina; eine — an feinem

33ufen nähmen wyhodowa
wa; 2) wownica /., mi-
gownica f. (dziao duego
kalibru).

Schlängelet', sf. pl. »en,

Sdjiä'ngeln, sn. »s, ©djlä'n«

geUmg, sf. pl. -en, wyko-
wato /., zakrt m., bieg m.,

chód wykowaty.
Sdjlä'ngeng, ©u)Iäng(e)«

Hdjt, adi. wykowaty.
Sdjlä'ngelii, i. vn.

j
vr.

fid) —, krci si, wi si;

ftd) Uin ettt). — okrci si,

wi si naokoo czego; II.

fdjlängelnb, ppr. i adi. fidj

— ftieg bie Sfafete in bie

Cölje krcc si wykiem;
raca wzniosa si w gór.

©cftla'ngenäljnltcr), ©djia'n»

gcnarttg, adi. wowaty, jak
w.

©djlct'ngeitanbeter, sm. =s,

pl. — , wochwalca m.
8cf)la'ngencutfietimg, sf.

wochwalstwo n.

2>d)la'ngett<utge, sn. -§, pl.

«n, we oko; lepczyca le-

ca.
'©djfa'ngenfialg, sm. «es,

pl. »bälge, skóra f. z wa.
Sdjla'ngenfeefdjmbittigj sf.

pl. «en, obacz ©cblangenfunbe.

©djta'ngcnkfujöJörcr, sm.
=S, pl. —, zaklinacz m. w-
ów.

©djla'ngenbt§, sm. »ffes, pl.

»ffe, ukszenie n. wa.
@d)Ia'ttgenlmit, sf. wy

ród, pód, wowe, gadzinowe
plemi.

Sdj'la'ngenbtenft, sm. -es,

pl. »e, obacz «scblangenan«

betung.

©u)Ia'ngcncifjcd)fc, sf. pi.

=n, jaszczurow m.
Sujta'ngeneffer, sm. «s, pl.

— , wojad m., wojadca m.

8d/la'itgenftfd), sm. »es, pl.

=e, wownik m.
©djta'ngenförmig, adi. w-

owaty, serpentynowaty.

©djla'ngenfreffer, sm. -s,

pl. — , obacz ©chlangeneffer.

@u)la'ngengefd)tec()t, sn.

=(e)8, pl. »er, pokolenie we,
gadzinowe.

Scf)la'ngengetMn&e, sn. -$,

pl. — , serpentyna /*.

* @u)Ia'ngcngejifd), sn. <e)s,

sykanie n. wa.
Sdjla'ngengesütfjt, sn. =(e)s,

pl. »e, obacz (Schlangenbrut.

©ujla'ngengtft, sn. '-{t)>,pl.

=e, jad m. wa.
©djla'ngenglatt, atf«. gadki

jak w; (przenonie:) chy-

try, podstpny.
Sdjla'ngengrag, sn. =(e)s,

joZ. »gräfer, serpentyna f.,
kocieniec m.

«Sdjla'rtgeitgitrfe, sf. pl. »n,

turecki ogórek.

«Sdjla'ngculjaar, sn. »(e)s,

^j?. »e, wosy pl. z wów.
©d)ia'ngenl)ait,|)t, sn. =(e)s,

pZ. »t)äupter, gowa /. wa

;

gowa /. Meduzy, Gorgona,
wogów m.

©djla'ngenljaut, sf. pl.

»Ijäute, obacz ©djtangenbalg.

©djla'itgenljera, sn. *en8,

pl. =en, serce n. jak u wa
©djla'itgenjjolj, »n. *es, ^.

=&ötjer, kulczyba /.

Su)Ia'ngeitfaftu£, sm. »ffes,

pl. »ffe, kaktus wokrtny.

SdjlO'ligcnflug, adi. chytry,

ostrony jak w.
®d)la'tlQtlÜUQl}tit, sf. wa

przebiego.
Sdjla'ngenlojjf, sm. -es, p.

»topfe, gowa /. wa, wo-
gów m.

@rf)Ia'ngcn!raut, sn. =cs,

p. «frauter, wownik m.

Sdjla'ngenfunbe, s/. nauka
/. o wach, ofiologia f.

Sdjld'ngenfaudj, sm. =e§,

^?. =e, rokambu m., hiszpa-
ski czosnek.

Sdjlo'ngcnlauf, sm. -es,

ruch krty (parowozu), bieg

wykowaty.
Sdjlo'ngcnünic, s/

-

. p^. »n,

wownica y., linia wyko-
wata.

Sdjla'ngenmenfdj, sm. »en,

i»z. «en, Sdjla'ngenmann, sm.

=e§, p. »männer, 1) wo-
wnik m. (ästron.) ; 2) czowiek-w m.

©ujla'ngcnmoci), sm. «en,

pl. «e, wymord m. (rol.).

Sdjla'ngcn^fab, sm. =t%,pi.

=e, lad m. wa; serpen-

tyna /.

2d)Ia'ngcnrobr, sn. »es, pi.

l, wownica /., rura wo-
wato skrcona; piszczaka f.
przy organach.

d)Io'ngcnfi)iMiöit, sf.pl.

=en, mijoów m.

<§u)la'ngenftctn, sm. -e§,

pl. »e, serpentyn m., kobra/.,

wownik m. (rodzaj marmu-
ru).

©djla'ngeaträger, sm. -§,

pl. — , wownik m. (astrol.).

Sdjla'ngcnucre^rcr, sm. «s,

pl. —, obacz ©djlangenan»
beter.

6u)Ia'ngcnbctchcung, sf.

pl. «en, obacz ód)langenan=
betung.

©dila'ngcnbogd, sm. «s, pi.

«DÖqet, wówka f.

<5djla'ngettB)eg, sm. «es, pl.

«e, droga wykowata, ser-

pentyna /.

©tfjla'ngcntrjinbung, sf. pi.

•en, skit wowaty, serpen-

tyna/. ; krcenie si n. jakw.
®u)la'itgcntt>urj/ sf. pl. «e,

wymord m., wywstrt m.
©Ala'ngenjaljit, sm. <el, pi.

»jäljne, zb wy.
22*
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5d)la'ngciiäungc, sf. pl m,
jeyk m. wa.

'

2d)lanf, adi. smuky, wy-

smuky, szczupy.

3d)lCl'JtH)eit, Bf. srauko
/., wysmuko /., szczu-

po f.
Sd)l0nfti)C'tJ, adv. po prostu,

otwarcie.

2d)laJ)p, adi. obacz ©djlaff.

<5d)la'npc, s/
-

. i»*. -«, i)

strata f., klska jf., poraka

/., szkoda /., uszczerbek m.
;

e jne — erletben ponie kl-

sk, porak; 2) pantofel m.

Sd)Ia'Wen, vn. i va. (i>a*

ben) 1) obacz ©djlabbern 1);

2) obwise wisie (ubranie);

3) szurga pantoflami.

©djla'Wermitd), */. obacz

©djlitfermild).

(SdjIa'Wern, va. i vn.

(Caben) obacz ©cblabbern 1).

Sd)la'M)Ijllt, sm. «e§, ^.
=biite, mikki kapelusz o sze-

rokich kresach.

Sdfla'WfdjtDanj, sm. »e§,

p. =fa)roänje, ciemiga m.

Sd)ta'W>ol)r, sn. =e§, pZ.

«en, obwise ucho, kapo-
uch m.

©djIaWS, «m. -fe§, pi. »fe,

mazgaj w.

(gdjia'Wfdjube, sm - Pl

mikkie, szerokie pantofle,

papucze pl.

©d)la'M>ftg, adi. obwisy,

zwieszony, saby.

Sdjlara'ffe, sm. *n, pl. =n,

gnunik m., darmozjad m.,

leniuch m., pasibrzuch m.,

rozlazluch m.

(Sdjlaro'ffcnlanb, sn. -es,

kraj m. darmozjadów, pasi-

brzuchów, próniaków.

Sdjlara'ffenlcfien, sn. -§,

ycie próuiacze, gnune.

©djlara'ffia, sf. obacz

©dilaraffenlanb.

Sdjla'rfe, sf. pi. =n, pa-

tynki /. pi., pantofle pi. bez

obcasów.

©d)Ia'rfen, vn. (baben)

kapa patynkami przy cho-

dzeniu, szurga, szurgota
patynkami.

<2d)lait, adi. i adf. prze-

biegy, przebiegle, filuterny,

filuternie, chytry, chytrze;

Ctn =er jjudj szczwany lis;

hier beifjt e§ — jem tu trzeba

sie mie na bacznoci.

'Sdjlaii'bcrger, sm. =3, pi.

— , @d)lau'fopf, «w. »e§, pi.

»fönfe, Sdjlau'meter, *m. -3,

pi, —
§
chytry czowiek, frant

TM., wik m., filut m., chy-

trek TM., szczwany lis, na

cztery nogi kuty.

Sdjlaildj, sm. «(e)§, jf>Z.

©djläucbe, 1) cewa/., skórzany,

kauczukowy wa u sikawki

;

2) skórzany wór na pyny;

3) brzuch m., kadun m.;

otyy, brzuchaty czowiek.

©djlau'djarttg, ®d)lan'd)=

abnlid), Sdjlau'djförmtö, po-

dobny do rury.

<3djl<m'd)bulfc, */. pi. =n,

mufa /., nasuwka/. do wa.
©d)Iai!'d)ftmCe, */. pi. -n,

sikawka f. z wem.
@d)lau'ber, sf. pl. -n, i)

obacz ©cblump; 2) obacz

©djleuber.

Sdjlau'beit, Sdjlau'igfcit,

sf. pi. =eri, przebiego /.,

chytro f.

®d)laU'fityftJJ, adi. obacz

©djlau.

©djlaiimeieret', sf. pi
-en, obacz ©djlaubeit.

©djkdjt, I. adi. zy, nie-

dobry, lichy, niepoczciwy,

niegodziwy ; -er gorszy

;

-efte najgorszy; -er 2Jknfd)

zy czowiek; ein »et 9tat

niedobra, za rada; -e
Sßetter niepogoda /., sota

f
-

f
— merben psu si; ein

«er gabn popsuty, dziurawy

zb; jmnbn — ntacben ob-

mówi, oczerni kogo ; *e Reiten

ze, cikie czasy; -eg ©elb

moneta faszywa; ba§ ift ein

•er Sroft to saba pociecha;

=e ©efeböfte madjen robi ze
interesa; »e ©efunbbcit sabe

zdrowie; jmnbm =en ©on!

miffen nie odwdziczy si

komu; ba§ ©djlecbte an ber

©adje za strona rzeczy; in

«en aSerhältniffen leben y
w zych, opakanych stosun-

kach; II. adv. le; »er go-

rzej; ant -eften najgorzej,

niedobrze, licho, nikczemnie,

niegodziwie; e§ gebt ibm —
le, niedobrze mu si powo-

dzi; mir ift fo — tak mi

jest le, niedobrze ; — au«
leljen le wyglda; — ge=

launt fein by w zym hu-

morze; eS gebt ibm immer
=er pogorsz mu si co-

raz bardziej ; id) fann mir

ba§ nur — benfen t,i udno mi

to pomyle; jjmnbn — be»

hanbeln nikczemnie, nieuczci-

wie z kim sobie postpi,
maltretowa kogo ; bas ift

—
aufgefallen nie udao si, le
wypado; — gefinnt le uspo-

sobiony; (fd)Iid)t) — unb rett

prosto i uczciwie ; — entjüdt

eon etro. fein nie by wcale

zachwycony czem.

®djle'd)ter&tng§, adv. ko-

niecznie, bezwarunkowo ;
—

nid)t wcale nie, adn miar,
bynajmniej.

©d)lc'd)tgdaimt, Sdjle'djt-

gcftnitt, adv. w zym humo-
rze, le usposobiony.

Sdjle'djtlieit, sf. pl. =en,

1) licho /., zo /., depra-

wacya /. ; 2) zy uczynek, po-

do /. ; 3) zy stan, zy
gatunek.

SdjICdjtljÜt, adv. po pro-

stu, prosto.

Sdjle'djttgfett, sf. pi. --m,

zo /., podo /., nikcze-

muo /"., nieuczciwo f.
djlCdjttteg, adv. po pro-

stu; fagen ©te nur — ^tt
ÜKeinung niech pan tylko

po prostu wypowie swoje za-

patrywanie.

©djle'tfen, vn. i va. (baben)

1) liza, bie Ringer — obli-

zywa palce; 2) akomi si
na przysmaki; Don oerbote*

nen ©eniiffen — zakosztowa
owocu zakazanego.

Sdjle'der, sm. =§, pi —
,

©djletfe'rmaul, sm. <e), pL
-mäuler, obacz Secfer, Sed*er=

maul.

gd)lcttcrci'
f

sf. pi =en,

obacz Sederei.

(Sdyie'tferiit, sf. pi. =nen,

obacz Sedfermaul.

gd)lC'tfem, vn. i va. (Ba-

ben) obacz ©d)ledfen.

Ädjle'gd, sm. -§, pi. —,
obacz ©djlöget.

Sd)lc'gcln, vn. (Boben)

zrobi omyk /., pomyk /.
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©djle'Paum, sm. »e§, pl.

-bäume, Sdjle'piifdj, sm. =e§,

pl. =büfche, Sdjle'porn, «»*•

»(e)3,pl. =e, tarnina/., tar/.
Sd)lCl)e, sf. pl. =n, tarka

/l, tamka f.

Sdjie'ljengeftriiW, «n. =e§,

pl. *e, tarnisko «., tarnina /.

Scf)let(e), s/. 2>J. =n, lin m.

&Ü)lti'd)t, sf. pl. =n, pa-

dalec m.
Sdjtei'djen, fchletche, fchleicbft,

fehltet), gefeilteren, I. vn. i

ur. (fein) azi, le, chy-
kierjOjUkradkiem chodzi, skra-

da, wkrada si, wynie, wy-
mkn si; fid} tn ein §au —
ukradkiem wej, wkra si
do domu; ber %\xó) fd)leid)t

nad) bem §üCnerfiaU lis

skrada si do kurnika; id)

faf) ihn au> bem ©arten —
widziaem go wykradajcego,
wymykajcego si z ogrodu;

fieb in jnmb SSertrauen —
wkra si w czyje zaufanie;

ber S3ad) fd)leicbt burd) bie

Sßiefe strumie snuje, wije

si przez k; träges 33lut

fcbjeicht in feinen 2lbern leni-

wa krew sczy mu si w y-
ach; bie SBobeit, bie im
Jinfiern fcbleicbtzo, co peza
w ciemnoci ; II. va. (fjaben)

einen böfen Sßeg — chodzi
zemi, krtemi drogami

;

sÄaren in bie ©tabt fcbletchen

przemyca towary do miasta.

© tfj let'd)eni>, adi. pezajcy,
snujcy, wkradajcy si; =e
0tft trucizna powolnie dzia-

ajca; iiä lieber febra prze-

wleka, powolna.

5d)(et'd)er, sm. <=§, pi. —

,

1) czowiek skryty, hipokryta

m.\ 2) zwierz pezajce;
3) cichy wiatr odkowy.

Sdjletdjerei', */. pl. =en,

skryte, podstpne dziaanie.

Sdjlei'd)ftebr, sn. -3, go-

rczka przewleka, powolna.

©djlet'djgang, sm. -ee,

chód skryty, tajemny, posu-

wisty.

©djlet'djgift, äw. *e§, pl. (,
trucizna powoli dziaajca.

5rf)lei'd)gitt, sn. :el, pl.

= gtiter, towar przemycony.

2d)let'd)ty(utbel, sm. --§,

handel ukradkowy, przemy-

cany, kontrabanda /., prze-

mycanka /.

Sdjlei'djhiinbler, sm. =3,

pl. — , przemytnik m.

Sdjlet'djtrewe, sf. pl. =n,

schody tajne, ukryte.

©djld'djuiare, sf. pl. =n,

towar przemycany.

©djlet'djtoeg, sm. «es, pl.

'e, manowiec m., droga ubo-
czna, skryta, krta; auf =en

feine Slbficblen erreichen ma-
nowcami dy do celu, ki-
temi drogami usiowa doj
do celu.

©djlet'er, sm. =, pl. —,
kwef m., welon m., woalka f,
zasona f.; ben — herunter»

laffen spuci welon, woalk;
bie Sffiahr&eit ohne — bar=

ftellen przedstawi prawd
bez zasony; ben — nehmen
zosta zakonnic, wstpi do
klasztoru; ben — ber SSer=

geffenheit über etrrj. roerfen

puci co w niepami; unter

bem — ber !Jacbt pod oson
nocy.

d)let'ereuie, sf. pi. =n,

Sdjlet'erlnitj, sm. »e, pl.

»fäuje, sowa poujykowata.

©djleferffor, sm. =§, pl.

«e, gaza/, na kwefy, welony,

rbek m.
'
©d)Jei'erhaft, adi. podobny

do welonu; tajemniczy, nie-

wyrany, zamglony.

Sd)let'erliait&e, sf. pl. =n,

©d)ki'erfo^e, sf. pl. =n,

czepek m. z kwefem.
©djlci'cm, va. (Caben) ob.

33erfü)teiern.

©djlei'ertau&e, sf. pl. =n,

kwefówka /. ;
gob skalny.

©drtet'fbaljn, sf. pl *en,

lizgawka /.

@djlei'fbanf, sf. pl. =bänfe,

szlifiernia /., awa szlifierska,

szlifiarska.

©djiei'fbrett, sn. -e3, pl.

»er, przyrzd m. do szlifo-

wania.

Sdjlei'fe, Sf. pl. '-V, 1)

kokarda /., fonta m., mo-
tylek m. ; 2) ptlica /. ; 3)

sanie pl., smyk m., wóka f. ;

4) obacz ©cbjeppe; 5) spust

m. na drzewo.

Sd)Ict'fetl,I.fchreife,fchreifft,

fchletfte, gefchleift, va. i m.

(haben, fein) 1) wlec po ziemi,

cign za sob, ba§ ^Bferb

frhletfte ben Leiter ko wó-
czy jedca po ziemi; er

fchteift ben gufs nach cignie
nog za sob, utyka na nog

;

imnbn rjor ben dichter —
wlec kogo do sdu; 2) bu-

rzy, zburzy, rozrzuci, zró-

wna z ziemi, znosi, znie;
eine Seftung — zburzy,
znie twierdz; 3) lizga
si, suwa nogami ; zrobi
wze, kokard; Saute,

%öne, Suchftaben — mikko
wymówi, czy tony, liiery;

II. fchleife, fchleifft, fchliff, ge»

fcbliffen, va. i vn. (haben) 1)

szlifowa, szlufowa, ostrzy,

polerowa, gadzi ; ein -Keffer— ostrzy nó; einen 2)ia=

mant — rzn, szlifowa
dyament; 2) okrzesa, oga-
dzi kogo; er mufs nod) ge=

febliffen merben musi si je-

szcze ogadzi, nabra ogady.
©d)let'fen, sn. =§, ©rhlet'«

fUttg, sf. pl. =en, 1) wlecze-

nie ot. po ziemi; 2) burzenie

n., znoszenie n. ; 3) lizganie

«., suwanie w.; 4) ostrzenie

w., polerowanie w., rznicie

n., szlifowanie n. ; 5) ligo-

wanie n. (tonów).

Sdjlei'fenarttg, adi. w ro-

dzaju wza, kokardy, fon-

tazia; =e Äuroe wowata,
krzywa linia.

©djlei'fenöhtme, sf. pl. =n,

ubiorek m.

©djlet'fer, sm. =g, pi. —,
1) szlifierz m., szlufierz m.

;

2) suwany taniec (walc); 3)

w muzyce dwie lub wicej
nut ligowanych.

8d)lcifcrct', sf. pl. =eu,

szlifiernia /., toczarnia /.

Sdjici'ffnoten, sm. -ä, pl.

—
,
ptlica/, przy udzie.

©uflet'fmafdjiue, sf. pi. ~n,

maszyna /. do ostrzenia.

©djfei'fmityle, sf. pi. »n,

szlifiernia/., myn szlifierski.

©djlet'fnakl, sf. pi. =nr

szpilka /. do wosów.
©djlei'frab, sn. =(e), pl.

=räber, koo szlifierskie.

©djkt'ffteilt, sm. -eg, pi. se,

kamie m. do ostrzenia, szli-

fowania, toczydo w., toczak
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m.f brus m., marmurek m.,

oseka /.

Sdjlet'fiirig, sf. pl. =en, ob.

©ebleifen.

Sdjlei'fjeiig, sn. <e)S#
pl.

•e, narzdzie n. do ostrzenia,

szlifowania.

Sdjletm, sm. «(e)S, pl. 't,

1) luz w., flegma /"., liz w.,

lepki pyn; 2) kleik m.
Sdjlet'mabforibernb, adi.

wydzielajcy luz, flegm.

gdjlei'mabfonberung, sf.pl.

»en, wydzielanie n. luzu,
flegmy.

gdjiet'mariig, sdjlet'mbal»
ttg, Sujlei'niig, adi. flegmisty,

luzowaty, lizowaty, kleisty,

klejowaty.

©djlet'maiigttmrf, sm. *e§,

p. »roürfe, plwocina luzowa,
ekspektoracya /., wydzieliny

/. pl. luzu, flegmy.

Sdjlet'mbliitig, adi. Hmfa-
tyczuy, flegmatyczny.

<2d)let'mMÜttgfett, sf. uspo-
sobienie flegmatyczne, limfa-

tyczne.

gdjlei'mbriife, »/. ^ »n,

gruczo! luzowy.
«Sdjleimen, i>»., ta. i w.

(haben) bie ©raupen — fchon
ju klej z kaszki wycbodzi;
flegm sprawia; oczyszcza
ze luzu, lizu (n. p. ryb);
ftd) — zoci si.

2d)Iet'ttter3eiigClti), adi. wy-
twarzajcy luz, flegm.

SdjICt'mftebcr, sn. k, go-
rczka tyfusowa, tyfus, dur
brzuszny.

isdjlei'mftfdj, sm. »es, pi.

=e, paskows m., lizga /.

Sdjlet'mfiiift, sm. -ffes, ^.
-flüffe, luzopyn m., luzotok
m., katar m.

gdjlei'mhaut, sf. pl. -häute,

bona luzowa.
©<$lei'nth<uttentsiinbung, «/.

i?Z. =»en, zapalenie n. boiiy
luzowej.

Sdjiet'mhutttirjudjcnmg, */.

i>?. =en, nowotwór m., polip
»w. na bonie luzowej.

©djletmig, adi. ob. ©djleirru

artifl.

2d)let'mftar, sm. -(e)§, #Z.
e, katarakta luzowa.

©djlet'mfitWe, s/. pl. =n,
kleik 7M.

3t1jlei'inticrC, sm. pl. mi-
czaki ^>.

2d)lei'mitl)erjug, sm. -(e)8,

pZ. »^lae, powoka luzowa.
SdjkfmjlttfCr, sm. -§, cu-

kier w pynie, glukoza f.

gdjlei'jje, «/. pZ. =n, i)

szczepka /., ubek m., smolna
drzazga, gont m. ; 2) sku-
banka /., szarpi /.

2d)let'fóeil,fd)leii3e, fdjleifjeft,

fd^lift i jdjleifjte, gefdjliffen i

gefchleifjt, I. va. (tjaben) od-
dziera, skuba; gebern —
drze pierze; §ofj, ©tein —
drzewo, kamienie upa;
3inben — obdziera kor; II.

vn. (fein) ftd) — vr. drze
si, wyciera si (jak sukno).

@d)let'ftfeber, ' sf. pi. =n,

pierze n. do darcia.

Sdjlet'Pattf, sm. «e3, ko-
nopie midlone.

Sdjlet'Pfllj, sn. =e§, pZ.

»hbljer, drzewo n. na drzazgi,

szczepki.

©d)let'fjjuebd, «/. #z. <n,

cebula zimowa.

Sdjiemf&l, «m. -§, pl. =e,

niedoga »z., mazgaj m.
2d)l'emm, sm. -(e)ä, i>Z. -e

i «, szlem w. w grze wista;
— madjen, roerben da, do-

sta szlema.

(Sdjjle'mmeu, I. tn. (haben)

hula, birbantowa, uywa,
je i pi bez miary ; II. va.

obacz Schlämmen 1).

Sdjle'mmen, sn. =§, gdjlem»
nterei', */. i?Z. =en, aro-
ctwo n., akomstwo «., hu-

lanie «., birbantka /.

<Sdjle'mmer, «w. =§, ^z. —

,

birbant ?»., hulaka m., pasi-

brzuch m., brzuchopas m.

gujlc'ntmerLaft, <Sdjlem'=

WClifd), adi. po hulacku.

<Sd)le'mJ)e, s/. pZ. «=n, wy-
war m., braha /.

@d)Ie'nbergang, sm. =e§, i)

chód powolny, rozlazy; 2)

obacz ©chlenbrian.

Sdjle'nbern, tn.
r

(Ijaben i

fein) azi, chodzi wolnym
krokiem, wasa si, prze-

chadza si, bruki zbija.

2d)le'nbnan, sm. -s, sta=

rodawuy tryb, zadawniony
zwyczaj, naóg zakorzeniony

;

ba ift ber alte — neber

tam wszystko po dawnemu,
staremu si dzieje; am alten— feftfialten i utartym
torem.

©djle'nferljanf, sm. «(e)§,

konopie krótkie.

2(f)k'nferig, adi. obacz
©lotterig.

<djle'nfern, L va. (fiaben)

ciska, miota czem; er

jrhlenferte e§ in ben 2bin!el

cisn to do kta; etro. »on
fid) — odrzuci co od siebie

;

II. vn. (fiaben) macha, ru-

sza, kiwa, koysa; er fd)len=

fert mit ben giifjen macha,
drynda nogami; um etroag

herum — mota^ si koo
czego.

Sdjle'rtfern, sn. *%, <Sd)kn=
Ittti', sf. pl. =»en, miotanie
ii., ciskanie n., machanie n.

czem.
8d)tc^ ;

sm. -(e)s, pl. =e,

ogon; w.; tren m.\ Ddjfen

—

ogon woli.

<Sd)Ic'^fiabn
f sf. pl. =en,

droga elazna dojazdowa, do-

wozowa.
<2d)Ie'Wbooi, sn. =e§, pl. =e,

ód holownicza.

2djIe'wbanU>fbrjrjt, sn. -eg,

pl. =e, 8d)Ic^'bont^fcrf
sm.

=, pl. — , parowiec holowni-
czy, holownik m., remor-
kier m.

SdjIeWbtenft, sm. =eg, pi.

=e, suba holownicza, remor-
kierstwo n.

®d)le'We, */. pl =n, 1)

ogon m., tten n. u sukni; 2J

czótko n. (strój kobiety na
gow); 3) powolno /.

SdjIe'JJjjen, l) va. (haben)

wlec, wóczy,cign za sob
;

holowa ; bie Sßferbe tonnen ben

Sßagen !aum — konie ledwie
mog wóz ucign; ba
Äleib auf bem 23oDen — wlec
sukni po ziemi ; er fd)leppt

immer benfelhen Slnjug cigle
nosi to samo odzienie; 2)

fid) — vr. wlec si, wó-
czy si; fid) mit einer Aranf-
heit — mczy si jak cho-

rob; fid) mübe — wlec si
do upadego; fid) mit jmnbm
— wóczy si z kim; 3)

vn. (haben) bag Äleib — laffen

da si sukni wlec po ziemi;
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ben Slnfer — laffen cign
za sob kotwic; 4) fd)leppenb,

ppr. i adi. rozwleky, powó-
czysty, powolny; ein <=er ©ttl

rozwleky styl; eine=e ©ttmme
powóczysty gos.

SdjlC'^en, sn. •$, wócze-
nie n., wleczenie n. ; holo-

wanie n.

©djICWenb, adi. obacz

©djtfppen IV.

Sdjle'Wenljalter, Sd>le>
^jeittrngcr, pa m., który nosi

tren sukni
;
pa m. (klamerka

do podnoszenia sukni).

©djtc'Wer, sm. =§, pi. —,
1) wozak m., remorkier m.,

holownik m.\ 2) ciemiga m.

<Sd)leWerei', sf. pi. =en,

wóczenie »., zwlekanie «.

=e, ©djle'Mme^, *»• = e^/ P*-

»e, wók m.

&ä)\t'p$ltit>, sn. =(e)ä, pi.

-tX, suknia /. z trenem, ogo-

niasta, powóczysta.

Sdile'Wfnbel, sm -
=§

/ i>*-

— , szabla zwieszajca si na
ziemi.

©djk'Wfad, sm. =(e)§, pZ.

=Jäcfe, obacz ©rhleppgarn.

Sdjle'Wfdjtff, sn. -.tf,pl. =e,

holownik m., remorkier m.

Sdjle'Wfdjiffatirt, sf. pi.

«en, holownictwo «., remor-

kierstwo n.

®d)Ie'WfetI, sn. *(e)§, 2>Z.

•e, obacz ©rhlepptau.

Sdjle'Mtau, *». =e§,.pZ. -e,

cuma f., pletnia /., lina holo-

wnicza, abucht m.\ eta ©cfciff

in§ — nehmen holowa okrt
«7., statek m., wzi okrt
na lin; fid) nom anbeten

in — nehmen laffen da si
kim powodowa.

©djleu'ber, sf. pi. =n, proca

/., ciskawka f.\ opaska ra-

kowata (med.).

Sdjleu'öerer, sm. =g, pi. —,
1) procarz tn., procnik m.,

procownik m.\ 2) za byle

jak cen sprzedajcy.

©djleu'berljaft, adi. \ adv.

niedbay, niedbale, nieporz-
dny, nieporzdnie.

Sd)IClt'bcr!unft, sf. sztuka

m. rzucania z procy, bali-

styka /.

Sdjleu'bermafdjtne, */'. pi.

»n, kusza /.

©djleubeut, I. va. (fiaben)

rzuca, ciska; miota; er fdjleu*

bert ifim einen ©tein an ben

$opf rzuci, cisn mu ka-

mie ogow;jte jdjleuberten

®e f
d)offe miotali pociski; bert

Sannflud), Auflagen gegen

jmnbn — rzuci na kogo
kltw, miota oskarenia
przeciw komu 5 II. vn. (ljrt=

ben) z popiechem i nie-

dbale co robi; er fd)feu=

bert mit ber SDSare pozbywa
si towaru byle za co, sprze-

daje jak mona, byle si
pozby.

SdjIeu'berpretS, sm. =fe§,

pi. =fe, cena/', niej kosztów.

@djleu'berfd;etbe, sf. pi. >n,

tarcza /. do podrzucania.

©djleu'berfdjujj, sm. «=ffe§,

pi. =jd)üffe, pocisk m. z procy.

©djleu'berftetn, sm. =e§, pi.

=e, Sdjleu'bergefdjoft, sn. =ffe§,

pi. = ffe, kamienny pocisk,

pocisk m.

<Sd)leu'nig, adi. i adv. spie-

szny, spiesznie, popieszny
popiesznie; (jat)) prdki,
prdko; (fofortig) natych-

miastowy, natychmiast; e3

ift »e &Ufe nötig potrzebn
jest popieszna, natychmia-
stowa, rycha pomoc; er trieb

uns ju =er gtucht zmusi nas

do popiesznej ucieczki; in

=fter (Sile w najwikszym po-

piechu; mir nahmen «fr 216=

fdjieb poegnalimy si w po-

piechu; auf =fe jak naj-

popieszniej.

® dllCU'mgfCtt,s/.popiech m.

Sd)lCU'fC, sf. pi. »n, luza
/., upust m., jaz m., zastawa

f.; eine — bauen luz
zrobi, wystawi; e§ öff-

neten fid) bie «=rt be§ §im«
ntet deszcz lun; er öffnete

bie =n feiner Serebfctmfett pu-

ci wodze swojej wymowie.

edjlcu'fcttattffeljer;, sm. =0,

pi. — , dozorca m. luzy.

Sdjle'ufcnuau, sm. *e3, pi.

*ten, stawianie n. luz, robie-

nie n. upustów.

®d)Icu'fenfall, sm. =(e)§, pi.

»fiHe, spust m. luzy.

Sdjle'ufenfliigel, sm. =<?, pi.

— , skrzyda pi. luzy.

Sdjleu'fcngelb, sn. =e§, pi.

*tr, luzowe.

©djleu'fenflerimte, sn. -0,

pi. — , trba upustowa.

©djleu'fenmeifier, sm. =g,

pi. — , dozorca m. luzy.

8d)Icu'fcntor, m. =e, pi.

=e, brama /. u luzy.

©djlcu'fcnöcnttl, sn. =§, pi.

se, wentyl luzowy.
«Sdjleu'femrjelir, sf. jaz

upustowy.

©djlcu'fcnjoü, sn. e&, pi.

•jolle, opata /. od luzy,
luzowe n.

<Sd)ttdj, sm. =(e)§, pi. =e,

1) kryjówka/., skryta droga,

manowiec m., tajemna cieka,
dziura /., kt m.\ alle =e in

einem ^aufe fennen zna
wszystkie kryjówki, zaka-
marki, kty w domu; 2) pod-

stp m., Intryga /. ; hinter

imnb§ =e fommen przejrze
czyje krtactwa, kruczki;

id) renne feine -e znam jego

kruczki; er roeifj bie rechten =e

zna wszystkie krte drogi ; 3)

opóczki pi., szlich m. ; 4)

obacz ©d)Iid.

©djltdjt, adi. prosty, na-

turalny, niewymuszony,otwar-
ty, szczery, skromny ; ein --er

SJJenfd) czowiek skromny,
prosty; ein =er2lnjug skromne,

zwyke ubranie; baö ift meine

»e Sftetmtng to jest moje
szczere zdanie ; =e §aate
gadko uczesane wosy; =er

JRenfchenoerftanb naturalny,

prosty, zdrowy, chopski ro-

zum.
©djlt'djtai't, sf. pi. =är.te,

©d)li'djtbcU, sn. =(e), pi. =e,

topór m. do obciosywania (u

cieli).

©d)It'd)tDar, adi. atwy do
uoenia n.

©djü'djte, sf. pi. =n, li-

chta /.

©d)U'd)tc, sn. =n, Sd)lt'd)t-

Ijett, sf. prostota /., natural-

no /., skromno f.

©djli'd)tctfctt, sn. =§, pi.

—, ©diti'djtljobel, sm. =§, pi.

— , hebel m. do gadzenia,

pódrapacz m., strug ró-

wniak m.
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«dili'ditcn, i. i«, (Caten)

1) (glätten) równa, gadzi,
szlichtowa; 2) prostowa,

einen 2)raht — wyprostowa
drut; 3) ustawia, ukada;
4) rozstrzygn, zsgodzi, za-

agodzi, zaatwi; einen

Streit — zaatwi, zagodzi
spór; II. ir. [id) — ; — Sie

fid) bas £aar uó sobie,

zaczesz sobie wosy.
SdilitOtcn, sh. -g, Sd)U'd)=

IlWfl, sf. równanie «., ga-
dzenie n., szlichtowanie «.,

prostowanie n. ; ustawianie

n., ukadanie n. ;
rozstrzyganie

n., zaagodzenie n., zaa-
twienie n.

5d)U'd)tcr, sm
;

=§, pi. —

,

ukadajcy m., równacz m.
;

rozjemca ni., rozprawca m.

2d)H'd)tfeile, sf. pi. =n,

pilnik m. do polerowania,

wygadzania.
Sd)iicf, sm. =e, pi. =e,

tusty mu.
Sd)U'Ól)0&eit, sm. *§,

Stfilicfflnino, sm. -es, pi.

-griinbe, grunt szlamowaty.

Sdjlt'tferig, adi. tusto mu-
listy, szlamowaty, szlamisty.

Sditi'ifermtfd), sf. zsiade
mleko.

Sff)lt'tfeiH, vn., va. i vr.

(Ijaben) 1) zsiada si, skrzep-

n^ mleku); 2)ob. Schlürfen.

'Sd)lt'<ffänger, sm. -§, pi.

—, SdnTdsinm, sm. =(e)§, pi
=jöune, potki namolne.

Sdilftflanö, sn. =e, mu-
lisko n.

Sd)lief, sm. =(e), pi. ^ 1)

kurzawka /. ; 2) zaka ?«.,

zakalec m.
2d)ltC'ftlt)uElt, sm. =3, sapy

pi., eapowisko n.

Sd)ltC'ft0 f
adi. zakalisty,

zakalcowaty, (chleb) klajstro-

waty (klusek, ziemiak); sa-

powaty (ziemia).

Sd)lie'pnfcr, sm. =5, pi.

— , ankra /., klamra ciesiel-

ska do spinania drzewa.

idltte'par, adi. zamy-
kalny, dajcy si zamkn;
dajcy si wnioskowa.

Sddie'paum, sm. «e, pi.

»bäume, zapora /., rogatka f.

Sdilie'pblcd), sn. °i%, pi.

=e, obacz Sdjliefsljafen.

5d)ltC'jjC, sf. pi. -n, za-
jmek ?«., zapora f. ; zasuwka/.

;

przewoka f. kotwy, klucz

m. kotwy; (kol.) klamra /.

Sriilic'ften, fcbliefje, fd)lte=

£efti|rf)lief5t,jd)Iof5, gefdjtcffen;

I. ta. (tjaben) 1) zamkn,
zamyka; bie lugen, genfter,

Citren — zamkn oczy,

okna, drzwi; rcenn id) einmal
tie lugen fd)lie|e z chwil
gdy umr ; mit einem ©chlüffel
— zamkn na klucz

;
jmnbn

an fein §etj — wzi kogo
w objcia, przycisn do
serca; jmnbn in fein §ers —
pokocha kogo, przylgn do

kogo; einen (befangenen in

Letten — winia oku w
kajdany; in fid) — rozumie,
mieci w sobie, zawien;
nach tern SOortlaute — wno-
si z brzmienia; 2) (flufam»

menfd)tieten, in fid) ab=

fcbliefjen) bie ©lieber, bie

9ieifoen — cisn szeregi;

einen Arei — zrobi koo;
(befchliefsen, beenbigen) einen

23rief — zakoczy list; eine

Skrfjanblung — zakoczy
rozpraw; bie SBotlefungen —
zakoczy odczyty ; 3) an
ettn. (anschließen przyczy
do czego, doda; 4) (ab*

fdjliefjen) zawrze, zawiza

;

greunbfdjaft mit jmnbm —
zawrze z kim przyja

;

eine ©§e — zawrzt ma-
estwo; einen ^rieben, ein

23ünbni§, einen Vertrag —
zawrze pokój, traktat, kon-
trakt, umow; 5) (folgern)

wnosi, wnioskowa; ba&
fann man fd)on barau§ —
ju z tego mona wniosko-

wa, wysnu wniosek; II. vn.

(Caben) 1) zamyka si, do-

myka si, dochodzi; bie

%üx fdjliefjt ntcfjt gut drzwi

nie dochodz, nie domykaj
si; biefe <3d)ad)tet fehltest gut

pudeko szczelnie si zamy-
ka; ba§ Äleib fdjtieft gut

suknia dobrze si dopina,

dobrze i gadko ley ; ter

Leiter fchliejt jedziec mocno
siedzi na koniu, przyciska

nogi; 2) (enbigen') koczy,
zakoczy; I)ier fcf)ltc&t bie

©e)d)id)te w tem miejscu

koczy si historya; bie 23brfe

fdjlofj feft przy zamknicu
giedy usposobienie mocne;

3) (folgern) wysnu wniosek,
wnioskowa; non einer ©ad)e

auf etro. — z czego wy-
snu wniosek; Don fid) auf
anbere — osdza drugich

wedle siebie; ba§ läfjt auf
eine gute ©efunbjjett — to

kae przypuszcza dobre

zdrowie; barauä läßt fidj nid)t

gut auf ben julünfttgen ©ang
bes ©efdjafte — wedug tego

trudno rokowa temu przed-

sibiorstwu powodzenie; III.

fid) — ,vr. (^aben) zamyka si;
bie 2Iugen, bie 33lumen — oczy,

kwiaty zamykaj si; bie

SBunbe jdjliefst fid) rana goi,

zasklepiacie; bas %ofyt fd)Iiefst

fid) rok koczy si; bas"

ichiiefet fid) non lelbft to samo
z siebie wypywa; IV. geftf)lof»

\?n,pp. i od». eine=e©efeUfd)aft

zamknite kóko towarzy-
skie; ein sec $rei prywatne
koo, kóko; eine =e 3eit ogra-

niczony czas; *e Qaty ozna-

czona, pewna liczba; fte

bitten ein =es ©anje§ tworz
zamknit w sobie cao;
=e ©lieber cinite szeregi;

-e§ §anbmerf cech oznaczony
(co do liczby).

Sd)lie'^cn, sn. =§, @d)Iic'=

pUJtO, */• pl- =en /
zamknicie

n. ; eine uorlöufige — ber

Unicerftläten tymczasowe
zamknicie wszechnic; za-

walcie «., zakoczenie n.,

zawizanie n.

Sd)ltC'^cnb, adi. (i ppr. od

fd)Iiefeen).

SdiliCper, sm. =g, pi. —,
1) zamykacz m., klucznik w.,

stró m., portyer m., dozorca

wizienny, szafarz m. ; 2) ob.

Sdiliefjmusfel.

SdjliCfjeramt, sn. =eg, pi.

»amter, urzd m. klucznika,

szafarza.

Sd)lte'peritt, sf. pi. »nett,

kluczDica /., szafarka f.

£d)iit'§aWaiat, sm. -e§,

pi. =e, przyrzd m. do zamy-
kania.

5d)Ue'phafen, sm. =e, pi.

— , klamra /. u hamulca.
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SdjliCffHu), adi. ostate-

czny; ein »er ©runb osta-

teczny powód; adv. nareszcie,

wreszcie, nakoniec, w kocu,
ostatecznie ; — bemerte id)

nod) wreszcie dodaje jeszcze;
— »erlegte er fid) aufs S3ittm
nakoniec, w kocu zacz
prosi.

2d)iie'§mu§fel, sm. =§, pi.

»n, zwieracz m., misie za-

ciskajcy.

Sdjlie'ftnagel, sm. •§, pi.

= nage(, gwód m. do zamy-
kania.

Sd)lie'ffriegel, sm. »s, pi
— , zasuwka f., rygiel m.

®d)Ite'fMlt0, sf. pi. =en,

obacz ©cfjlie&en-

Sdjliff, »es, pi. =e, szlifu-

nek m, szlif #z„ wyszlifo-

wanie ».; bas Keffer bat

einen guten — nó dobrze,
piknie wyszlifowaoy ; okrze-

sano m., polor m.; jmnbm
ben redjten — geben nada
komu waciwy polor.

Sdjlimitt, 1) adi. zy, nie-

dobry; ein =er ©efetle nie-

dobry czowiek
; (jdjretflid),

graufam) e ; ne «e £at niedo-

bry postpek; (übel, franf)

er Ijat =e 2lugen ma chore
oczy, ból oczów; mir ift

—
— jest mi niedobrze; eine =e

(Srlältung brzydkie, silne prze-

zibienie; ein = er §anbef zy
interes, przykra sprawa; eine

»e ©ad)e paskudna rzecz,

przykra rzecz; =e QiiUn
ze, smutne czasy; alle
non ber

^
>en Seite auf=

faffert poj wszystko z naj-

gorszej strony; ben«fien gali

annehmen przypuci naj-

gorszy wypadek; im^en galie
w najgorszym razie; bas
roirb ein »es @nbe nehmen to

sie le skoczy; e gibt nidjts

»eres als . . . niema nic

gorszego anieli . . .; .-er

roerben pogorszy si; ba§
fann — rcerben to moe si le
skoczy; fid) in einer =n
Sage befinben by w zem po-

oeniu; ba§ S?inb ift
—

dziecko jest niegrzeczne; 2)
adv. le; immer »er coraz
gorzej

; atu »ften najgorzej
;

er hätte es noch =er treffen

tonnen móg jeszcze gorzej

natrafi; fo — als möglid)

o ile monoci najgorzej

;

er ift — baran le na tem
wyjdzie; um fo »er tem go-

rzej; fo — rrjar'0 nid)t ge=

meint nie byo tak le po-

mylane; es ift nidjt fo —

,

roie man benit nie jest tak
le, jak si wydaje; nie tak

straszny dyabe, jak go maluj.
©djü'mme, sn. »n, zo n.

Sdjlt'mmertöerben, sn. -g,

pogorszenie n.

©djU'itimJjett, sf. pi. =en,

obacz ©djlechtigfeit.

SdjIt'mntftC, sn. =n, naj-

gorsze; bas — fommt nod)

nad) najgorsze jeszcze przyj-

dzie; auf bas — gefaxt fein

by przygotowanym na naj-

gorsze, na wszystko.

©d)H'mmftenfoU§, adc. w
najgorszym razie.

©djli'tigawarat, sm. »(e)g,

pi. »e, przeyk m., przewód
przeykowy.

@djit'ng&aum, sm. -es, pi.

»bäume, kalina /". hordowiua,

hordownik m., sumak m.
S$U'itgkfd)tDer&en, sf. pi.

trudnoci pi. w ykaniu ;
utru-

dniony przeyk.

©djlt'ttße, sf. pi. =n, 1)

kluczka f., ptla /., ptlica

/., ptelka /*.; mit einer

©djlinge fefttjalten przytwier-

dzi, przymocowa ptelk,
kluczk; er tjat ben 2lrm in

einer — ma rk na tembla-

ku; 2) sido m., pto n.,

arkan m. ; =n ftetten nasta-

wi sida; mit ber — fangen
zapa w sida; jmnbm eine

— legen sida na kogo za-

stawi
; ftdj aus ber — gtetjen

wywiu si z matni.

Sdjü'ngei, sm. »s, pi. —

,

nicpo ni., bultaj m., chy-
stek m. ; ein fauler — le-

niuch m.
@d)lingeiei', sf. pi. »en,

hultajstwo n., otrostwo n.

Srijii'ngelhaft, adi. i adv.

hultajski, gagaski, chyst-
kowaty, obuzowski.

©d)ii'Hßen,fd)Iinge, fdjlingft,

fdjlang, 'gefdjlungen. 1) va.

i vn. (haben) owin, owija,
wi; bie 21rmc ineinanber

—

zaoy ramiona; bie 2(rme

urn jmnbs £>als — obj
kogo za szyj; jmnbm einen

©trief um ben §als — po-
wrozem komu opasa szyj;
jmnbm einen Sorbcerfrana urn

bie ©titn — uwieczy kogo
laurem; SBIumen — wi kwia-
ty; 2) poyka, yka; er

fchlingt baä (Sffen fo gierig

poyka arocznie jedzenie;

3) fid; — , vr. wi si,

krci, okrca si naokoo
czego; ein gaben bat fid) um
ben gujj gefdjlungen nitka

owina, zamotaa si o nog;
ber 33act) fchlingt fid) burd) bas
%al strumyk wije, snuje si
przez dolin; fie fchlingt fid)

im Sanje plsa w tacu.

©djli'ltgen, sn. =6, owijanie

n. ; wicie n. si; poykanie n.

(SrJjlt'ltgettlegett, sn. =g, na-

stawianie n. side.

©djU'ngenleger, sm. ~$,pl.

— , obacz SJogelftetter.

Sd)Ii'ngcm, vn. (Ijaben) by
przerzucanym, miotanym z je-

dnej strony na drug (okrt).

©djlt'ugern, sn. », prze-

rzucanie »., miotanie n. z je-

dnej strony na drug.

d)U'ngfnben, sm. .§, pi.

=fftben, nitka do owinicia.

Sdjli'nggcttädjS, sn. ^es, pi.

«e, (SdjU'itgjJflanse, sf. pi. »n,

rolina wijca si; powój m.

SdjU'ngmitSfel, sm. »§, pi.

=n, muszku przeykowy.
®djli'ttgu>erfjeuge, sn. pi.

narzd m. poykania, orga-

na przeykowe.

©djltjlf, sm. »es, pi. =e,

obacz ©rbrutfd).

©djlt'We, sf. pi. »n, i) po-

doek m. ; 2) poy surduta

;

3) obacz oranbgaffe.

@d)U'Wenban&, sn - =eg
. Pl -

»bänber, zawiasa tarczowa.

©cfjU'Wjermildj, sf. obacz

©d)Uc!ermild).

©djIt^Jö, sm. =fe§, pi. «fe,

krawatka /., font.a m.
©djUtta'gc, sf.pl.*n, sziich-

tada f., przejadka sanna,

kulig m., sankada /.

ÄdjU'tten, sm. --S, pi —,
sanki pi., sanie pi., zaubnie
pi. ;

— faf)ten sankowa si.
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Sdjli'ttcntialjlt, sf. sauna /.

Sdjli'ltciifatyrer, sf.pl. —

,

jadcy m., jedcy m. sa-

niami.

Sdilt'ttcnfnljrt, */., &d)\i't=

ttltyattk, obacz Srhlütage.

Sddi'tteitTitfc, sf. pl. =n,

sanie pl.

Sd;lt'tteijfd)cüc, sf. pl. -n,

dzwonek m. u sanek.

«Sdjli'ttcnftrom, sm. *e§, pl.

*(, prd elektryczny.

©dili'ttcrliabn, «/. pl. =en,

lizgawka /.

©djlt'ücrn, vn. (Mafien i fein)

lizga si.

©djlt'itfdjiilj, sm. =c§, #J.

«e, ywa/.; — fahren, laufen
lizga si, ywowa.

©djlt'ttfdjiiPatyn, */:^.=en/

lizgawka f.

(SdiU'ttfdjHljInitfcit, Srt. »§,

jwowanie «., lizganie n. sie.

©djU'ttfdjuljIäiifer, sm. =§,

pl. — , ywiarz m.

Sdili'ftfdjuhiäiiferin, */. pl.

=ni?n, I) wiarka /.
©djit^, äjm. =es, ^>Z. e ?/ 1)

rozpór m., rozporek m. ; ein
— im .'gembe rozporek w ko-
szuli; 2) ryndenka/. (budowni-
ctwo); 3) ein — im gelfen
szpara w skale.

©diU'^auge, sn. =3, pl. »n,

oko skone.

©djU'^öugtfl, adi. sko-
nooki.

<Sd)lt'^iremter, sm. •§, pi.

— , rodzaj palnika gazowego.

©djlt'ljtilätterifl, adi. o li-

ciach zbatych.

(Sdjli'tyeit, va. (baben) roz-

pru, przern, rozpata;
jmnbm ben 33aud) — rozpru
komu brzuch; einen Sfttmel— zrobi rozpór w rkawie

;

fdjön gefcblicte 2Iugen 'piknie
wykrojone oczy.

©djii'tyfijrmtg, adi. wcity,
jak rozporek.

Sdjlt'^grakn, sm. =§, pl.— , wziutki rów.

©djli'tyfeitljaite, sf. pl. -n,
kliniak m.

©djU'tjmeffer, sn. =s, pi.
—
-, nó m. do rozpruwania skó-

ry ; lanceta /.

©djlo'rfer, sm. =§, ^z. —

,

scyzoryk j». bez spryny.

©rijlo'ljttieif;?, arfe. bialu-

tenki.

<&Ü)\0'pt\l, va. (f)a6en) ro-

zebra okrt popsuty.

<5U)U$,s.*fie$f
pl. ©djlöffer,

1) zamek m. do zamykania;
etiD. unter — unb Siegel

tjabcn mie co pod zamkni-
ciem, pod kluczem; jinter —
unb tiegel fifcen siedzie
w wizieniu; ein

—
' Dorbän»

gen, norlegen zawiesi kódk;
2) zamek m., paac m.\ ein

altcä — zamczysko n.\ i'ó=

mglidjeC) — zamek królewski;

©djloffer in bie Stift bauen
budowa zamki na lodzie,

domy z piasku; ©chlßffer auf

jmnbn bauen komu zupenie
zaufa, na kim zupeDie po-

lega.

©djlo'puffcljer, sm. *§,pl.

— , dozorca m. zamku, ka-

sztelan m.
©d)Io'Pcamtc(r), sm. -n,

pl. =n, urzdnik paacowy.
SdjlO'PcfdjlOJl, sm. «e§, pl.

=befd)läge, skówka zamkowa.

©d)IÓ'Pcrg, sm. -&,pl. =e,

góra zamkowa.
©djlo'PetooIjner, sm. -s,

pl. — , mieszkaniec m. zamku.
©d)Io'Peuioljnerin, sf. pi.

«neu, mieszkanka /. zamku.

SdjlO'fjÖkdj, sn. «(e)3, pl.

»e, blaszka zamkowa, tarcza

/. do zamku,

©d)Iö'fjd)en, sn. =§, pl. —

,

paacyk m., zameczek m.
SdjlO'p, sf. pl. *n, grad,

ziarnko n; =n, grad (w wiel-

kich ziarnach spadajcy).

Sd)lo'§Ctt, e fcblofct, fle=

fcfilofet, vimp. (baben) e3 fdjlojjt

grad pada.

©djlo'jjtttfOM, sn. =e§, pl.

=förner, ziarnko gradu.

<Sd)lo'ffenU)etter, sn. <•%

gradowa pora.

©djlo'ftcnuione, sf. pl. =n,

gradowa chmura.

©djlo'ffer, sm. =3, pl. —,
lusarz m.

<5d)lo'fferarI>ctt, sf. pl. -en,

robota lusarska.

©d)lo'ffcrflcfctt(c), sm. -en,

pl. »en, czeladnik lusarski.

©djlo'ffermctftcr, sm. =§,

pl. — , majster lusarski.

Sdjloffcret', sf. pl. -en, i)

lusarstwo «.; 2) lusarnia
/*., warsztat lusarski.

Sdilo'jjfcbcr, «/. pl. =n,

spryna w zamku.
©djlD'jjfrau, s/\ # «en,

pani zamku.

©djlo'fjprteu, sm. -§, #z.

gärten, ogród zamkowy, park
m. przy zamku.

fSdjIo'ftgrakn, sm. «§, pl.

»graben, rów m. naokoo
zamku.

<3d)Io'Pnu}jtmaHii, sm. =(e)g,

p£. »männer, burgrabia m.,

horodniczy m., kasztelan m.,

przeoony tn. nad zamkiem.

SdjlO'jjljOf, sm. =e, ^.
=böfe, ; podwórze zamkowe,
dziedziniec m.

©d)Io'Pa^cüc, sf. pi =n,

kaplica zamkowa.

Sdjlo'ftnagel, «w. -§, pl.

=nägel, gwód zamkowy.
©d)l0'pla^ sm. se6, dzie-

dziniec zamkowy.
©djlo'pre&ißer, «m, -§, ^.

— , kapelan zamkowy.
®d)lo'f?uegeI, sw. -s, joZ.

— , zasuwka zamkowa.
Sdjlo'periualter, «. -§

#

P?. — - <Sd)lo'pogt, sm. =eä,

^5^. =DÖgte, obacz ©d)lüt3baupt-
mann.

©dilo'pcrtoaUung, sf. --en,

kasztelania/., burgrabiostwo

;

zarzd m. zamku.

©djlo'pogtet, */. pl. =ert,

obacz ©lopnerroattung.
@d)Io'|?uiadic, «/. pl. -n,

stra paacowa, zamkowa.
©d)l0'fjU)CtJif, adi. biay jak

grad.

<5d)Iot, «w. =e§, ^^- =e < !)

rura kominowa, komin; 2)

rura /. do odprowadzania wody.

Sdjlo'tfcger, sm. =§, pl. —,
©djlo'tfeljtcr, sm. =§, ^?. —

,

kominiarz ni.

©djlo'tte, */. 2^. =U, 1) li
szydowaty u szczypiórka;

2) obacz ©alotte; 3) obacz
©djrot 1).

©djlo'ttcrgang, sm. =e§,

chód chwiejcy ci.

©d)IO'ttCrig, adi'. niedbay,
rozlazy, niedbale wiszcy,
nieporzdny (ubranie).

(Sdjlo'tterigfeU, sf. pl. =en,

niedbalstwo n., nieporzdek
m., chód chwiejny.



Sdjlo'itermildj 341 Srfjhi'jjfgang

&Ü)ti'üttmiM), sf. zsiade
mleko.

©djiO'tterit, vn. (haben)

trz, chwia si, niedbale

wisie, drga; bie ftüfje, bie

Anie fdjlottern ihm nogi, ko-

lana mu si trzs, chwiej*,

ba§ $letb fdjlottert auf ijjr

suknianiedbalenaniej wisi,jak

worek ; er fdilottert im ©eben
chodzi kiwajc, chwiejc si.

<&ti)U'ttttttl sn. =3, 'obacz

©dilottertgfeit.

©djludjt, sf. pi. -en, w-
wóz m., parów m., wdó m.,

jar m.

&U)\tt'ti}tn, I. tw. (haben)

1) czka, mie czkawk; 2)

ka, szlocha; II. va. (haBen)

er fcblitcfijte ba§ lefcte Sebe»

rooBI z kaniem wyrzek osta-

tnio poegnanie.
Sdjfa'djjen, sn. =§, ©djhtdj«

JCrCi', sf. pi. »en, czkawka
/. ; kanie n., szlochanie n.,

szlochy pi.

©d)lu'djjer;, «». =§, pi —

,

1) ten co szlocha, ka; 2)

szloch m., westchnienie n.

©djlllif, sm. =(e)3, pi. -e,

yk m., haust m., yknicie
n.j einen — tun raz ykn;
in einem — jednym ykiem,
na jeden yk, haustem; Beim

erften — za pierwszym ykiem,
ykniciem; ein — Sßaffer

kropla /., odrobina f. wody;
einen — übet ben Surft trinfen

przebra miark, upi si;
einen — nehmen ykn.

©djfa'tfaMarat, sm. -e§,

pi. =e, przyrzd przeykowy.
@d)IU'(Iauf, sm. =>%, czkaw-

ka/.
Sdp'tfdjeti, sn. <•§, pi. —,

yczek m.
©d)IU'(fen, vn., va. i vr.

(haben) poyka, yka, prze-

yka; gieria, — poera, po-

chania, akomie, arocznie
poyka; 23eteibigungen herun=

ter— pokn obelgi; er ttrb

nicht rjiet babei — nie bdzie
mia z tego wielkiej korzyci

;

er roirb ben ©eroinn — on
z tego skorzysta; fid) rjotl —
obje si, przeje si, upi
si; bie @rbe fcbludt ba ©af«
fet in ftd) ziemia pochania,
wsika wod.

©ujUt'den, sn. =5, 1) y-
kanie n., poykanie n. ; 2)

obacz ©cblucbjen.

©d)I«'(fei:, sm. s§, pi. —

,

1) arok m.\ akomiec m
;

2) armer — biedak m., chu-

dy pachoek m., chudeusz m.,

goysz m., golec m.\ 3) da-
wigad m. (ptak).

©djlu'djjfcn, vn. (haben)

obacz ©djlucbjen 1).

©djlu'tfttetfe, arii. i adv.

ykami, haustami, po trosze

(pi).

©djiU'berig, adi. obacz

©chlottertg.

Sujlaft, sf. pi. ©d&lüfte,

ubacz ©d)fud)t.

<Sd)lU'mmer, sm. =§, drze-

manie n., drzemka /". ; in —
ftnfen, liegen zdrzemn si;
drzema.

@u)fa'mmerbetiht&t, adi.

odurzony drzemaniem.

Sdjlii'mmerftffen, sn. =§,

pi. — , poduszka f.

©ujlirmmerfimter, sn. pi.

nasienie senne, ziarnka n. pi.

maku.
©djUt'mmerlieb, sn. =e3, pi.

=er, koysanka /.

@d)lu'mment, vn. (fjaben)

i vimp. drzema, zdrzemn
si; feine 2tn(agen — nodj

jego zdolnoci s jeszcze

upione, nierozwinite; mid)

fd)iummert jestem picy,
senny.

@u)tu'mmcrrottc, */. pi. »n,

okrga poduszeczka, waek
m. do spania.

@u)IUltt^, sm. -(08, Vi- '*,

traf w., przypadek m. ;
—

hoben mie szczcie, szanse.

©djfa'mjje, */. i>. *n, ob.

©cblampe.

©djtu'ntyen, ©djtu'tttpern,

vn. (jjaben i fein) przypad-

kiem si wydarzy; wisie,

wóczy si; eö fcbtumpt alle

an ihr wszystko na niej wisi.

©d)fa'm})ig
(

adi. i adv.

niechlujny, nieporzdny, nie-

chlujnie, nieporzdnie.

©djlu'ntyigfeit/ sf. pi. =en,

niechluj stwo n.,nieporzdek rr.

.

<SdjlMl&, sm. =el, pi.

©chlünbe, l) gardziel m., prze-

yk m.
;

paszcza /. ; 2)

otcha /., przepa f., otwór

w. pieczary, paszcza /. ; bie

efjernen ©cbjünbe fpien r<er=

heerenbeö $euer spiowe pa-

szcze ziony niszczcy ogie;
3) topiel /., nurt m.

©djlu'n&bräune, sf. pi. =n,

angina /'., dawiec m.
©djlu'n&fnpf, sm. =ei, pi.

=föpfe, gardo n.

©djiu'n&fojjfentäüninmg, »f.

pi. =en, zapalenie n. garda.

<sd)fa'n&foj)ffdjmtt, sm. -eg,

pi. =e, przecicie n. garda,
laryngotomia f.

@djIu'ni>mu§Jel, sm. =, pi.

U, misie gardowy.
©djWn&riJhre, «f. pZ. =n,

przeyk w.
©ujlllj), «/. i'?. =e, obacz

©chaluppe.

©ujltlpf, «w. -e,^. ©c&Uipfe,
skrytka/., kryjówka /; smy-
knicie n., szustnicie n.

©djlü'Wen, Sd)Iil'|jfcn, »».

(fein) przesun si, wy-
mkn si, wylizn si, wy-
sun si; in ein Sod) —
czmychn do dziury; ber

2lat fd)[üpfte mir au§ ber

£anb wgorz wylizn mi
si z rki; er fcfiliipfte fcfinett

in feinen ©chlafrod5 wdzia
szybko szlafrok; bn§ Sßort

fdjlüpfte mir unBebadjt über
bie Sippen to fowo wy-
mkno mi si tylko z ust;

au§ bem @i — wyku si
z jaja.

©dp'Wett, ©d)lu'pfcn, sn.

°§, wymknicia n., wyliz-
nicie n. si.

@<fjlii'>f(e)ng, adi. i adv.

1) hzki, lizko; e ift fet)r

— jest bardzo lizko; 2)

lizki, niepewny, niestay,

krtacki; ein =er SDlenfch

czowiek niepewny, uywa-
jcy wybiegów; »er Seroei
dowód niepewny, lizki; 3)

tusty, nieprzyzwoity, gor-

szcy, dwuznaczny; =e 3Bt^e

dowcipy tuste, nieprzyzwoite,

dwuznaczne.

<Su)IüW(e)rigfett, */. pi. »en,

lizko /. ; nieprzyzwoito

/., nieobyczajuo /., dwu-
znaczno f.

©d)ln')fgang, sm. =eg, pi.

=gänge, dioga tajna, skryta,

kryjówka f.
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«djiu'pfftafen, sm. «s, pl.

fjäfen, przysta ratunkowa.

«tilu'tffäfer, sm. -8, pl.

-, obacz INehlfäjer.

3d)ln'pflod), sn. .(e)8, pl.

-IÖd)er, dziura, przez któr

si mona wymkn, prze-

mkn.
SdjfoWtoefee, sf. pl. -n,

wydrzyk pasoytny.

Stfiu'JftDinfcI, *m. =3, i??.

— , kryjówka /., schronienie

n.,' miejsce Tl. ukrycia si, !

skrytka/.

S*Iurf#
*i»..(e)§ #

i>?.©^Iür« .

fe, obacz ©djludt.

Sdilii'rfett, L »a. Robert)

cmoka, chepta, zwolna pi,

opa; er fdprft beim (5 ff
en

ber Suppe cmoka, chepcze

iedzc rosó; er fdprft mit

•Serjagen Jemen ffiein pije

zwolna, z przyjemnoci wi-

no; II. vn. (fjafien) szurga
nogami; III. er. fid) Jat —
nasyci si, naje si do

syta.

SdjlÜ'rfen, sn. •§, cmo-

kanie »., cheptanie »., picie

powolne, topanie n. ; szur-

ganie «., szurgotanie n.
°

5d)Iu'rrC, */. pZ- -n, roz-

chodzony trzewik, pantofel.

5d)tu|, sm. =ffe§, ^.
5d)lüffe, 1) zamknicie «.,

beim ©djlufje bes Sores przy

zamkniciu bramy; bas I

ftenjier'rjat feinen guten —
|

okno nie domyka dobrze; 2)

(u jedca), ber Leiter hat i

feinen guten — jedziec nie
|

dobrze nogami ciska konia;
i

3) zamknicie »., zakocze-

nie n., koniec m., am ©djluffe

bes Briefes w kocu, na za-

koczenie listu ; beim ©cr)luffe

be er (len SHfteS na kocu pierw-

szego aktu
;
gum ©ctluffe fom=

men doj do koca
;

jum
Schtuffe bringen zakoczy
co

;
jum ©djluffe fage id) nod)

w kocu dodaj; — ber £e=

batte beantragen wnie za-

mknicie dyskusyi ; 4) konklu-

zya/., wniosek m., wnioskowa-

nie n., uchwaa/. ;
jum ©djluffe

fommen doj do konkluzyi;

einen — madjen (aus etro.)

z czego (wy)wnioskowa;

©djluffe gießen wysnuwa

wnioski; — com allgemeinen

auf Sefonbere wnioskowa
z ogólnego na szczególne;

logiidjer — logiczny wniosek
;

falfct)er — mylny, zwodny
wniosek, sofizinat m. ; Dor«

eilig einen — jieljen lekko-

mylnie wnioskowa; es finb

trächtige ©ctluffe burcbgegangen

zapady wane uchway ; 5) po-

stanowienie n., przedsiwzi-

cie n. ; mein — ftef)t f eft

mam silne postanowienie.

Sdjlu'fcafforb, sm. =es, pl.

=e, akord kocowy.
Sdjlu'ftatttrag, sm. »es, pl.

=träge, wniosek kocowy

;

wniosek m. na zakoczenie

(posiedzenia lub rozprawy).

Sdjfa'fiart, sf. pl =en,

sposób «., tryb m. wniosko-

wania.

Sd)Iu'palfen, sm.
>f,

pl
— , siestrzan m. (u cieli).

Sdjlu'Pemerfmtg, «/. pl.

I =en, uwaga kocowa.
5d)lu'tjhttans, */. pl. -m,

bilans kocowy.
Sdjlit'prief, sm. «(«)§, pl

=e, terminatka/., umowa pi-

semna o dostaw.

Sdjlit'fjdjor, sn. «es, pl.

chore, chór kocowy.
Sdilu'fjeffeft, sm. =e, pl

:e, etekt m., wraenie n. ko-
cowe.

Sdjlü'ffet, sm. =, pl. —

,

1) klucz m.; ein Heiner —
klucz) k TM.; mit Urn — t>er=

fcbliefceu zamku na klucz;

bie ^eiligen — ^etti klucze w.
Piotra; ben — ju einem Sanbe

erobern zdoby twierdz

strzegc granice kraju; 2)

klucz w muzyce; 3) klucz

m., komentarz m.\ — &u

i einer ©eCeimfchtift klucz do
' deszyfrowania tajnego pisma;

— ju einem 2lutor komen-

tarz m. do autora.

Sdjlü'ffelbort, sm. -eS, pl.

! =bärte, pióro n., zb m. u klucza

.

Sdjlii'ffetfeetn, s». =(e)s, pl

=e, obojczyk m., kluczka /.

gdilülfelbetoatjrer, sm. =s,

pl. — , klucznik m.
2d)lü'ijeIkB)afimtit, */.

pl. =nen, klucznica /.

5d)lii'f|elbled), sn. -(e)8, i»I.

=e, obacz ©chlofebtecf;.

gdjlii'fjel&lume, */ pl. «n,

pierwiosnek m., kluczyk m.

2d)lit'ffelbimb, sm. =es, pl
»bünbe, pk m. kluczów.

Sdjlii'jielgelb, sn. =e, pl.

«=er, porkawiczne n.

Sdjlü'ffetyafett, sm. -s, pl

— , i) hak m. do zawiesza-

nia kluczów ; 2) klucz m. do od-

jcia gówki podu (chir.).

'
gdjlü'ffeUod), sn. -es, pl.

=löd)er, dziurka /. od klucza.

Sdjlü'iietpjinlt, sm. =es, pl
=e, wany punkt strategiczny,

od zajcia którego zawis
wynik bitwy.

Sd)lii'jfeinng, sm. «es, pl

=e, kóko n. na klucze.

Sdilü'fielrohr, sn. =es, pl
»e, trzon m. klucza.

Sd)lü'fielfd)ü&, sn. -es, pl.

=er, szyldzik zamkowy, bla-

szka f. do zamku.

gdjiu'ftfaü, sm. =es, pl.

=fälle, kadeneya f. (w muzy-

ce); doczynienie prawne.

Sdjlu'Rfolge, sf. pl -vi,

5d)lu'r)folgctung, sf. pl. =en,

wniosek /«., wynik m., kon-

kluzya /.

gdilYjjformel, */. pl =n,

formua kocowa.
Sd)lu't)ger)et, sn. =es, pl.

-e, modlitwa kocowa.
Sd)lu'Rgered)t, adi. logi-

czny, dobrze wywnioskowany.

gdiUt'jjgefattg, sm. i),pl
=gefänge, fina m., piew ko-
cowy.

gdllü'fftg, adi. zdecydo-

wany ;
— raerben zdecydowa

si, postanowi, uchwali.

'Sdjlu't}fajntel, sn. «, pL
I — , rozdzia kocowy.

Sfhllt'pIurS, sm. «fes, pi.

i, kurs kocowy (gieda).

gdjlu'pleifte, */ vi- =«*

winieta kocowa (druk.), li-

stewka graniczna.

Sdjlu'pagel, sm. =s, ^^.

=nägel, sworze m., tylnik »».

dilu't}pn!t, sm. »e§, y^.

=e, punkt ostateczny ; kropka

kocowa.
5diiu't)redinMtg, sf. pl.-en,

rachunek ostateczny, koco-

wy.
5dilH'T)reue, sf. pl *n,

mowa kocowa, epilog m.
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gdjlu'fcreim, am. ««§, pl.

-e, rym kocowy.

-jä§e, konkluzya /., zdanie

zamykajce wniosek; fina m.
(w muzyce).

<2d)lu'fjftgnal, an. -(e)8, i??.

r f, sygna kocowy.
i2djfa'ftf^ung# sf. pl. «en,

posiedzenie kocowe, sesya

ostatnia.

Sdjlit'ffftetn, am. «eg, p.
=e, kamie zamykajcy skle-

pienie, kliniec m., zwornik

m., zawornik m., zawór m.
;

(przenonie:) zakoczenie n.

@tQlirftftit(f, an. -eg, pZ. -e,

fina m., zakoczenie n.

Sdjlu'fiitrteü, sn. =(e), p.
«e, wyrok ostateczny, ko-
cowy; zdanie ostateczne.

Sdjfo'ffbcriüanblitng, sf. pl.

'(n, rozprawa ostateczna;

rozprawa gówna.
@djlu'fföer8, am. -feg, i?Z.

-fe, zwrotka kocowa; ostatni

wiersz.

©djlu'fttötbrig, adi. nielo-

giczny, niekonsekwentny.

©djlu'ftunbrigfett, */. jpZ.

=en, nielogiczno /., niekon-

sekwencya f.

Sdjlll'ftttiort, sn. -e3, jjZ.

=e, wyraz kocowy; zako-
czenie n., epilog w.

Sdjlu'fjäeidjen, sn. =§, #Z.

— , znak w. zakoczenia.

<5djfo'ft3ettel, sm. =g, pi.

— , obacz ©djiufjbrief.

Sdjlu'ftsterat, «w. =eg, ^
=e, obacz ©djtufjleifte.

Sdjntfltfj, s/*. haba /.,

obelga/., zelenie n.
;
jmnbttt

eine — antun hab, wstyd,
krzywd wyrzdzi komu.
imadj&ebecft, @d)ma'd)=

t'elaöCn, adi. hab okryty,

shabiony.

2dima'd)rebe, af. pl. =n,

mowa obelywa, habica.
'«tfjraa'djien, I. «n. (fiaben)

pragn, t?kni, akn, za-

miera, schn (z godu,
pragnienia, mioci); nor £t|e
— zamiera z gorca, nie

módz sobie da rady od go-

rca; nor Siebe — schn
z mioci ; nad) ettt). — nie-

zmiernie czego pragn; id)

fcbmadjte nad) einem Xrunf

strasznie mi si pi chce, nie

mog wytrzyma od pragnie-

nia; jmnbn — laffen dr-
czy kogo niepewnoci; im

©efängniffe — jcze w wi-
zieniu.

(Sd)ma'djtett, sn. -S, t-
sknota /., pragnienie n., a-
knicie n.

Sdjma'djjtettb, adi. spragnio-

ny, akncy, stskniony; «er

Stugbrutf, =e -Öhene rozma-

rzony wyraz; =er 93Itd6 g-
bokie, tskne spojrzenie.

Sdjntd'djttg, adi. smuky,
wysmuky, szczupy, chudy.

Sdjmö'djttgleLt, */. pl.*tn,
smuko f., wysmuko /.,

szczupo f.

Sdmta'djtlawen, am. -8,

pl. — 1) biedak m. ; 2) czowiek
sentymentalny.

<2djma'd)tioden, af. pl.

duffie wiszce loki.

6d)mo'd)tncmcn, am. =s,

pl. —, rzemie do podpasa-

uia brzucha; (obraz.) ben —
umfdjn allen muffen musie
cign pasa (eby nie czu
godu).

©djttta'djtooU, adi. hanie-

bny; adi: haniebnie.

(SdjmOtf, am. =eS, 1) sumak
m. (drzewo); 2) obacz ©e«

fcbmacf.

Sd)mO'(fI)aft, adi. smaczny,
smakowity; majcy smak
jaki; ein -er 33iffen smaczny
ksek ; adv. smacznie, smako-
wicie.

©djma'dljafttgfett, af. sma-
czno f., 8makowito f.

©d&ma'tffo8, adi. obacz

©efdjtttacfloä.

Sdjma'bber, af. pi. -n, i)

obacz ©djnuppc; 2) bazgra-

nie n.

©djma'bberbudj, sn. =e3, pl.

-biidjer, brulion m., raptu-

larz vi.

Sdjma'bbem, am. =g, pl.

— , bazgracz m.
5d)ma'bbern,«a.i«n.(^aben)

bazgra, gryzmoli, nabazgra,
nagryzmoli co.

Sdjntä'Ijfcrief, am. -es, pl.

-e, list obelywy.
Stfjntä'Jjett,va. i vn. (Caben)

ly; jmnbn — i auf jmnbn
j
ly kogo, wygadywa na

kogo; jmnbn einen 2)ieb —
przezwa kogo zodziejem.

gtfjntä'ljen, an. =§, «rfimii'-

Ining, af. pl. -en, obelga /..

obraza /., shabieuie n., bla9-

femia /. ; ©djmä§ungen aus-

flogen ciska obelgi.

2ä)mä'\)tt, am. -g, pl. —

,

Iyciel m.
©djmä'tyeriit, af. pl. -nen,

Iycielka f.
gdjmä'fllid), adi. i adv.

haniebny, haniebnie, obely-
wy, obelywie; eg ift — Ijetfi

jest okropnie gorco; bag

foftet ein »eg ©elb kosztuje

straszne pienidze.

2d)mä'djltd)fett, sf. pl. =en,

obacz ©djmach i ©djänblicbleit.

<Sd)mä'l)rebe, */. pl. =n,

mowa obelywa, obraza f.,

oszczerstwo n.

Sdjmä'Ijfdjnft, af. pl. -en,

pismo obelywe, paszkwil m.

Sd)mit'l)fudjt, af. skonno
f. do zorzeczenia, lenia, wy-
gadywania.

Sdjmä'ljfüdjttg, adi. zo-
rzeczliwy, wygadujcy ; eine

=e £>anblung czyn uwaczajcy.
®djmfi'l)Mtg, sf. pl. -en,

obacz ©cbmäfjen.

Sdjmö'htoort, an. -eg, pl.

=e, obacz ©cbmährebe.

©djmal, fcbmater, am fdjmal*

ften, i fdimäler, am fd)mä(ften,

adi. i adv. 1) wazki; ein =eg

93anb wazka wstka ; *er ma=
a)en zwzi ; ein »eg ©efid)t ^aben

mie wazk, szczup twarz;

=e 33aden bekommen zeszczu-

ple na twarzy ; 2) szczupy,

skpy; =e 33iffen szczupe,

skpe kski; ein -eg ©infom-
men skromne dochody; eg

gebt bet ibm — t)er bardzo

u niego skpo, nie moe
zwiza koców.

Sdjnta'lbatfig, adi. szczu-

py, chudy na twarzy.

@d)ma'IMött(c)rtg, adi.

wzkolistny.

'5d)mO'lI)rÜfttg, adi. obacz

©ngbriiftig.

Sdjmä'ictt, vn. i va. (b^aben)

1) zrzdzi, wygadywa na
kogo; 2) becze (kozio).

£djmä'Iett, an. »8, 1) zrz-
dzenie n., wygadywanie n.

;

2) beczenie n. (koza).
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3djmii'lent, I. va. (Caben)

zwzi, uszczupla, uszczu-

pli, cienia, cieni, przy-

kraca, ukróci, ujmowa,
uj, uwacza; jmnbg guten

9uf, SSerbien ft, 2lnfefjen, 9tuhm
— uwacza czyjej reputa-

cyi, zasudze, powadze, sa-
wie; jmnb ©infünfte —
zmniejszy, uszczupli czyje

dochody ; II. ficb — , vr. zwa
si, uszczupla si, zmniej-

szy si; ogranicza si.

«djiitalerit, sn. =g, (Sdjmfi'*

leritttg, sf. pi =en, uszczu-

plenie n., ujma/"., uwaczanie
n., zmniejszanie n.

Sd)maiiaitg, sm. =fes, pi.

«Ijänfe, sknera m., liczykrupa

m.; Ciec ift — ßüchenmeifter

skpo tu je daj, tu kuchnia
bardzo biedna.

3u)ma'lfyett, sf. wako
/'., szczupo f.

Äuimalf^Ur, sf. wazki tor

kolejowy.

Sujmalfpltrig, adi. wzko-
torowy; =e Sahn wzkotoro-
wa kolej.

5d)ma'ttC, sf. szmalta /.,

smal ta/"., ziele/, kobaltu, nie-

dokwas m. kobaltu, zeszklony

kobalt.

Sd)nta'ltt)Iatt, sn. niebieska

farba wydobyta z mielonego

kobaltu zeszklonego.

©d)nta'ltier, sn. =(e)g, pi -e,

jelonek m., danielek m., a-
niczka /.

©djmalj, sn. -e, sma-

lec m., tuszcz m ., okrasa f.\
ohne ©aij «ttb — bez wszel-

kiej okrasy, bez smaku; im
— ftCen opywa w dostatki.

gdjmct'ljttrne, sf &• =*,

zimowa gruszka, bera zimowa.

gdjuta'lsulumc, sf. pi. =n,

obacz SSutterbhime.

Sdjma'Ijurot, sn. =eg, pi.

<=e, chleb ze smalcem.

Sdjma'ljuittter, sf. topione

maso.
Sdjma'Ijen, ©djmiü'jen, va.

(haben) omaci, smalcem
okrasi; roeber gefalgen noch

gejhmaljen ani sone ani

pieprzne, ni takie ni owakie,

bez smaku.

Sdjlttll'lStg, adi. wiele tu-

szczu w sobie majcy, tusty.

Sdjma'ljfudien, sm. -%,pl.

— , frytata/., rodzaj nalenika.

©d)ma'l3J)famte, */. pi. -n,

patelnia f.
Sdmtanb, ©djmant, sm.

=es, pi. =(, 1) mietanka /.

;

2) mczka widrowa, i

©djmaro'fcen, vn. (Caben)
wyjada z cudzej kuchni,y cudzym kosztem, piecze-

niarzy
;

(o zwierztach i ro-

linach)y na inne zmwierz-
ciu, na innej rolinie.

©djmaro'tyen, sn. =g, paso-

ytnictwo n., wyjadactwo n.

Sdjntaro'^er, sm. =g, pi
— , darmozjad m., pasoyt
m., wyjadacz m., pasibrzuch

m., pieczeniarz m.

©djmarofcerei', */. pi »en,

obacz ©chmarofcen.

Sdjmaro'^erljaft, Sd)ma=
tO'^Crtfd), adi. i adv. pasoy-
tny i pasoytuie.

Sd)morn'|crIeucn, sn. =g,

ycie pasoytne, pieczeniar-

skie.

©ujmcro'^cr^ftonäc, sf. pi
•n, rolina pasoytna, na-
rol /.

©ujraanj^ertier, sn. =(e)§,

pi "t, wierzchniak m.
©djmaro'tjertimt, sn. =g, ob.

©cbmaro^en sn.

Sdjma'rre, sf. pi *n, bli-

zna /., kresa /.

©djma'rren, va. (Ijaben)

blizn komu zada.
©djttta'rng, adi. bliznami,

kresami okryty.

<Sd)ma'r(re)it, sm. i) rodzaj

omletu w kawakach; 2) po-

woka z przysmaonej buki;

3) gupstwo n., bagatela f.

Sdjma'ftfje, s/- i>*-
s«/ mode

baranki (futro).

Sdjmatj, sm. »eg, pZ.

©chmäfce,causgony,cmok m.
©djmä'^djen, «n. «g, p. —

,

causek »».

<§d)ma'£en, »». i »a. (haben)

mlaska (jedzc), cmokta;
caowa gono, cmoka.

©djma'^en, sm. =g, pZ. —

,

strzpia n. pi
<5u)maUu), sm. =(e)S, dym

duszcy.
<St|mau'u)en, va. i »n.

(haben) dymi si, kurzy,
kopci, mi.

Srimtäu'cfien, va. (haben)

wdzi, wykurzy ; bte 33ie=

nen, ben g-ucbg — wykurzy
dymem pszczoy z ula, lisa

z nory.

©djmatt'djer, sm. =g, jrf.

—
,
palcy m. duo tytoniu.

Sdjm'aU'djig, adi. peen
dymu, zadymiony.

Sdjmau.8, sm. =fe§, ^.
©dmtäufe, uczta /., biesiada

/., bankiet m., gody pi; ba§

ift ein wahrer — für mid) to

prawdziwa przyjemno dla

mnie; ein DIjcenfchmaug uczta,

rozkosz dla uszu.

Sdjmaufen, I. va. (haben)

zajada smaczne kski; II.

vn. (Ijaben) biesiadowa,
ucztowa, je.

©d)mau'fer, sm. «g, pi. —

,

biesiadnik m.
©d)mauferet', sf. pi -en,

biesiadowanie n., hulanka f.
©u)me'(il>ar, adi. dajcy

si odczu smakiem.

'SdjtttCtfett, I. va. (haben)

kosztowa, skosztowa; haben
©te bag (Seroürj an btefer

©auce gefdjmecft ? czy wyczue
Pan korzenie w tym sosie ?}— ©ie biefen 2öetn skosztuj

Pan to wino; II. vn. (Ijaben)

smakowa, smakiem pozna-
wa, trci czem ; nad) etro.

— trci czem; netbrannt —
czu, trci spalenizn; bec

dubbing fchmecct nad) meljr

ten pudy rozbudza wikszy
apetyt; nad) nichts — nie mie
smaku; bitter, füfj

— mie
smak gorzki, sodki, sma-
kowa gorzko, sodko; ftct)

etro. — laffen z apetytem
je, pi; er läfjt fid)'g gut
— dobrze zajada, nie auje
sobie jedzenia; bte Slrbeit

rotU ihm nidjt — niechce mu
si robi, robota mu nie sma-
kuje; foli er nur — , role eg

mir ju SWute ift niech tylko

dozna, zasmakuje, jak mi jest.

SdjmCcter, sm. =g, pi. —,
1) smakosz m. ; 2) einen guten
— haben mie delikatne pod-

niebienie ; 3) gba /.

©d)metdjelei'/ */. pi. «»en,

pochlebstwo n., pochlebne

sowa, komplement m. ; burd)

— jjmnbn gerohmen pozyska
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kogo pochlebstwem ; einem
2ftäbchen =en fagen pannie
komplemeuty prawi.

Sdjmei'djelljaft, adi. po-

chlebny, chlubny; et« =e§

2lnerbteten pochlebna, chlubna
propozycya; ba ift für mtd}

fehr — j
to dla mnie bardzo

pochlebne.

©djmci'djelfafce, sf. pi. -n,

Sdjtttei'djelfätjdien, ». pochie-

bni w., pochlebnisia /., kotek
licy si.

©djraet'djelfiinfte, */. pi.

sztuka /. pochlebstwa.

Sdjmet'djeln, I. vn. (haben)

pochlebia; jmrtbm — po-
chlebia komu; ba3 fdE)tnei=

dielte feiner ©itetfeit to po-
chlebiao jego prónoci;
biefer «Spiegel fchmetojelt to

lustro pochlebia; II. va. (haben

i fein) id) bin gefchmeichelt

e bat mich gefcbmeictjelt czuj
si poehlebiouym; blUd) biefe

9tebe fcbmeichelte er [te bei»

feite pochlebn mow zwabi
j w bok; III. vr. id) fchmeid)«

le mir mit ber Hoffnung po-
chlebiam sobie nadziej.

§djraet'd)eln, sn. «§, po-
chlebianie n.

Sdjmet'djelname, sm. =n§,
pi. *n, pieszczotliwe imi.

SdjntCt'djelni), adi. pochle-
bny, pochlebiajcy.

Sdjmei'djeireöe, */. pi. =n,

mowa pochlebna, pochleb-
stwo n.

Sdjmet'djelttort, sn. »e,
pi. =e, pochlebstwo «., wyraz
pochlebny.

Sdjmei'd)ler, sm. =§, _p.
—

,
pochlebca m., lizun »j.

©djmei'djierin, sf. pi. »nen,
pochlebnisia jf., lizunka /.

Sdjraet'djlerifdj, adi. i adv.
pochlebczy i pochlebczo.

SdjmeiMg, adi. ob. ©e=
fdjmeibtg.

©djmei'btgen, va. (haben)
robi gitkim, potulnym.

SdjmeVfjen, fa)meif5e,fd)mei*

jjeft i fdbmetfet, fdjmeifjt, fchmijj,

gefdjmiffen; va. i vn. (haben)

1) rzuca, ciska, miga;
anf jmnbn mit ©tetnen —
rzuca na kogo kamieniami;
jmnbn ju SBoben — rzuci,
mign kogo o ziemi; 2)

bi, uderzy; jmnbn hinter

bie Dhren — uderzy kogo
w twarz ; 3) (o ptakach, owa-
dach) wyrzuca z siebie,

jajka znosi, fajda; bie

fliegen haben hier gefdjmiffen
muchy tu popstrzyy.

©djmei'fifltege, */. pi. =n,

miniczek m., nawozowicc
m., plujka /.

©djmelj, sm. «eg, pi. «e,

szmelc m., polewa /., szkli-

wo »., oszklenie n., emalia
/*., powoka szklista; mit —
Überziehen szmelcowa, ema-
liowa; ber grüne — ber

Söiefen byszczca ziele k.
©djmCIjar&ett, sf. pi. -en,

edjme'lsauftragen, m. =s,

emaliowanie n., robota szmel-
cowana, emaliowana.

©djme'Ijarhetter, sm. *$,

pi. —, szmelcer m., emalier

m., powoczuik »?., polewacz
m., giser m.

©djltte'ljfear, adi. topliwy,

topuisty, roztopny.

®d)mc'Isftar!ctt, sf. topli-

wo /., topnisto f., roz-

topno /.

&§VXt\$UitZl, sf. topione
maso.

Sdjrae'lje, sf. pi. =n, i)

topienie (kruszcu, lodu); 2)
obacz ©ctjmeljrjütte.

®djme'l3etfen, sn. «§, e-
lazo przetapiane.

©d)rae'l$en, I. «a. (haben) 1)

topi, stopi, roztopi, rozpusz-

cza; SKetatte — pawi
kruszce; bie ©onne fcbmeljt

ben ©cftnee soce topi nieg;
bie $at&en — kolory sta-

pia; 2) szmelcowa, ema=
liowa, oszkli szkliwem,
powleka; II. vn. (fein)

fchmelge, fchmefjeft i fchmeljt,

fdjmiljt, fcbmoij, gefd)mol=

gen, topnie; ber ©cbnee

fdjmiljt in ber ©onne nieg
topuieje w socu; in Xtä=
nen — ton we zach; baä
§erj fdmtUjt mir oor Siebe,

§reube serce mi si rozpy-
wa z mioci, radoci ; bie 33e«

fafcung fdjmotj auf 100 3Ronn
zaoga stopniaa na 100 ludzi;

III. *b, ppr. i adi. topniejcy,
rozpywajcy si; =e Stme
gruszka rozpywajca si w

ustach; =e %Ör\e melodyjue
dwiczne tony.

Sdjnte'laeit, sn. =, ©d)me'l=

Jlllig, sf pi. -en, topienie n.,

roztopienie n. ; szmelcowanie

n., emaliowauie «.; zlewanie

n. kolorów, tonów.

Sdjme'lsettb, adi. obacz
©chmeljen III.

©djme'Iäcr, sm. =3, pi. —

,

topiciel m., pawiciel m. kru-

szców, powócznik m., pole-

wacz m. ; szmelcer m., szmel-

carz m.

©djmeljerei', sf.pl. »en, ob.

©chmeljarbeit i ©chmelj»

Ifitte.

©djmc'Ijeffc,*/. pi. »u, ku-

min m. do topienia miedzi.

Sdjme'lsfarbe, */. pi. -n,

emaliowy kolor; farba /. do
malowania iia szkliwie.

Sdjme'ljgemfilbe, sn. =z,pl.

— , malowido n. na emalii.

Sdjme'ljgrab, sm. =e, pi.

-e, stopie m. topliwoci.

©djme'Isgrit&e, sf. pi. *n,

©djmelsfeffel, sm. -§, pi.

— , kocio m. do topienia.

Sdjme'ljljtye, sf. pi. =n, ob.

©chmeljgraö.

Sdjme'lahütte, sf. pi. =n,

szmelcarnia /., huta /. do to-

pienia kruszeów; odlewnia

/., rudnica /., rudnia /.

edjmcljfunft, sf.pl. »tünfte,

emalierstwo n., sztuka /.

emaliowania.

©djme'ljmatem, */. pi. »en,

malarstwo emaliowe.

<§djme'lsmtttcl, sn. =§, pi.

— , rodek m. do podniesionia

topliwoci.

@d)mcl30fcn, sm. =3, pi.

»Öfen, piec hutniczy.

©djmeljjjerlett, sf. pi. pery
weneckie.

©djme'fjpfanne, */. pi. =n,

panewka f. do topienia.

Sdjme'ljjjrojeft, «ot. =ffe, pi.

sffe, proces ?n. topienia.

Sdjme'ljftein, *w. K«)^,^.
-e, topie m. (minera).

©dirae'ljttcgcl, sm. =%,pi. —,
tygiel »w. do topienia kruszców.

©djmeljmerf, sn.>t<2>,pi.<*t,

zakad m. do topienia krusz-

ców; 2) obacz ©djmetjarbeit.

©djUter, sn. =(e), sado n.
;

smarowido w.
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«dimc'rl)01ld),«m. -(e)8,^.|dao mi przykro, e me

«bäuttje, @d|me'rttonft, sm. -ee, mo?e tego zrobi.

»J. Jritnfi, brzuch opasy ;
@<$mc'rjn, *»; * .

bolenie

czowiek opasy, pasibrzuch m. «.doleganie «., ból m.

~d)me'rgel, sm. -s, p*. —/

'

1) kaczyaiec »»., 2) szmer

giel m. (gatunek rudy e-
laznej), proszek korundu do

polerowania.

©djmerl, sm. =(e)3, pi. -e,

Srf)ntC'riC, «f. J> »n, drzem-

lik m., kobusek m. (gat.

jastrzbia).

Sdjme'rle, */. p -n, liz

»w., lizyk m. (rol.).

Sdjmeriing, *w. -8, jrf. =e,

1) obacz ©djmerle (zool.); 2)

mchownik m.

Sdjmerj, sm. =eS, pi. «en,

ból m., bole f.
(fizyczna i

moralna) dolegliwo /.,

cierpienie n., al m.
;
geroaUt=

ge «en im 2Irm baben mie
silne bole, boleci w ra-

mieniu; mit tiefem =e melb

id) S&nen bauon donosz panu

z gbokim alem; bie =en

ber ©eele finb oft empfinb=

tid)er al8 bie be8 ßörperä

bole, cierpienia duszy s
czsto bardziej dolegliwe

anieli bole, boleci ciaa

;

id) erroarte fie mit =en wy-

czekuj j z niecierpliwo-

ci; unter =en w bolach;

fted)enber, brennenber —
kujcy, piekcy ból ; —
nerurfacbenb bolesny, bole-

bolesny, bolenie, dotkliwy,

dotkliwie.

Sdjmc'rjenSanfaH, sm. -e§,

pi. »fätte, napad m. bólu.

Sdjme'rjenSbotfdjaft, sf. pi.

=en, bolesna wiadomo.
©djme'rjenSgelb, sn.=e§, pZ.

=er, basarunek w., wyna-

grodzenie n. za ból, nawiz-

ka /.

@djme'r$en3iungfrau, sf,

mie-

-(03,

gdrnie'rjenSnuttier, «f.,

©d)me'rsen(3)reid)e, »/. matka

bolesna.

©dime'rjenSftU),sm. *e§,pl.

=e, kielich »w. goryczy.

Sdjmc'rjenSfüib, sn. -e8, p.
=er, dziecko «. boleci.

Sdjme'rjenSlager,^. =8, o-

e n. boleci.

(gdjme'rjen§fd)i-et, sm. «(e)8,

pZ. krzyk w., okrzyk w. boleci.

<Sd)nte'rsen§ton, sm. -&, ^.
=töne, gos bolesny, lament m.

Sd'mc'rsengscit, sf. czas m.

boleci, ciki czas.

©djmCrjerfuttt, adi. i ad».

w boleci w alu, bolejc,

rozalony.
©djme'raerregenb, adi. po-

wodujcy ból.

©djme'ragefüljl, sn. -(e) *, #*.

e, uczucie n. bólu.

SdimCrjfiaft, adi. i ad».

'nienie, dotkliwy, dotkliwie;
bolesnyj bolenie, obolay

haben ©te feine anberen dotkiiwyj dotkliwie, dolegli-

=en? czy ci si niczego wie-
1

^
dolegliwie; febr =e

cej nie zachciewa?; frember ^ranl^ c it choroba bardzo bo-
- gebt nicht cmS fcerj cu-

1 legn3) dolegliwa; ein =et

dzy ból nie dolega; getetl»

ter — tft bal&er — skarga

ból agodzi.

Sdjme'räbelaben, §d)me'rj=

bClaftet, adi. drczouy, n-
kany boleci, zbolay.

©djme'rjen, »«. (baben) i)

bole, dolega, sprawia
bole, zabole; mein 2luge,

mein Sopf fcbmerst oko, go-
wa mnie boli; 2) przykro,
bole sprawia

; fein Unglüd
fdjmerjt mid) jego cierpie-

nie boli, dolega mi; e8

fdjmerjt mid) tief, ba| id)

ba§ nid)t madjen lonn bar- ' kojcy ból.

2lrm bolce rami.

©djme'rjlid), adi. i adv.

bolesny, bolenie, dolegliwy,

dolegliwie, przykry, przykro

;

e fonnte mir nid)t§ ©d)mers=

UcbereS gefdjeben nic przy-

krzejszego nie mogo mi si

wydarzy; =e ©orgen dole-

gliwe, przykre troski ;
jmnbn

— beftagen ubolewa nad kim

;

et ro>
_ entbehren bolenie

odczuwa brak czego.

©djme'räUnbewb, ©djmc'tj'

ftittcnb, adi. agodzcy,
umierzajcy, uspakajajcy,

Sdjme'l'SloS, adi. i adv.

bez bólu, niebolesny.

Sdjme'rjlofigteit, sf. brak

m. bólu.

Sdime'räbOÜ', adi. obacz

©d&merjerfÜUt, ©cbmerjbe»

laben.

5d)rac'ttcn, sm. =8,

tana f., mietanka /.

Sdjme'tterling, sm.

pi. =e, motyl m.

©djme'ttcriiuflSartiö, adi.

motylkowaty, motylowaty.

SdimCtterlingSbliimen, sf.

2)Z.,@djmc'tterItnß§blütler, sm.

pi, — , roliny motylkowate.

I
©dime'ttctlinflgfunbc, */.

nauka /. o motylach.

SdimCtteriinggne^ sn. «e§,

j

pi. mt, siatka /. na motyle.

©dimCttcrltng^n^c, sf.

pi. =n, poczwarka f. motyla.

(Sd)me'ttcrlmg(S)fammIung,

I
sf. pi. -en, zbiór m. motyli.

i Sdimc'ttem, I. »«• (Ijaben)

1

gwatownie, z trzaskiem ude-

I rzy, popchn, rzuci; in

@jü^ e — rozgruchota na

kawaki; jmnbn^ ?u 33oben

— rauci, obali kogo na

ziemi; II. vn. (baben i fein)

trzeszczejtrzaskliwie brzmie,

drgajcy dwik wydawa;
mit bem ßopfe an bie Sanb
— gruchn gow o cian;
ber Sonnet febmettert ge=

roaltig grzmot huczy gwa-
townie; bie trompeten, 'po»

faunen — brzmi trby i

koty; ein fd)metternber £on
ton silnie drcy; bie 9iad)=

tigatt febmettert sowik
piewa.

@d)me'ttent, sn. =8, trza-

skanie «., gruchotauie n.,

zdruzgotanie n., rzucanie n.

;

brzmienie «., drganie n. ; pie-

wanie n.

Sd)mteb, sm. =e8, pi. -e,

kowal m.; jeber tft feine8

©lücte8 — jak kto sobie po-

ciele, tak si wypi; fceffer

jum — al8 sum ©cbmiebel

geljen lepiej uda si do pana

jak do podpanka.

@d)mte'bbar, adi. dajcy

sie ku.
'©djmte'bbarfeü, sf. zda-

tno f. do kucia.
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3djmie'&e, sf. pl. «n, ku-

nia /.; oor bie rechte —
gehen chwyci si dobrej

drogi.

Sdjmte'oeamuoi), sm. -ffes,

pl. =ffe, kowado n.

«rfjmtc'bcorktt, sf. pl. -en,

robota kowalska.

«djmte'&ebalfl, sm. =e£, pl.

=bälge, miech kowalski.

«djmie'&eetfen, sn. =§, pl.

—, elazo kute, kowne.

©djmiC&eeffe, sf. pi. =n,

komin m. w kuni.

©djmiCbefeuer, «n. =§,

ogie m. w kuni.
©dimic'öegcfetf, sw. =en, pZ.

=en, kowalczyk w., czeladnik

kowalski.

Sdintic'öefiammer, sm. =§,

pi. — , mot kowalski.

5rfiratc'bcl)anbß)cr!,sw. =(e)3,

pi. =e, kowalstwo n.

Sdjmte'5efiinft, */. pZ-

=füntte, sztuka kowalska.

Sdjmte'&emafditne, «/. p*.

=n, maszyna /. do kucia.

Sdjmie&emetfter, sm. =§

^>Z. — , majster kowalski.

8d)mte'uen, *>a. (fia&en)

ku, kowa; 2Baffen — ku
bro ; m (Sifen, Ketten — oku
w elazo, kajdany; et fiat

fid) feine Ketten felfift ge=

fefimiebet z wasnej winy
straci niezawiso; an etro.

— przyku do czego ; ein

Komplott, SSerrat — knowa
spisek, zdrad; SSerfe, 3ietme
— ku wiersze, rymy, rymo-

wa; er fefimiebet fein

eigenes Ungtticf sam sobie

zgub gotuje; groei ÜMget in

einer §ike — przy jednym
ogniu upiec dwie pieczenie;

man mufj bag gifen —, fo-

lang e§ fieifj ift trzeba ku
elazo, dopóki gorce.

<Sdjmte'uen, sn. =§, kucie

n., kowanie n. ; knowanie n.
;

wierszowanie n.

iSdjmte'&efdjlade, sf. pi.

-\\, uel kowalski.

Sdjmte'&etoerfftatt, sf. pi.

•fiatten, warsztat kowalski,

kunia.

©djmte'uesange, sf. pi. =n,

obcgi kowalskie.

«djmte'uejeitg, sn. =e§, pi.

-z, narzdzie kowalskie.

Sdjmie'&ejitnft, sf. pi.

=-jtinfte, cech kowalski.

Sdjmie'ge, */. pi. -n, w-
gielnica stolarska, ukoni-
ca /'.

SdjmtC'gcn, I. va. (Ejaben)

ustawia podug wgielnicy;

ber (Sfeu fcfimtegt bie ^"^eige

um bie ÜBeibe powój wije ga-

zie okoo wierzby; II. fid)

— , vr. nagina si, gi si
wedle potrzeby ; bie SRefie

fcfimtegt ftd) urn bie ©tange
latorol gitko wije si okoo
patyka; bie ©djUnijfitume

fdjmiegt fid) an ba§ (Sifen=

gitter powój pnie si po e-
laznej kracie; fid) an jmnbn
— przylgn do kogo, przy-

cisn si do kogo
; fid)

—
itnb biegen ponia si i pa-
szczy; fid) in einen Söintel

— wcisn si do kta.
SdjmtCgfCtm, adi. obacz

©efefimetötg.

Sdjmte'gfamfeü, sf. obacz

©efctjmeibtiifeit.

©d)mtC'IC, sf. pi. =n, mie-

tlica /., miota /. (rol.).

Sdjmier, sf. pi. »en,

®d)mte'tC, sf. pi. =n, 1) sma-

rowido n., ma /. ;
(przeno-

nie :) in ber — fttjen siedzie

w bocie ; 2) trupa /. aktorów

wdrownych; 3) — befommen
dosta w skór.

Sdjmiera'ltett, sf. pi. pi-

mido n., bazgranina /.,

gryzmoy pi.

Sdjmie'ra^arot, sm. =e,
pi. =e, przyrzd m. do sma-
rowania.

©djmte'rfmd), sn. =e§, pi.

=büd)er, brulion m.,raptularz m.

Sd)mie'r&iid)fe, sf. pi. =n,

manica /., uianiczka /.

©djmiCrbutter, sf. maso
ziezae.

®d)ntte'ren, I. va. (Ejaben)

1) smarowa, nasmarowa,
posmarowa; einen SBagen,

eine 2ld)fe — smarowa wóz,

o; 33rot mit Sutter — po-

smarowa chleb masem; einen

Dfen mit Sefim — wysma-
rowa piec glin; einem

Kinbe ben 93cti in t>m 3ftunb

— dziecku papk dawa; mit

{Jett — wymaci; jmnbm

3nlenber, 2)eutfdH>oInifcf)e3 SBörterbucf).

ba§ ÜERaul mit §ontg — wzi
kogo na sodkie sowa; 2)

smarowa, maza, bazgra,
gryzmoli; etro. voü — wy-
smarowa, obazgra, za baz-

gra co; 3) jmnbm — sma-
rowa komu, dawa komu a-
pów, apówk; jmnbm bie

§änbe — wciubi komu co
w ap; baä gefit rote ge=

fefimtert idzie jak po male;
mer gut fdjmiert, ber gut

fäfirt kto smaruje, ten jedzie;

4) jmnbm ben SucW — wy-
oi kogo, da komu w skó-

r; 5) ben SBetn — zapra-

wia, faszowa wino.

©tfjmicren, sn. =3, ®djmte=
Itltl', sf. pi. =en, smarowanie
n. ; mazanie n., bazgranie n.,

bazgranina /., gryzmoy pi.,

ramota /.

Sdjmte'rer, sm. =g, pi. —,
1) smarownik m. ; 2) baz-

gracz m., bazgraa m., baz-
graj m., mazacz m., pismak m.

©djmtcrftn!, sm. «en, pi.

=en, Sdimie'r^ammcl, sm. 4,
pl. — , ©djmtCrma^, sm. =e3,

pi. =ma§e, plugawiec m., kop-
ciuch m., smoluch m., sma-
rowóz m., flejtuch w., kocmo-
uch m.

©djmtC'ng, adi. I) mazisty,

gsty i tusty jak ma; 2)

smolcy, brudzcy, walajcy,
tuszczcy; ein »e 3Ir&cit ro-

bota, przy której si wala,

brudzi ; ein =er üüftenfd) plu-

gawy czowiek ; ein =er ©etj=

|alä kutwa m.
; fid) — mad)en

powala, zabruka si; 3)
mikki do smarowania.

©djmtc'rigfett, */. smaro-
wito /. ; brudota /.

©djntte'rfäfe, sm. =§, pi.

— , ser m. do smarowania.

5djmie'rfur, sf. pl. =en,

leczenie n. zapomoc wcie-

rania, szmiika /.

SdjmtCrlo^cn, sm. -§, pi.

— , 1) cierka brudna, za-

smolona; 2) ob. ©d)mierfinf.

Sdjmte'rnuttel, sn. >g, pi.

—, rodek m. do smaro-
wania.

©djmte'röl, an. =eö, pl. *t,

oliwa/, do smarowania (n. p.

maszyn).
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«djmic'rfallie, sf. pl. =n,

ma f. do smarowania, wcie-

rania.

Sdjmie'rfdjaf, sn. -e, pl.

«e, owca parszywa.

©djmiCrfeife, sf mydo
do smarowania, szare mydo.

©d;mte'rfttefd, sm. =3, pl.

— , but, który si smaruje

tuszczem, ojem, tranem.

Sdjmte'rtooUe, */. wena
z nieczystych, parszywych

owiec.

(gdjnti'nfbotyne, */. pl. =«,

fasola wijca sie, dolik m.,

wspiga f.

©cdmi'nffiüdjfe, sf. pl. =n,

puzderko ». na barwido.

©djmi'nfe, «/". i>z. -n, bar-

wiczka /., farba /, barwido

«., szminka /., rumienido ».,

rote — ró m.\ roeifje —
blansz »z.; (przenonie:) bie

SBa&r^eit ofine — barfteHen

przedoy, przedstawi pra-

wd bez zabarwienia.

©djnn'nfen, I. va. (fjaben)

róowa, blanszowa (twarz)

barwiczk malowa, szmin-

kowa; II. vr. fid) — róo-
wa, blanszowa si, róo-
wa, zabieli, szminkowa,
malowa si; III. gefchmtntt,

pp. i adi.
;
(przen.

:) gefc&mtnfte

SDBorte nieszczere sowa
;

ge»

fd)minfte greunbfcfiaft udana
przyja.

sdjmt'nfen, sn. =§, bian-

szowanie »., róowanie »?.,

malowanie »., barwiezkowa-

nie »., szminkowanie ».

©djmt'nffunft, sf. sztuka f.

malowania, szminkowania si.

(Sdjmi'ttfmtttel, sn. =§, pi.

— , kosmetyk m., szminka /.

@d)mt'n!pftöftcrd)cn, sn. =g,

pl. — . muszka/*., plasterek ni.

©djntt'nfrot, sn. =(e)3, ró
m., czerwienido ».

©d)ttlt'nft0^
f
sm. =e, pl.

=töpfe, soik m na blansz i ró.
djmfnftteifj, sn. =e,

blansz m., bielido «.

<2d)mi'rgel, sm. =§, pl. —

,

szmergiel m., szmirgiel m.
Sdjmt'rgcln, va. (Ijaben) I.

szmiiglowa, czyci, pole-

rowa szmirglem; II. vn.

(haben) trci dziegciem, zi-
czaem masem.

Sdjmi'rgeln, sn. -$, szmir-

glowanie »., szmerglowanie n.

Sdjnu'rgetyajjier, sn. -§,

pl. -.t, papier m. do szmir-

glowania.

Sd)mi&, sm. -ffe, pl. -=ffe,

1) cicie »., jmnbm -ffe bei-

bringen zadawa komu cicia;

2) rzut m., ciniecie ». ; 3)

uderzenie n.

©djm% sm. =e, pl. =e,

uderzenie n. rózg, prtem;
=e auf bie g-ingec befommen
dosta po palcach; jntnbm
einen — anftängert przypi
komu atk.

©djini'^e, */. pl. *n, trza-

skawka /., koniec m. buza.

Sdjmftyeit, I. va.
f

(fjaben)

1) zaciua, chosta, ci,
mign biczem lub rózg;
2) zwala, zbruka, splami;
II. vn. (bab en) puszcza farb,
brudzi, bruka.

©djmö'der, sm. =g, pl. —

,

stara ksika, stary szparga.

©djmö'derit, va. i vn. (baben)

czyta stare ksiki
;
grzeba

w starych szpargaach.

©djmo'IIcn, I. vn. (baben)

dsa si, gniewa si na
kogo ; mit jmnbm — dsa
si na kogo; er fcbmoEt za-

dsa si; II. fömoÜenb, ppr. i

adi. dsajcy si, zadsany.
(SdjtttO'flen, sn. =§, d'asanie

si »., dsy pl.

'©d)mo'1ttt8, sn. — titnfen

pi braterstwo n. (u stu-

dentów).

©d)mo'üfäntmcrd)en, sn. *§,

pl. — , ©djmoliftiibdjen, sn.

*,pl. — , ©^mo'üttinfcl/sjw.
"%,pl. —, izdebka /., kcik m.,

gdzie si mona oddawa sa-

motnoci.

©djmo'rliratcn, sm. *%, pi.

—
,

piecze duszona, sztu-

fada /.

©d)mo'rcn, va. i vn. (baben)

dusi; gefdjmorteS gletfcb

duszone miso; dusi si,

smarzy si; bag greifet) im
Sunfte — laffen miso dusi

si w parze; (obraz.) bafiir

foli er in ber §öffe — eby
za to w piekle gorza.

Sdjnto'tyfanne, sf. pl. =n,

Sdjino'rtojjf, sm. -eg, pl.

--topfe, rynka /., garczek m.
do duszeuia, rondel m.

©djntU, sm. «g, obrywka/.,
obów m., skórka f., sikorka

/. ; bu roirft babei aud) —
maeben i tobie si przy tem
co oberwie, obowi.

©tblUltu*, sm. =(e)3, ozdoba

/. ; okrasa /., strój m. ; klejnoty

pl. imfeftltd)en—w uroczystym
stroju; ein — non 3ubinen
strój rubinowy; perlen— gar-

nitur»?, pere jQumelen— klej-

noty; (przenonie:) bie Säume
finb Ujre =eö beraubt drzewa
pozbawione swej krasy, stroju

;

einer ©ad)e gum — gereidjen

by czego ozdob; eine 9lebe

o|ne — mowa bez krasy,

ozdób; gum — bienenb ozda-

biajcy, zdobicy, ozdobny,

dekoracyjny.

©djmitif, adi. adny, li-

czny, ozdobny.

©djmit'tfCU, I. va. ozda-
bia, zdobi, stroi, ustroi,

przystroi; krasi; ben igal
mit SBrißanten — przystroi

szyj w brylanty; 3imm ^r »

$ird)en — ozdobi, przystroi
pokoje, kocioy; jmnbn mit

einem Drben — udekorowa
kogo, nada komu order; II.

fid) — , vr. stroi si; fte

fc&mücft fid) gern lubi si
stroi; (przenonie:) fid) mit

fremben gebern — szczyci
si poyczonemi piórami.

'<Sd)mü'ü*en, sn. &, ©d)ntit'f=

fling, sf. pl. =en, ozdabianie

»., strojenie n., przystrajanie

«., kraszenie n.
t
dekorowanie».

Sdjmit'ägegettftän&e, sm.
pl. przedmioty pl. do stroju, o-

zdoby pl., biuterye pl.

6d)mit'dpnbler, sm. =s,

pl. — ,
jubiler m.

©djmit'ä^ett, sf. eleganeya

f.,
szyk m.

©djmu'tffäftditn, sn. -.%,

pl. —, (Sdjmu'dfaftcn, sm. -s,

pl. — szkatuka /. na bi-

uterye, klejnoty; ibr „8im =

mer ift ein roa^reS — jej po-

kój to istne cacko.

©d)mu'u*Iai>en, sm. =§, pl.

-laben, sklep jubilerski.

©djmU'ÖloS, adi. bez ozdo-

by, prosty; niewykwintny.
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©c^mu'dlofigfcU, sf. pl.

=en, niewykwintno /., pro-

sto 'a /.

Sdjmu'dna&el, sf. pl. «n,

szpilka ozdobna.

5d)mu'tffad)en, */. pl. ob.

©dimurfgfgenfiänbe.

Sdjmu'dte&e, sf. pl. =n,

napuszysta, wykwintna mowa.

Sdjmu'ggel,«™. »§, ®djmug=
gdCi', */. ??. =en, przemyca-

nie »., przemytnictwo n.

Sdjmit'ggenianöel, sm. -.%

handel m. przemyconymi to-

warami.

Sdjimt'ggeUjänuIer, sm. =3,

pl. — , handlarz m. przemyco-
nymi towarami.

(Sdjmu'ggeln, va. i vn.

(6,aben) przemyca.
©d)jnu'ggclfd)tff, sn. *&,

pl. »e, okrt przemytniczy.

Stfjtmi'ggeltoare, */. pl. =n,

towar przemycany, kontra-

banda /.

Sdjtmrggler, sm. =g, pl.

—
, przemytnik m.
(Sdjmu'ggleriit, sf. pl. *nen,

przemytniczka /'.

©Cfjmii'gglerifcll, adi. prze-

mytniczy.

(Sdjmu'nseln, vn. (b>6en)

umiecha sie ; wdziczy
si, przyrnila sie.

(SAmu'njCln, sn. «ä, umie-
chanie «., wdziczenie n.,

przymilanie n. si.

djimTrgellt, vn. (Caben)

kurzy tyto.

©djmitty, s?ra. =e§, 1) brud

?»., nieczysto /., pluga-

stwo /., bioto n. ; nom =c rei=

nigen oczyszcza z brudu,

bota ; DCÜer — peen brudu,

zabrudzony; (przenonie:) e
ift — an btefer ©ad)e to nie-

czysta sprawa; 2) brudota /.,

skpstwo n.

©djmu'^armel, sm. -§, pi.

—, rkaw m. do wcigania
przy pisaniu.

Sd)imt'^bartel, sm. =§, pi.

— , ©djmu'^fiul, »en, pi. -en,

smarowóz m., niechluja m.

©djma'fcfcogett, m =»§, £>z.

=bönen, makulatura /.

©djmtt'fcCll, fw. (tyaben) bru-

dzi, wala; brudzi si, wa-
la sie.

Sdjmu^em', «/. itf. «en,

brudota /., niechlujstwo n.;

skpstwo n. ; nieprzyzwoito /.

Sdjmu'cfar&e, sf. pl. =n,

brudny kolor; kolor nie a-
two si brudzcy.

Sdjtnu'$ftttf(e), sm. =en, pl.

=en, »bacz <Sd)mu^6arte[.

Sdjmu'^fled, sw. =e, jp?.

=>e, brudna plama, plama /.

z brudu.

@u)mu'#)ammel, sm. <*%,

pl. —, obaez (äctmtu^bartet.

Sdjmu'^tg, adi. i adv. bru-

dny, brudno, nieczysty, nie-

czysto, niechlujny, niechluj-

nie; ein »es §emb brudna
koszula; ein -e§ SBeiter sota/.,

niepogoda/.; e ift — auf ber

©trafje jest boto na ulicy;

fuß — tnacfien powala, zabru-

ka, oboci si; «e Sßi^e

nieobyczajne, nieprzyzwoite

dowcipy; ein =e3 33enebmen
postpowanie nikczemne, nie-

uczciwe; ein «er SJJenfd) bru-

dny, skpy czowiek.

'©d)tttÜ'^tgfeit, sf. nieczy-

sto f., brudota /., niechluj-

stwo n.

©djmit'^Iawen-, sm. °>$,pl.

— , szmata do cierania
brudów.

Sdjtmt'fcnitfd, sm. »§, pi.

—, obacz ©rhmufcbattel.

Sdjma'^rtntte, sf. pl. =n,

rynsztok m.
Sdjmit'^roman, sm. «<e)3,

pl. -=e, nieobyczajna powie.
©djmu'tjfette, sf. pl. *n,

Sdjmu'Ctitel, sm. =3, pl. —

,

pierwsza kartka tytuowa
ksiki dla ochrony gównej
kartki tytuowej.

(Sdjmit'^trJÖfuje, sf. brudy
pl., brudna bielizna.

©djmu^timffer, sn. =g, pl.

;roaffer, pomyje pl.

©djna'Del, sm. =§, pi.

©cbnäbel, dziób w., pysk m.\

er ift nod) gelb urn ben —
to jeszcze ótodziób ; fialt

ben — stul gb, milcz;

jmnbm eins auf ben — geben
uderzy kogo w twarz, wyci
komu policzek ; reben,roie einem

ber — geroadjfen ift nie sadzi
si na wykwintne sówka,
mówi prosto z mostu ; ba§ ift

roaS für feinen — to ksek dla

jego gbki; mit bem —
pitfen dzióba; ein feefer —
pyskaty czowiek; — be
©djiffeä dziób okrtu.

©dfjna'klä^nHdj,'©d)na'6el=

artig, aÄdziöbasty, w kszta-

cie dzioba, dzióbowaty.

©djnäfcelet', sf. pi. *en,

cmokanie w., caowanie n. si.

Sdjna'&elfifdj, sm. =e, pl.

=e, dugopysk m., mieszek m.
©djtta'iielförmig, adi. dzió-

bowaty, ksztat, dzioba ma-
jcy-

*
Sdjna'&cnjieü, sm. *e§, pl.

=e, uderzenie n. dziobem.

©djna&elie'ren, va. \ vn.

(fjaben) zajada smaczne
kski.

©djnä'&eilt, I. va. (baben)

dziobem opatrzy; II. fidj —
caowa si; fie — fidj roie

bie Rauben pieszcz ^i jak
gobki.

©djna'uelfdjtff, sn. =e§, pi.

= e, okrt m. z dziobem.

©djna'fielfdjulj, sm. .eg, pl.

=e, spiczasty bucik.

«Sdjna'fieittcr, sn. =e§, pl.

=e, dziobak m.
@djtta'6eltDCtue,s/. smaczny

ksek.
'©djna'kljangc, sf. pl. -n,

obcgi szpiczaste.

©djttatf, sm. =(e)ä, gadul-

stwo n. ; dowcip m., art m.
©djtta'tfen, vn. (baben) ba-

ja, bzdurzy, papla; arto-
wa, figlowa.

©duta'dtg, Sd)ita'rfmg, adi.

zabawny, mieszny ; niedy-

skretny.

Sdjlta'fe, */. pl. >n, 1) ko-

mar m.\ 2) wodna mija; 3)

dowcip m., art m., zabawny
koncept.

Sdjna'ftg, Sd^na'Iifdj, adi.

zabawny, mieszny, figlarny.

Sdjna'fle, sf. pl. -n, i)

sprzczka f., spinka /., klam-
ra/. ; 2) klamka/. ; 3) prztyk

m. palcami; trzaniecie n.

z bicza.

Sdjrto/Uen, i. va. (b,aben)

cign, zapi na sprzczk;
II. vn. (baben) trzaska, przty-

ka.
©djna'Ucn, sn. =§, ciga-

nie ;t., spinanie n. sprzczk.
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^duta'Uenboni, sm. *t%,pi.

»e, szpilka u sprzczki.

(Sdnta'llcnljiinölcr, sm. -s,

pl ^rtina'Ucnniadjec, sm. =g,

pl. — , sprzc/.katz m.

®djna'Uenfd)ul>, sm. =eg,

pl. :(
l
trzewik m. ze sprz-

czk.
Sdjtta'IjClt, tw. (ßaberO mla-

ska (jzykiem), trzaska (bi-

czem), prztyka (palcami); ein

fcbnatynber Saut gos kla-

szczcy.

@d)M£N>! 50)110^8! tnfcr/.

hop! trzask! (jako sn.) einen

— tun chapn pyskiem (pies).

Sdjna'we,'*/. j> s«/ i)

pysk m., gba/.; 2) szczutek

w. 3) pachta myliwska; 4)

obacz ^ßettfd)enjd)mifce.

Sdjna'Wen, •» (fjaben)

trzasn; apa, chwyta;
ba§ Snfrhenmeffer. fcbnappt

scyzoryk skada sie; eine 3e=

ber jdjnappt spryna od-

skakuje, chwyta; nad) Suft
— chwyta powietrze; ber

|mnb fdjnappt nad) fliegen

pies muchy apie pyskiem;

(przen. :) nad) etn). — ugania
si za ezem, polowa za czem.

©djna'Wer, sm. *%,pl. —

,

1) wielkopaszcz m. ; 2) spry-
na f.

Sdjnä'^cr, sm. -§, p. —

,

puszczado n. (do puszczania

krwi).

Sdjtta'Wfeber, sf. pl. =n,

spryna spustna.

©djnaWaJw, «»w. =(e)s,

_p. »fyäljne, 1) rzezimieszek m.,

apikura m. ; 2) kurek za-

skakujcy.

<sd)tta'wmeffer, sn. =§, p.
—, 1) obacz ©djnäpper; 2)

nó skadany, kozik m.

Sd)na'^fd)loft, sn. »ffe§,jp£

=fd)löffer, zatrzask w.
@djnajj§, «w. =fe, #J.

©djnäpfe, wódka /., gorzaka
/. , kieliszek m. wódki, fiifjer— likier m.

Sdjna'jräbruber, sm. -g,

pl. =brüber, Sdjna'jjöffiitfer,

@d)na')8trtnlci-, sm. =g, pl.

—
,
pijak m.

<Sd)na'^§6ubc, gdjtta'pg*
Boutique, £djna'j)$mei:pe, sf.

pl. =n, szynk w., wy-
szynk m.

3dma '.pSIJHbbd, £»*. =s, i>z.—
# 2djno'p§flafd)C, sf. pl. =n,

butla /., flaszka /'. na wódk.
Sd)na JomUe, «/. .pZ. =n,

butelka /. wódki, na wódk.
2d)nii'^§d)eu, sn. =§, pi. —

,

wódeczka /., gorzaeczka f.

<Sd)nOfcn, »»• (jaben) i)

pi wódk alho inny mocny
trunek; 2) rodzaj gry w karty.

®d)na'})3giag, sn. =feg, pl.

=gläfer, kieliszek m.
Sd)na'£31jänbler, sm. *g, pl.

— , ®djna'})3»jertäufer, sm. =&,

^). —, szyukarz m., han-
dlarz m. wódk.

•Sdjna^gnafe,' s/. .pZ. -n,

czerwony nos.

@d)na'^gfäitfcr, «a *§, pZ.

— , obacz ©djnapgbruber.

©djna'jjStrtnfer, sm. =g, joZ.

— , obacz ©napsbruber.
2ü)\ia'tü)tn, vn. (haben)

chrapa.

Sd)na'rd)er, «w. =g, #z. —

,

chrapua w., ten co chrapie.

©djim'rrbajj, «m. =ffeg, ^.
=bäfje, obacz rummbafe.

Sdjtta'rre, «/. ^. =n, i)

grzechotka /., terkotka /. ; 2)

obacz 2Jtftelbro[fel.

Sdma'rren, w», (fjaben) i)

grzechota ; 2) wydawa chra-

pliwy ton, chrapliwie brzmie
(jak trba); skrzypie; 3)

charcze w mówieniu; eine

fdjnarrenbe ©timtne char-

czcy gos.

©djna'rrer, sm. =g, pl. —

,

grzechotacz m. ; ten co char-

czy; chróciel m. (ptak).

Sdjna'rrjmften, sm. *g, pl.

— , warta /'. przed odwachem.
Sdjna'rrbentü, sn. =g, pi.

=e, klapa warczca.
©djna'moadjtel, sf. pi. =n,

chróciel m.

@d)na'n:tt>erf, sn. =eg, pl.

=e, mutacya warczca (w or-

ganach).

©djnatterei', */. pl. =en,

obacz ©efdjnatter.

©djna'tterente, sf. pl. =n,

kaczka grzechotka /.

©d)tta'ttcrgan3, sf. pl.

=gänfe, ©djnattcrUefe, sf,
Sdjtta'tterraaiil, *». =g, i>z.

=mäuler, terkotka/., klekotka

/., gadua /.

Sd)na'tterl)an§,sm.=fee, pi.

«bänfe, trzepacz m., klekot m.,

terkot m., gadua m.

Sd)na'ttertafdje, sf. pl. -n,

obacz ©natterb^an i ©d)nat=
terganS.

Sdjna'tterliaft, Sdjna'ttcrifl,

adi. gadatliwy, gadulski.

Sdjna'ttcr^aftigfeit, sf. ga-

dulstwo «., gadatliwo f.,

terkotanie /.

SdjlW'ttertt, vn. (labert) g-
ga, gegota; klekota, szcze-

biota, trzepa, terkota.

SdjltatteWj sn. =g, gganie
n. ; klekotanie n., trzepanie

n., terkotanie n.

<5d)ltau'bcn, fdjnaube,

jdjnaubft, jdjnob i frhnaubte,

gefijnoben i gefdmaubt; I. vn.

(^aben) 1) parska, parskn,
sapa, dycha; por 2But —
sapa, parska ze zoci ; 3tadje

— zemst paa, dysze; 2)

zoci si, fuka, haasowa;
II. fid) — , vr. [id) bie SRafe

— wysika si.

Sd)nau'&ett, 'sn. =g, par-

skanie n., parsknicie «., sa-

panie n., dyszenie n. ; fuka-

nie n., haasowanie n. ; si-
kanie n.

Sdjnou'fcn, vn. (baben) sa-

pa, : oddycha, dycha; bie

^fetbe — konie sapi; ntC&t

megr — fönnen nie módz wi-
cej oddecha.

(SdjttaU'fCr, sn. =g, sapanie

n., oddechanie «., dychanie n.

Sdjnau'äbart, sm. -e3, pl.

=bätte, ws m. ; stary mruk.

edjnau'abärttgfett,*/. opry-

skliwo /*.

®d)nait'3&ärttg, adi. wsa-
ty; opryskliwy.

<Sd)näu'jd)ett, sn. »g, pl.

— , mordeczka /., mordka /'.,

pyszczek m.
©d)nau'jc, sf. pi. «n, i)

pysk m., morda f., dziób ni.,

gba /., twarz /.; bie — fjal=

ten milcze, stuli gb;
jmnbm über bie — geben 'da
komu w twarz; fie bat eine

gute ©djnau^e ma pysk wy-
parzony, wyszczekany ; £ang=
fdjnaujen zwierzta o wydu-
onym pysku; 2) dziób m.,

dzióbek m. garnuszka; 3)
rurka/., któr sie pyn wylewa.



Sdjnau'jcn 357 Sctjnec'leljne

©djnau'jen, vn. (b,aben)
j

vr. huka, fuka si; by
opryskliwym ; obacz 2ln=

fdjncmjen.

Sdjnäu'sen, 0o.,*>n. (baben)

i vr. sika, wysika si,

smarka, wysmarka si,

utrze sobie nos; ba fcCnäujt

ftd) ein ©tern wyiskrzya si
gwiazda; ein Siebt — obja-

ni wiece, utrze knot;

jmnbn — wyowi komu
grosze; oszwabi go.

©djnatt'jer, sm. *§, pi. —

,

obacz ©d)itau3bart.

©djmait'jig, adi. gburowaty,
szorstki, pyskaty, opryskliwy.

©dinc'ddjen, sn. =s, pi. —

,

limaczek m.
@djlte'rfC, sf. pi. =n, limak

m. ;
(w anat.) wntrze n. ucha;

zawój m., limacznica /.,

weownica /. (budownictwo);
cieka wokoo góry ; wiórek

m.\ schody krte; ruba /.

Archimedesa; pieczywo w
ksztacie limaka.

©djne'denartig, @d)ite'den=

fijrittig, adi. limakowaty.
Sdjne'tfenaugc, sn. =§, pi.

=n, limacze oko.

©djnc'tfenöohrer, sm. =§,

pi. — , wider limakowaty.
Sdjne'tfenfiirnrig, adi. ob.

Schnecfenartig.

(&d)ne'tfengang, sm. =e§, pi.

»gänge, cieka /. w limaka
idca; kana m. limaka,
chód limaczy; ówi krok;
przechód m. limaka (anat.).

(Sdjne'tfcngehäufc, sn. =s,

pi. — , skorupa f. limaka.
Sd)ne'tfengennni>e, sn. =g,

pi. —
,
gwint limakowaty.

©djnc'rfcngcöjölfic, s. =§,

pi. — , kolebka limakowata.
Sdjne'tfenljauS, sn. *fe, pi.

=b,äufer, obacz <3d)necfen=

gebäufe.

©djne'tfenprner, sn. pi.

rogi pi. limaka.
Sdjne'tfenfegel, sm. =§, pi.

— , stoek limakowaty.
©djtte'tfettnee, sm. =g, lu-

cerna /"., kozioronik w., me-
dyka /., szczodrak m.

Sd)ne'denltnie, sf. pi. =n,

liniH limakowata, limacza.

Sdjne'denmarmor, sm. =§,

marmur limakowaty.

SdjnCdenmnfdjel, sf. pi.

=n, muszla limakowata.

SdjnCden^oft, sf. pi. =en,

ówia poczta; mit ber —
fahren le jak rak, ów.

Sdjne'denrab, sn. =e, pi
=räber, koo limakowate; tur-

bina /'.

@d)ite'denfd)ate, sf. pi. =n,

skorupa /. limaka.

©djite'denftiege, sf. pi. -n,

krte schody.

<2dine'dentimtbung, sf. pi.

=en, obacz ©djnecfengeroinbe.

©djne'densug, sm. *e§, pi.

«jüge, manowczyk m., werte-

bek m., meander m., marsz
m. limaczym krokiem; rys

(piórem) limakowaty.

©djltee, sm. =>(e)§, nieg m.
;

ber — ibre 33ufen biao/,
jej ona

;
(przen. :) ber — beö

2IIter§ siwizna /. ; 2) ber —
non ©iroeifj piana /. z biaka.

©djitee'ammer, sf. pi. =n,

niegua m. (ptak).

©djnee'&afin, sf. pi. =en,

sanna /., droga utorowana do
sannej jazdy.

©dincc'hatt, sm. =§, pi.

--baue, ©djttee'&aü'eit, sm. «=,

pi. —, 1) kula /. ze niegu

;

nieka f. ; 2) kalina zwy-
czajna; 3) rodzaj leguminy.

Sdjnce'&cbedt, Sdjnec';

gcfröltt, adi. pokryty nie-
giem, uwieczony niegiem.

©djnee'&erg, sm. =(e)s, pi.

=e, góra pokryta niegiem;
kupa f. niegu.

<2djltee'&Intb, adi. olepiony
blaskiem niegu.

©djnee'Wmne, sf. pi. =n,

sasanka f., niegua /., prze-

binieg m., nieka /., po-

wierka f., przylaszczki pi.

©djnee'&rtu'e, sf. pi. =n,

ciemne okulary.

©djnee'&rud), sm. =eö, pi.

-bxüAe, niegoom m., amanie
si gazi n. od niegu.

<§djnee'bamtu, sm. =e§, pi.

=bämme, wa odnieny, wa
odniegowy.

©djnee'eitle, sf. pi. «n, so-

wa niena.
©dinee'fatt, sm. =(e)§, pi.

»falle, nieyca/., nienica/.

©d)itee'fefi>, sn. =e, pi.

=er, pole niegowe.
d)ttee'ftttf, sm. =en, pi.

•en, uszczak m., ziba nie-
yk m.

©djnee'pdjc, sf. pi. =n,

paszczyzna niena.
Sdjttce'flode, */. pi. -n,

patek m. niegu.

<Sd)ttee'fiof>, sm. «(e)3, pi.

=ftöt)e, niegulik m. (owad).

Sdjnce'gan§, sf. pi. »gänfe,g nieyca /.

'Sdjnee'ge&trge, m. =§, pi.

—
,
pasmo n. gór niegiem

okrytych; góry niene.
©djnee'geftlbe, m. =§, pi.

—
,
pola niegiem zasane.

<3d)itce'gefto&er, sn. =§, pi.

—, nieyca /., zadymka /.,

zamie /.

©djnee'glöddjen, sn. =§, pi.

— , ©djnee'glödlctn, sn. =§,

pi. — , obacz ©djneeblume.

©djnee'grettäe, sf. pi. «n,

obacz ©cbneeltnie.

©djnee'gntbe, sf. pi. »n,

dó zasypany, napeniony
niegiem.

<§d)nee'Ijafe, sm. =n, pi. *n,

zajc bielak m.
©djnee'baufee, sf. pi. =n,

sie /• do chwytania kur pol-

nych w niegu.

©dincc'^ttitfen, sm. =§, pi.

—, kupa /., zaspa /. niegu.

Sd)ncc'I)ede, sf. pi. =n,

pot ywy, przeciwnieny,
ywopot odnieny (kolejn.).

©dincc'horöc, sf. pi. =n,

plecionka odniena.
Sdjnee'Ijitfjn, sn. =§, pi.

s^übner, pardwa /.

@d)nce'tg, Sdjnec'tdjt, adi.

nieysty, nieny, biay jak
nieg; adv. nieysto, nieno.

©djnee'flunt^cn, sm. =§, pi.

— , brya /'. niegu.

©djncc'fömg, sm. =, pi.

— , 1) obacz 3<nuvfuntg;

2) bawan m. ze niegu.

Sdjncefo^e, ©djnee'fu^c,
sf. pi. =n, nieka /., nie-
ny szczyt góry.

©djnee'lan&fdiafr, sf. pi.

=en, krajobraz zimowy.

©djnec'faaine, sf. pi. =n,

lawina niena, niegozwa m.

<Sd)ttee'lelj!te, sf. pi. =n

niegozwa m.
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«djiteClinte, sf. pl. «n,

linia stanowica granice

atmosfery nienej.
Sdjrtec'mann, sm. «eg, pl.

»mannet, bawan m. ze nie-
gu-

Sdjnce'ntaffe, sf. pl. «n,

masa /. nieg-u.

©djncc'mcife, */. pl. =n,

sikora ogoniasta.

SdjIICt'mUd), sf. pianka /.,

mietanka z biakiem ubita

na piank.
<2d)nCC''mrjn0t, sm. =g, nie-

ny miesic (w francuskim
republikaskim kalendarzu).

«sdjnee'jiftitg, sm. =e§, pl.

=pfliige, pug m. do rozbijania

zaspy nienej, pug m. nie-
gowiec (kolejn.).

©djnee'räumer;, sm. s g, pi.

—, niegowezyk m.
©djnce'regirjit, sf pi. =en,

strefa f., pas m. niegu.

©djnee'rrjfe, sf. pl. «n, róa
syberyjska, róanecznik óto-
kwiatowy.

©djnee'fdjaitfei, */. p. =n,

opata /. do niegu, nie-
gówka f.

Sdjnee'fdjatifler, sm. -g, pZ.

— , zgarniacz m. niegu.

©djnee'fdjiwje, sf. ^z. *n,

obacz ©crjneefct)aufe[.

Sdjnee'fd)ul), sm. =§, ^.
=e, 1) berlacze^). na nieg; 2)

narty pl.

<Sd)nee'ftiirm, sm. =ee, j>?.

=ftürme, zadymka /., nie-
yca /.

©djnee'ftiirä, sm. »e§,

masy niegu staczajce si
z gór, lawina /., niego-
zom m.

©djnee'trjaffer, sn. =g, nie-
gówka /., uienica /.

©f^nCC'WCt^, ac?i. biay
jak nieg.

Sdjee'toeljeit, sn. =§, ©djnee'*

bertDehimg, s/. p. =en, zaspa/.,

zamie niena.
<§d)ltee'toetter, sm. =g, nie-

yca /., nieny czas.

©djnce'toittdjen, sn. «g.

nieka f.

Sdjncc'ujone, s/. ^. =n,
chmura niegowa.

Sdiriee'töiirm, sm. *eg, pi.

=roiirmer, majka /., kantary-

da/.

Sd)HCi'bI)ar, adi.^ dajcy
sie kraja, przekroi.

"Sdjnct'be, */. pl. *n, i)

ostrze n. ; etn Keffer mit jroei

=n nó* o dwóch ostrzach;

2) — eine ©ebirgeg grzebie
góry; 3) bie — beS ©eifteg

ostrze ducha.

Sdjnet'bclJatfeH, sm. •§,

^?Z. —, narzynki pZ.

©djrtri'belianf, »/. ^?. =bän=

le, awka bednarska, stru-

galnia /.

©dinei'befioljnen, sf. pl.

zielona fasola w strczkach.

©dinetbebreti, sn/=eg, pi.

=er, stolniczka f.
©cpnei'beetfen, sn. =g, pl.

—, wider póokrgy, ma-
szyna/, do wyrzynania zbów.

©djtiei'bjiois, sn. =e8, ^.
»böiger, drzewo dajce si
atwo ci.

<Sd)ttetbeHo^, sw. -eg, ^*-

«flbfce, kloc ?w. do rbania
drzewa, misa; pniak m.

©djnei'bemafdjme, sf. pi.

=n, maszyna/, do przecinania,

obrzynania; maszyna do sie-

kania misa.
(£djnei'bettteffer, sn. »g, pi.

— , nó m. do krajania; Ta-

sak m., siekacz m., nó ka-

bkowaty z dwiema rkoje-
ciami do siekania.

©djttet'&cmüfjle, sf. pl. «n,

obacz ©ägemüf)te.

Sdjttet'beit, fdjneibe, fdjneU

beft, fc&nitt, gefchnitten, I.

va. (Ijaben) kraja, rzn,
ci; ^olfl — rba, drzewo;

in ©tucie, flei.n — pokra-

ja, poci w kawaki; 33rot,

gieifcb in ©djeiben — na-

kraja chleba, misa; eine

gebet, einen ©letfttft —
zaci pióro, zatemperowaó
oówek; ©etretbe —
zboe; ben SBeinftocf, bie

Dbftbäume — obcina, obrzy-

na wino, drzewa owocowe;
bie §aate— strzydz, spuszcza
wosy; jmnbn — operowa ko-

go; ein ^ßferb — waaszy
konia; (przenonie:) jmnbn
— okpi, oszwabi kogo; e
fdmetbct mid) im Seibe mam
rznicie w brzuchu; bie

Sour — rzu koperczaki,

smali cholewki; ©eftdjter —

stroi minki, robi grymasy;
©elb Bet etrn. — zarabia
przy czem pienidze, upi,
zdziera; II. vn. (haben) öag

Keffer fdjneibet gut nó tnie,

kraje dobrze; ber 2Bmb
fchneibet tn ©eftdjt wiatr

tnie w twarz; bo fchneibet

mir ine ÜQeVfr serce mi si kraje,

to mi bólem serce prze-

nika; ba fcbnetbet in ben
Skute! to doo kosztuje, to

sprawia wielki koszt; in

$0lj — rytowa na drzewie;

in ©tein — ry, wyrzyna
w kamieniu; III. [id) —

,

zaci si, skaleczy si; [id)

in bie §anb — skaleczy f-i

w rk; (przenonie:) er bat

fid) getdjnitten, orzn, oszu-

ka, pomyli si; jroet Sinien
— [id) dwie linie przerzy-

naj si; IV. gefchnitten, pp.
i adi. fo unb fo — tak i tak

krajany, przykrojony; ein

fein =e ©eftd)t twarz o deli-

katnych rysach ; er i[t feinem

#ater rote aug bem ©eftc&t —
podobny do ojca jak dwie
krople wody, wykapany
ojciec.

©djtiei'bCU, sn. =g, krajanie

«., rznicie n., cicie n. ;— be§ Sßafferg oddawanie
moczu bolesne, rzeczka f.

©djnei'&enö, adi.' ostry,

city, przenikajcy, przeni-

kliwy; ein =er SBtnb ostry,

przenikliwy wiatr; =e garben
kolory nie zlewajce si z

sob; =e %'ÓW, SBorte prze-

nikliwe, przenikajce tony,

wyrazy.

Sdjnet'bcr, sm. =g, pl. —,
krawiec m. ; teu co kraje;

ein armfeliger — krawieczyna
m.\ 2) auö bem — [ein mie
wicej jak trzydzieci punk-
tów (w grze skat); [ie i[t

au§ Dem — beraug ona ma
przeszo trzydzieci lat; 3)

jelonek m.

Sdjnei'&erar&eit, sf. pl.

=en. robota krawiecka.

djnet&erei', sf. pl. =en, i)

krawieczyzna /., krawiectwo

«.; rotr ^aben fytuti — im
§au[e mamy dzi krawcow,
krawca w domu ; 2) warsztat

krawiecki.



(gdjnei'bergefdjäft 359 Sdjne'lMiujjfuuft

©djnci bergefüjäft, sn. =e§,

pl. se, warsztat, sklep kra-

wiecki.

©dinei'i)ergefett(e), sm. «n,

pl. sn, czeladnik krawiecki.

Sdjitei'berliaft, Sdjnei'ber*

m8f?tfl, adi. po krawiecku.

Sdjiiei'bcrljanbuieri, sn. =3,

rzemioso krawieckie.

Sdjnet'&erljelb, sm. =en
r ^.

=en, tchórz m.
Sdjnei'berin, sf. pl. =nen,

krawcowa f.
©djitei'berimtung, s/. i>Z.

=en. cech krawiecki.

@djnei'berfarj)feit, sw. =§,

pZ. — , led m.

©djttet'berfretbe, sf. pl. -n,

kre tka krawiecka.

©djnei'berlelirlmrfdKc), sw.
=en, />Z. =ett, krawczyk zw.,

chopiec krawiecki.

<Sd)nei'bertot)n, sm. =e§, pl.

=Iötine, zapata krawiecka.

Sdjnet'bermäbdjen, */. pl.

— , szwaczka /'., dziewczyna

f. u krawcowej.

(Sdjnet'berntamfett, sf. pl.

=en, obacz iäd)netöermäbd)err.

Sdjttei'bermetfter, sm. =§,

pl. — , majster krawiecki.

(Sdjnet'bermuäfel, sm. »§,

pl. —, misie nrjijszy
(w udzie).

<Sdinei'bent, I. va. (haben)

przykrawywa; II. vn. (haben)
krawczy, wykonywa rze-

mioso krawieckie.

Sdjnci'berrediniing, sf. pl.

=en, rachnnek krawiecki.

Su)nei'berfeele, sf. pl. sn,

zajcza dusza, tchórz m.
©djnet'bertoerfftait, »ftätte,

sf. pl. «ftätten, warsztat kra-

wiecki.

(gdjnet'berjimft, sf. pi.

«giinfte, cech krawiecki.

Sdjnet'bctöer!, sn. *e§, pl.
et, maszyna /. do rbania,
upania.

jSdjuei'bejahn, sm. =e§, pl.

=jabne, zb sieczny, siekacz m.
Sdjnet'btg, adi. ostry;

(przenonie:) city, kuty,
energiczny, rezolutny.

Sdjnei'btgfett, sf. energia

/., cito f.

«SdjttCt'cn, e§ fdjnett, imp.
(haben) 1) niey, prószy,
nieg pada; 2) (haben i fein)

(przenocie:) es hat ihm in

bie 33ube gejdjneit zdarzya
mu si nieprzyjemna rzecz;

er ift mir plöfcttdh in §au3
gefdbnett wpad mi niespodzia-

nie do domu; roenn ek gleich

eitel Sifchöfe febnette gdyby
z nieba spada mieli sami
biskupi.

©djuti'CIt, sn. *§, padanie
n. niegu.

@d)net'fe, Sdiitet'fje,

Sdjneiifc, sf. pl. =n, i) miot

m., droyna /. w lesie; 2)

sida pl., potrzask m.
©djnet'telu, va. (haben)

obcina (drzewa).

Sdjnctt, I. adi. prdki,
szybki, nagy, zwinny, po-

spieszny; im =en £empo w
szybkiem, przyspieszonetn

tempie; ein «=er ©rttfcblujj

prdka decyzya; =er £ob
naga mier; »e Stlfttj szyb-

ka sprawiedliwo; =eit 2lbs

fa£ firtben mie szybki od-

byt; ein =e§ $ferb ko do-

brze idcy; fdjnetter ge!)en

przyspieszy kroku; II. adv.
prdko, szybko, nagle; fo —
al möglich jak najszybciej,

najprdzej ; macht e> — , eö

ift fchon fptt zwicie si, bo
ju póno; ju — urteilen

osdza za szybko.

®d)nc'ttbefd)ttingt, adi.

szybkoskrzydy
;
(przenonie:)

szyhko ulatajcy.

®d)nc'ufitnbrib, adi. =er

ßement eemeut prdko krze-

pncy.
djnCKbfetdje, sf. pl. =n,

blich chemiczny.

f&djneHbotc, sm. =n, pl.

"Xl, obacz ©ilbote.

^djne'ü'bampfer, sm. =§, pi.

—
,
pospieszny parowiec.

SdjttCflC, */. pl =n, 1)

obacz 6d)neUigfeit; 2) spad
m. wody, katarakt m.

©djne'tten, I. va. (haben)

szybko czem rzuca, obraca,
macha; etro. mit ben g-mgern
— prztykn co palcami;

jmnbn — oszuka kogo; II.

vn. (haben i fein) szybko wzle-

cie, wznie si do góry, od-

skoczy, puci, spuci; ba
©umtmbanb fcbneUte ihr au§
ber §anb gumka odskoczya

jej z rki; bie SBage fcbnellte

in bie ööbe waga wzniosa
nie szybko do góry; mit bem
Sögen — wystrzeli z uku

;

mit ben Ringern — przty-

ka, prztykn palcami.

CtyntUttl/sn. <*% podsko-
czenie n., podrzucenie «.,

szybkie puszczenie.

Sdjite'tfer, sm. =§, pl —

,

1) prztyknicie (palcami);

prztyczek m., szczutek m. ; 2)

cyngiel m. (u strzelby),

spust m; 3) podstp m., wy-
krt m.

(Sdnte'flfnljrer, sm. =§, pl.

— , szybko jadcy (wonica,
wóz, parowiec).

©d)nc'(tfcbcr, sf. pl. =n,

spryna f.

©djnCttfCltCr, sn. =§, szyb-

I kie strzelanie.

©djne'ttfingerig, adi. obacz
i fingerfertig.

'

@d)itc'ttftitgcrigfett, sf. ob.

|

gingerfertigfeit.

(Sdjnc'üfÜ^tg, adi. szybko-
nogi, chyonogi, szybki,

rczy.

(ödjne'flfüfitgfett, sf. szyb-
ko /., rczo /'., chyo
/., szybkonono /.

©djne'ttgalgeu', sm. «§, pi.

—, estrapada f., szubienica

do prdkiego wieszania.

<Sd)nc'Ktgfctt, SujncffBctt,

sf. prdko /., szybko f.,
chyo f., zwinno /.

©djneluofer, sm. =§, pl. —,
kowal m. (chrzszcz).

Sdinc'üföuldjen, sn. =s, pl.

— , Sdjncü'fiigcldjen, sn. =ä,

pl. —, kula bilardowa.

Sdjjne'ttfraft, sf
;>

e\sL*tj-

czno /., sprysto/. ; ohy-
il /.

Sd)nc'üftÖfttfl, adi. elasty-

czny, sprysty, chyy.
(Sdjne'üauf, sm. =(e)§, pl.

= läufe, szybki bieg.

8d)nc'liäufcr, sm. =§, pl.

— , szybkobieg(acz) m.
(3d)nc'l(ot, sn. =e§, pl. =e,

lut blacharski, spójkowie
cynowe.

Sdjite'Ü'mepiinft, */. tachi-

metrya/., metoda skróconych
wymiarów.
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Sdjne'ityljotograMic, sf.

pi »n, fotografia /. na po-

czekaniu.

Sdnie'ltyoft, sf. pl. -en,

kuryerka /., szybki dylians
pocztowy.

Sdinc'ityreffe, */. pl. •«,

prasa rczna, tocznik »j.

Sdincllfdjret&efwift,

SdntC üfdlrift, sf. stenografia

/., tachigrafia /.

Sdjnellfdjritt, sm. «eg, ^.
»e, szybki, przyspieszony

krok.

(gdjnCufdjiifce, sm. m, pl
=t, 1) czóenko latajce

(u tkaczy) ; 2) strzelec m.
(wojskowy).

Sdinc'üfegler, sm. .g, pl.

— , szybko aglujcy statek.

gdjnCltfe^cret, */. pi. =en,

tachitypia /.

Sdjne'Ütoage, sf. pi. =n,

bezmian m., przezmian m.,

przyspiesznik m.
©djltfttjug, sm. =e§, pi.

=jÜCie, pocig pospieszny, ku-

ryerski, kuryer m.

gdjne'üsitfllofotnotiöe, sf.

pi. =n, parowóz m., lokomo-
tywa /. pospiesznego pocigu.

©dllte'üjüllßig, adi. szybko-

jzyczny, wymowny.
'
Sdjnc'Kjiingigfcit, sf. wy-

mowno /.

Sdjne'We, */. pi -tt, i)

bekas w., krzyk m., samo-
tnik m.

;
junge — bekasitko

n. ; 2)ioorfd)nepfe bekas ba-

gnisty; §eerfdJnepfe bekas
krzyk »z. ; 2) prostytutka /.,

kokota f.

<2d)ne':|jfettarttg, adi. wio-
dzaju bekasa.

@djne')fenbred, sn.=t§,pl
«C, wntrznoci bekasie przy-

rzdzone jako pasztet.

Sdjne'jjfenfang, sm. =e§,

poów 7W. bekasów.

Sdjnc^fcuftfdj, sw. =e,^Z.
=e, bekanik m.

fdjne'jifenftiege, s/. i??, -n,

wujek m.

Sdjnc'flfenflug, sw. =eg, pi.

=pge, Sdnte'jifenftrid), sm.
=eg, pi. «e, Sd)HC'^|cnjug, sm.
=e§, pi. 'jüge, przelot »?.,

przeciganie n. bekasów.

(gdjc^fcnjagb, sf. pi =en,

Sdjne'jjfenfang, sm. =es, ^.

»fange, polowanie n. na be-

kasy, poów m. bekasów.

Sdjnc'jjfenftrid;, sm. =eg,_pZ.

=e, obacz ©dmepfenflug.

Sdme'we, Sdjnc'bk, s/.jrf.

=n, 1) obacz ©ctjnepfe; 2) klin

w. u czóka wiejskich ko-

biet; klin przy paskach, sta-

nikach w kobiecych sukniacb.

@djne'wenfiaube, sf. pi -n,

czepek m., czapeczka /.
z klinem.

Sdjne'^entaillc, sf. pi =n.

stanik wyduony w klin.

<Sd)rte'Wier, sm. »g, pi. —

,

obacz ©djnäpper.

gdjneu'fe, sf. pi. =n, ob.

©cbnetfe.

Sdjneu'jen, t?a. i w. ob.

©dmäujen.
@d)ni'dfd)nao!, sw. =(e),

bzdury pi
©djntCkn, w. i tm. (jaben)

parska ; obacz ©djnauben.

Sdjmc'gcin, I. ««. Reiben)
muska, wymuska; II.

ftd) — , ^r. stroi, muska,
krygowa si; gefdjniegett

unb gebügelt wymuskany,
wystrojony.

2ni'p\ti, sm. =§, pi. —

,

©djniWeldjen, sn. =§, pZ. —

,

obacz ©djmppel.

«SdjniMJ, Sd)na^! «wfetf-

apaj ! ©chntpp, fcbrtapp,

fdjnurr, zabawa dziecinna;

(gdjttiM, sm. »8, jpZ. =fe,

prztyk w., szczuttk m.
@d)nt'^d)en, s«. =g, _pZ.

—
,
prztyczek w., szczutek m.,

klaskanie n. palcami; jmnbm
ein — fchlagen zaartowa
z kogo, wywie kogo w pole.

©djni'Wiel, sm. =ö, pi. —

,

1) kawaeczek m., odcinki

pi; 2) frak m.

<2d)ni'WeIn, va. (Ejafien)

ci na kawaki.
Sd)m'^cn,»a. ivn. (f)abcn),

klaska, prztyka palcami

;

skrzypie czem; Doyczkami
ci na drobne kawaki; ci-

ska czem; mit bem ©Aniange
— rusza ogonkiem (u be-

kasa).

Sdnri'Wifd), adi. miay;
fte antroortete — miao si
odcia.

Sdjni'rfelf djnetfe, sf. pi. =n,

limak m.

2d)Hi'rre, sf. pi ««, ko-
karda /., fonta m.

«djnitt, sm. = es, pi. <e, l)

krajanie n., rznicie «., ci-
cie «.; einen — in etro.

tnadjen zaci co.nadkroico

;

I 2) rznicie n., cie n. zboa; 3)

t
krój m. ; nad) bem neueften

|

— wedug najnowszego kro-

ju; 4) kawaek m., kromka
/., skrawek m. (cbleba, pie-

czeni), skiba/, ziemi; ein —
ÜBter. pó szklanki piwa; 5)

obrywka/., zysk m.\ feinen

— bet etro. tnttdjen mie przy
czem obrywk; feinen — Der=

flehen umie korzysta ze

sposobnoci do obowienia
si ; 6) brzeei oberznitej
ksiki; ein 33u.dE) mit ©olb=
— ksika ze zoconymi brze-

gami; 7) ostrze n. dyamentu.
którym szklarze szko kraj ; 8)
miejsce, gdzie co zostao
nadcite; 9) (2)urd)fd}nitt)

sekeya /., intersekeya /.

Sdjni'ttfeotynen, sf. pi. ob.

©dbnetbeboljnen.

gdjitt'itbrcnner, sm. *§, pi.

— , obacz ©cblttibrenner.

Sdjnittdjen, s«. =$,pi —

,

kawaeczek m., kromeczka
/., zrazik m., skibka /.; skra-

wek m.

Sdjnt'tte, sf. pi. =n, obacz
©cbnitt 4).

©djnt'tter, sm.=%, pi. —

,

niwiarz m., eca m., ko-

siarz m.

Sdjni'tterin, sf. pi. =nen,

niwiarka f.
©djm'lterfeft, sn. «eg, pi.

<=e, obrzynki pi
©d)nt'tteri(i|in, sm. «eg, pi.

°Iöt)ne, zapata/, niwiarzom.

<5djnt'ttermSbd)en, sn. •>§,

pi. — , obacz ©d)ntttenn.

©d)nt'ttf(etfdj, sn. «eg, pi
=e, miso krajane, bigos m.
z misa, frykas m.

©djni'ttfiihntng, sf. inter-

sekeya /"., przekrój m.
<Sdjnt'ttI)onbcI, sm. =g, ob.

©dmittrDan'nbanDel.

©djniltljänbler, sm. «g, pi.

— , ob. ©d)nittrcatent)änbler.

©djnt'ttljanbUtng, sf. pi.

=en, ob. ©djntttraarcb^ino»

lung.
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©djni'ttfjolj, sn. =e§, pl.

=böljer, drzewo n. do wyr-
bu; budulec tarty.

Sdjni'ttlaud), sm. *(<)§,

szczypiorek m.

(gdjni'ttltng, sm. =3, 1)

szczypiorek m. \ 2) szczep

winny; 3) zraz m., rozsadka/.

©dmi'ttltnie, sf. pl. =n,

sieczna f.

©djitittmcffer, sn. =§, pl
— , nó m. uo strugania,

onik m.
©djni'ttmctliobc, 5/. pl. >n,

metoda /. kroju.

«Sdjni'Umuftcr, sn. =3, pl
— ,

patron m., krój m.

Sdjnt'ttyuuft, sm. =eä, pl
«Z, punkt intersekcyjny, prze-

krojowy.

©dini'ttrctf, adi. dojrzay
do niwa.

©djtti'ttfalat, sm. =e§, saata
wczesna, rzymska, dugo-
liciowa.

©djtU'tttoamt, sf. pl to-

war okciowy.

©djni'ttttmrenljanbel, sm.

*§, haudel towarem okcio-
wym.

©dini'ttttoten^önblcr, sm.

=§, pl —, handlarz towarem
okciowym.

©dmt't-ttoarenlmnbfang, sf-

pl *en, magazyn towaru o=
kciowego.

©djni'tttoetfe, adi. i adv.

po kawaku, na kawaki.
®dmi'tttounbe, sf. pl. <n,

rana cita.

©dfjttfy, sm. =e§, pZ. -e,

cienko' ukrojony kawaek
(misa), kromka /., zraz m.,

talarek m., okrawek m.,

wiórek m.

©djni'^arkit, */. pl -en,

robota rzebiarska.

©djni'fcbanf, */. pl »bänfe,

awa f. do obstiugiwania

drzewa.

©djni'^et, m. -§, pl —,
1) sznycel m.; ein getieftes

— Siekany, faszerowany szny-

cel; ein 9£atur— bity, natu-

ralny sznycel; zraz m. ; V)

skrawek m. papieru, obrzyn-

ki pl., wiórek m. z ostruyn.

Sdjni'tjel&anf, sf. pl =6mfe,
obacz ©nibanlf.

Sd)m'l5eljagb, sf. pl. -en,

wycig myliwski ze skraw-

kami.

©dmi'fceltt, va. i vn. (baben)

drobno kraja, struga, wy-
cina, wyrzyna

;
(przen. :) er

Ijat brei Sage baran gefdjniCelt

duba, majstrowa nad tem
trzy dni.

&)M'fytn,va. i vn. (Ba6en)

1) wyrzyna, rzn, rzebi,
struga; er fcbni^t in §olj

robi snycerskie roboty z drze-

wa; 2) (przerj.:) er ift au3
parterem ^>ofg gefcbnifct al£

bie anberen ma twardsz od

inDych skór, jest wytrzy-

malszy od innych.

Sdjm'^er, sm. =§, pi. -,
1) snycerz m., rzebiarz m.\

2) strugacz m. (nó do stru-

gania); 3) bd m., byk m.

©djm&em'/ «y. i>J. -en,

robota snycerska, rzeba /.

©djni'fcfunft, «/. i>*- fünfte,

sztuka snycerska, rzebiarska.

©dmt'tjmeffcr, sn. »§, pl.

— nó n. do wyrzynania,

strugania, onik m., strug m.

©djni'fcttierf, sn. =e, .pZ.

=e, snycerska robota, rzeba jf.

(SdjttO'bbetiß, adi. szorstki,

impertynencki.

©djno'bberigfett, sf.pl. «en,

szorstko /., impertynen-

cja /".

®d)IIÖ'bC, atfi. 1) marny,
lichy; eine — SBelt marny
wiat; urn = ©elb za marny
pienidz; 2) pogardliwy, lek-

cewacy, hardy, zuchway,
niegodziwy; eine — Stntroort

zuchwaa odpowied; eine —
33ef)anblung lekcewace, nie-

godziwe postpowanie.

©djnö'btgfeit, sf. pl =en,

pogardliwo /., niegodzi-

wo f., hardo /., zuchwa-o y', impertynencya f.,

marno f.

©djnü'rfel, sm. =§, pl —
-,

esy floresy pl] wsowica f,
wasionka /. (arch.), skrtek

m., zawój m., ozdóbka wy-
kwintna, zakrtas m.

©djniSrfdei'/ sf. pl «en,

obacz ©efcfjnörrel.

©d)ttö'rtell)aft, ©djnö'tfe«

lig, adi. esowaty ; =e <Sd)rift

pismo w zakrtasy.

<2d)ttö'rfeln, vn. i va. (fyaben)

robi ozdoby w zakrtasy,

esy floresy.

SdjHÖ'rfelfdjrift, sf.pl =en,

pismo n. w zakrtasy.

Sdjnö'rfeljiiß,
* sm. *(e)s,

pl. =^üge, zakietas m.

@d)no'rren, vn. (fyaben) pro-

si o jamun, naciga.

©djUO'rrcr, sm. «§, pl —

,

ebrak m.

Sdjmt'de, */. pl «n, owca

f. z paszy.

©djnu'tfen, vn. (tjaben)

szlocha.

®d)HÜ'ffeIn, I. va
%

i vn.

1) wszy, wietrzy; ber

£unb fniiffelt im ©arten
pies wszy, wietrzy w ogro-

dzie; 'er fdjnüffelt überall

Fenint wszy wszdzie, wci-
bia nos we wszystkie kty;
2) mówi przez nos, sapi-
cym gosem.

<2d)ttii'ffler, sm. «g, pl —

,

szperacz m. ;
szpieg m.

©djmtWeit, vn. i va. ({ja*

ben) 1) zaywa tabaki,

niucha; (przenonie :) baoon

roirft bu nicbt — nie sko-

sztujesz, nie powchasz nic

z tego; 2) sapa przez nos;

3) bie Qtfyt fdjnupft kopalnia

staje si nieproduktywn.

<Sdj!tlt'J)feR, sn. -S, zay-
wanie tabaki.

©djtm'pfCH, sm. =§, katar m.,

nieyt m., sapka f. ; ben —
baben by zakatarzonym;

ftcö einen — Rieben zaka-

tarzy sie, przezibi sie.

SdjmtWenfiljnltd), <Sdj"mi>

fenarttg, adi. kataralny, ka-

tarowy.

@d)mt'Vfcnftcl)cr, sn. *§,

gorczka kataralna.

Sdjnu'^fenjuftanb, sm. .(e)§,

stan kataralny, giypa /,
influenca f.

Sdjmt'jjfer, sm. =§, pl —

,

tabaczarz m.

Sdjtut'JJfcriu, sf pl =nen,

tabaczarka /.

©djlUt'JJfig, adi. kataralny,

zakatarzony.

©djnu'^fmittel, sn. »§, pl
— , tabaka /. ; rodek m. na

katar.
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SdltUl'Mftabaf, sm. =§, ta-

baka /. ; mit — befrhmufct

zatabaczony.

©djnuWtabafäbofe, sf. pl.

=n, tabakierka /.

SdjlUt'Jjftudj, sn. =e, pl.

=tüd)er, chustka /. do nosa.

©djnu'We, sf. pl. -n, i)

knot spalony od wiecy; 2)

obacz ©ternfcbuuppe; 3) bas

ift mir — jest mi obojtne,
kpie sobie z tego.

säfM'Wtn, va. i vn. (f)a=

ben) obacz ©dmupfen.
©djmi'Wcrn, vw. (tjaBen)

obacz ©djnuffeln.

gdjmir, */. pZ. ©djnüre,

1) sznur w., powróz m.,

postronek ot., konopnik ot.,

uwi f,
• bünne — sznurek

w., szpagat ot.; Säume nad)

ber — fe^en sadzi drzewa
pod sznur; ba§ Äleib mit
©djnüren befeuert ob?zy, po-

wyszywa, wyszemerowa,
sukni sznurkami, sutaziem;

2) eine — Korallen, perlen
sznurek korali, pere; $0 =

raHen auf bie — auffabelu

naniza korale na sznurek;

3) oowianka /. (w mular-

stwie); sznur mierniczy

(geom.); (przenonie:) nad)

ber —, nad) bem ©djnürcben

leben prowadzi ycie bardzo
regularne; über bie — Ijauen

przebra miar, zanadto so-

bie pozwoli; non ber —
geijren y z kapitau; 4)

(przestarzae) synowa; =
©d)nnea.ertod)ter.

©djnii'rfianb, sn. =e§, pi.

=bänber; (Sdjnü'rneftet, sf.

pl. =n; ©djuü'rfenfel, sm.

=, pl. — , sznurowado «.,

tasiemka /. do sznurowania.

©djnU'tÖCfa^ sm. -e§, ob-

szycie n., sznurowanie n.

sutaziem; posamenterya /.

©djmi'tüobeit, sm. =s, pl
=bööen, strych teatralny.

©djnü'rbnift, sf. pl »Brüße,

sznurówka /., gorset m.

©djnu'rdjen, sn. =§, pl. —,
sznurek ot., sznureczek ot.,

szpagat ot.; etro. am — Baben
mie co po swojej woli; e3

nebt tte am — wszystko idzie

gadko.

5d)itii'ren, I. va. (baben)

sznurowa, zasznurowa,
przysznurowa, wiza, ob-

wiza, troczy; ein $(eib
— sznurowa suknie; ein

^ßatet — obwiza, cign
pakiet sznurkiem ; ben 3Jiantel

an ba Spferb — przysznu-

rowa paszcz do konia; ein

5ßferb — zesznurowa ko-

niowi jdra; jmnbm bie $e)[e
— pognbi kogo, przyci-

sn do muru; Serien — na-

niza, nawleka pery
;
(prze-

nonie:) fein öünbel — spa-

kowa manatki, wynie si;
ba§ fdjnürt mir ba§ §erj gu=

fammen to mi ciska serce;

II. vn. (Baben) brzczy; III.

fid) — , vr. sznurowa si;

fie fdjnürt fid) ju ftarf zanadto
si sznuruje.

<3d)nÜ'rett, sn. =§, sznuro-

wanie »., troczenie n., wi-
zanie ii.

©djitu'rfeuer, sn. =§, sztu-

czny o^io, fajerwerk ot.

SdjItU'rfÖrmtfl, aäi. sznu-

rzysty.

Sdjmi'rgerabe, ©d)nit't»

fllctdj, adi. i adv. prosty,

równy jak sznur, prociuteki.
©d)ttii'rl)afeii, sm. =§, pl

— , sprzczka /., agrafa f.

przy sznurowadle.

Sdjitii'rlaty, sm. =e§, pl =p,

©djnü'rleib, sm. =(e)s, pl =e,

<Sd)itii'rlctbd)en, sn. *§, pl
— , ©djnü'rmteber, sn. =s,

pl. — , sznurówka /., gor-

set OT.

<3d)ttn'rletl>mad)er, sm. -%,

pl —
,
gorseciarz ot.

<Sd)nü'rktfimad)Cctn, sf. pl.

=nen, gor3eciarka f.
©djnü'rlod), sn. -e§, pl

=Ibd)er, dziurka f. do sznuro-

wania.

©djmt'rmadjcc, sm. .=§, pl
—

,
powronik ot.

©djnü'rnabcl, sf. pl «n,

igliczka /. do przewlekania
sznurków, tasiemek.

<5d)mi'r}jerieit, sf. pl pery,
paciorki pl. do nawlekania.

©ditut'rrbart, sm. =e§, pl.

=bärte, ws ot., wsy pl;
ein SKanti mit einem groten
— wsal pi.

Sdjmi'rrbörtdjcn, sn. =, pl.

— , wsik ot.

Sdjnit'rrMrtijJ, adi. wsaty.
<5d)nu'rre, sf. pl *n, i)

grzechotka f., terkotka /.

;

2) figiel ot., art m., fraszka

f.,
zabawna powiastka; 3)

morda bydlca; 4) stójkowy
ot., stranik policyjny, stró
nocny.

(Sdjtnt'rreit, vn.^ (fjaben) 1)

mrucze, brzczy, warcze)
burcze, grzechota, furcze

;

bie $afce fchnurrt kot mru-
czy; ba ©pinnrab fdjnurrt

koowrotek furczy; bie

gliege fdjnurrt mucha b'z-
czy ; 2) opowiada zabawne,
krotochwilne powiastki, aneg-

dotki.

©djmi'rren, sn. *%, mur-
czenie w., brzczenie «., war-

czenie n., grzechotanie n.,

furczenie n.

©djnü'rrer, sm. -§, pl. —,
obacz ©cftnorrer.

©d)nti'rnemen, sm. »§, pl.

— , rzemyk m. do sznuro-

wania.

©djmt'rng, ©djnu'rfant,

adi. mieszny, zabawny, po-

cieszny, krotochwilny.

Sdjnü'rrod, sm. =e, pl
=röde, czamara /.

<Sd)mi'rr}jfetferei, sf. pl
=en, bzdurstwo n.; michaki
pl.

<5d)nu'rfd)Ul)C, sm. pl trze-

wiki pl, bucki pl. do sznu-

rowania.

©djmi'rftiefel, sm. *§, pi
— , but sznurowany.

©djnü'rfttft, sm. -eg, pl
=-e, skówka metalowa przy

sznurowadle.

<5d)lM'rftrarI8, adv. wnet,

natychmiast, wprost, równo;
— guroiber albo entgegen

wbrew, wprost przeciwnie.

©djmt'te, sf. pl =n, pysk

ot., morda /., gba f.
@d)0'tlCr, sm! -i, pl. —,

stóg ot. (siana), bróg w.
(zboa), sterta /.; in —
fiellen ustawia w stogi,

brogi, sterty.

©d)0'6CM, va. (Baben) usta-

wia w stogi, brogi, sterty.

©d)0d, sn -(e)§, pl. -e,

kopa/.; ein — ©arben ko-
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pica/.; — fd)roere -ftot do
kroset dyabów.

©djO'dett, I. va. (E)aberp

w kopiee ustawia, ukada;
podrzuca jedn rk; II.

vn. (Gaben) kopowa (o zbou);
ba§ ©etreibe fd)odt gut zboe
wydao wiele kop snopów,
zboe kopne.

©d)0'rlö>eife, adi. i adv.

kopne, w kopach.

©djr/fel, SdjO'feltfl, adi.

kiepski, pody, gagaski,
nikczemny.

©djo'fettoaw, sf. pi. =n,

towar kiepski, gagaski.
©djö'ffc, sm. -n, pi. =n,

awnik m.

otp'ffenamt, sn. =eg, pi.

=ätnter, urzd awniczy.

Sdjö'ifeitiiuif, sf. pi. ==6mfe,

miejsce n. dia awników.
Scp'ffengerttfit, sn. =e, pZ.

=e, sd awniczy.
©djOfOla J>e, s/". obacz (£[)o-

colabe.

©ä)flia'r, *m. =§, #Z. =e,

ucze szkolny.

©djola'rdd, «w. =en, _p?.

»en, przeoony szkó.

©djola'ft, *w. =en, pi. «en,

scholastyk w.

©djOla'fttf, sf. scholasty-

ka /., uczono szkolna.

Sdjola'ftifer, sm. =§, j>z.

— , scholastyk m.\ kanonik
n., czonek m. kapituy.

©d)0la'ftifd), adi. schola-

styczuy.

%fytf\\t, 8f.pl. =n,scholia/;,

krótkie naukowe objanienie
wyrazów.

©djrj'Ile, sf. pi. =n, skiba

/., gleba f., ziemia /., rola

/".; on ber — Heben by
przywizanym do ziemi,

gruntu; bie — bearbeiten

uprawia gleb, r >l; 2) ©i§=
— brya lodu; 3) fldra /.
(ryba), paszczka /.

&&)0'Utn\)Ud)zx, sm. =§, pi.

—, obacz (stsbtedjer.

©djo'ttig, adi. <5d)o'üid)t,

bryowaty, do bryy podobny,
brylasty.

<5d)Ö'ttfraUt, sn. =e3, jaskó-
cze ziele, rostopa /., tr-
downik mniejszy.

©d)0lt, adv. jn; — jefct

ju teraz, zaraz; — roieber

anowu; ba lommt et —
roieber oto powraca znów;

idj renne fie — feit 3ol)ren

znam j ju od wielu lat;

roenn er nur — fäme gdyby
ju tylko przyszed; e ift

—
genug do tego ; — gut, mein
Kinb dobrze, uspokój si moje

dziecko; 2) fo — ju tak;

er ift fo — unglüdlid) genug
on ju tak i tak bardzo nie-

szczliwy; er roirb — roieber=

lommen on i tak wróci;

ba§ roirb fid) — finben zo-

baczymy, to si okae ; id)

Celfe mir — felbft sam sobie

pomog; er fann fid) btefen

Sujru — erlauben moe sobie

pozwoli na taki przepych;

id) lönnte ba§ — tun móg-
bym to zrobi; — mbgltd;

moliwe; 3) ba ift — roab,r,

aber . . . jakkolwiek to

prawda, to jednak . . .

;

lommen roirb er — , aber . .

.

wprawdzie przyjdzie, je-

dnak . . .; ba roäre i|m —
red)t, aber . . . toby mu si
podobao, ale. . .; er mujjte
— belennen musia si je-

dnak przyzna; 4) (blofl) sam,
na sam; — ber Slnbltcf na
sam widok; — bei bem ©e=
batifen na sam myl; —
beroegen dla tego samego;

5) roenn id) eS — tun mujj
jeli to ju zrobi musz.

©fpn, I. adi. 1) pikny,
adny, nadobny ; ba =e ©e<=

fd)led)t pikuape; =e Sllter

adny, sdziwy wiek; einen

=en guten ÜEag ! dzie dobry
;

eines *en ageS pewnego
piknego dnia; =e§ SBetter

pogoda/.; bas SBetl er roirb

roteBer — wypogadza si
znowu; fid) — madjen wy-
stroi, opikszy si; «en

2)anf dzikuj piknie; 2)

(günfttg) dobry, pikny, od-

powiedni; Sie fjaben jeijt bie

»fte (Gelegenheit ma pan teraz

najlepsz, najodpowiedniejsz
sposobno; 3) ein =er Slnfang
pikny, dobry pocztek; ba§

ift eine =e ©efd)id)te a to ci

pikna historya; ba§ roäre

mir — a toby mnie si po-

dobao; ba§ roäre nod) «er

toby jeszcze lepiej byo; 4)

ber Rwfyen fdjmecft — tort

bardzo smaczny, dobry; 5)— ift, roer — tut piknym
jest, kto jest dobry; =e Seute

l)aben --e ©ad)en pikni ludzie

maj pikne rzeczy; ba =fte

fommt julefct co najpi-

kniejsze, przychodzi najkocu;

II. adv. piknie, adnie, do-

brze; — gebaut dobrze zbu-

dowany; t>a§ haft bu — ge=

mad)t a to dobrze zrobi;

ba roürbe id) — antommen
a tobym si adnie wybra;
jer roerben wypiknie, wy-
adnie; — tun przymila,

umizga si do kogo ; loitb

e§ — bleiben? czy pogoda

si ustali? banfe —1 dzi-
kuj!; bitte — ! prosz! ©te

baben — reben dobrze, atwo
panu mówi; bafür roürbe id)

mid) — bebanten podziko-
wabym za to, nie przyj-
bym tego; grüben Sie i|n

— non mir niech mu si pan
piknie ukoni odemnie; er

roirb — erfdjreden a to si
przestraszy; fd)ön! dobrze!

e§ ift — , bafj bu gefommen
bift dobrze, e przyszed.

©djö'nöntlf, sm. =e, pierw-

sza strona arkusza wydru-

kowana.

©djö'ne, sf. =n, pi. =n, 1)

obacz ©d)Önl)eit; 2) pikna
kobieta, pikno /. ; meine
— ! moja kochana

!

(SdjÖ'ne, sn. =n, pikno n. ;

er fitt)lt nid)t ba§ — an ber

©ad)e nie odczuwa piknoci
zawartej w tem; bu rotrft btr

roa =e§ oon mir benten b-
dziesz mia dobre wyobrae-
nie o mnie.

©djO'nttt, I. va. i vn. (^a=

ben) szanowa, ochrania,

oszczdza, delikatnie si
obchodzi; fdjone beine 2lugm
szanuj oczy; id) fdjone

meine ©ad)en szanuj moje
rzeczy; jmnbtt — oszczdza
kogo; baS äßilb, bie §ifd)e
— chroni zwierzyn, ryby;

er fd)ont ba§ (Selb nid)t jest

rozrzutny; II. fid) — , vr.

szanowa, oszczdza si;
id) fd)one mid) gar nid)t wcale
si nie szanuj; III. fd)o-

nenb, ppr., adi. i adv. deli-
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katny, delikatnie; umiarko-
wany, umiarkowanie; in u'r

9£etfe w delikatny sposób;

mit jmnbm — umgeben ostro-

nie, delikatnie z kim po-

stpowa; jmnbm — etu>.

mitteilen komu co ostronie

zakomunikowa.

5d)iJ'ltCn, va. (baben) kla-

rowa, czyci wino.

Sdjo'ner, sm. =8, pl. —

,

1) ten co szanuje, oszczdza;

2) okrt dugi i wazki; 3)

pokrowiec m., powóczka f.

Scp'nfärlieit, sn. =8, i)

farbowanie n., delikatnych

materyaów; 2) (obraz.) upik-
szanie n.

«cp'nfärkr, sm. =3, pl.

— , farbiarz m. delikatnych

materyaów; ten co przedsta-

wia co w korzystnem wietle.

©djönfiirkrei', sf. pi. «en,

zakad farbiarski. farbiarnia

/'. ; farbowanie n. delikatnych

materyaów; (obraz.) upik-
szanie n., przedstawianie n. w
korzystmm wietle.

Sdjö'nfarbig, Sd)ö'nge=

färitt, adi. adnie zabarwio-

ny, farbowany.

Sdjö'ngetft, sm. =e8, pi. --tt,

esteta m., piknoduch m.
©Ipligetfteiei', sf. upodo-

banie n. w estetyzmie.

SdjÖ'ngdftig, adi. majcy
upodobanie w estetyzmie.

Stp'nheü, */• pl- =«"/

pikno /., pikno n., uro-

da f.; eine g-rau »on feltener

— kobietajT. o rzadkiej urodzie,

piknoci; — »ergebt, Sugenb
be|ter)t pikno znika, mija,

cnota pozostaje; id) bab
äße =en fennen ge[ernt po-

znaem wszystkie piknoci,
urodziwe kobiety.

Sdjö'nljeügfeljler, sm. =8,

pl. — , bd m. w piknoci.
Sdjti'nljeitSgefityl, sn. -(e)8,

2djÖ'Hl)Cit§ftnn, sm. =e8, po-

czucie n., zmys m. pikna,
piknoci.

"5d}Ö'nljCtt31eljre, sf. este-

tyka /.

©djiJ'nljeüSmal, sn. =ei, pl.

=e, znami piknoci.
2d)ö'nl)'eit?inittei, sn. -s,

pl. — , kosmetyk m.

Sdjö'nljettSwMter, 2djij'n=

ftcit^flnftcrdjen, sn. «a, pl.

— , muszka/., plasterek m. na
twarzy.

SdjÖ'n^Ctt^ffegCf sf. ko-

smetyka /.

©djö'ittieüSttHiffer, sn. =8,

woda kosmetyczna.

Sdjö'riletfte, sj. pl. =n,

winiera /., kartusza /., li-

stewka ozdobna.

©djö'nmaler, sm. -8, pl.

— , malarz malujcy wszyst-

ko na pikno.

<s<pttmaleret', sf. pl. =en,

upikszanie «., przedstawia-

nit n. w korzystnem wietle.

6<p'nrelmer, sm. «8, pl.

— , krasomówca m., dekla-

mator m.
Stpnrclmeret', sf. pl. sen,

krasomowstwo n., dekla-

macya f.
(Sdjö'nfdjreiMintft, sf.,

(£d)Ö'nfd)rei!)Cn #
sn. «=8, kali-

grafia f.

(Sdjö'nfdjreitier, sm. =§, pl.

— , kaligraf m.

Sd)Ö'ltften3, adv. jak naj-

pikniej, jak najlepiej.

Sdjti'ntuer, sm. =8, pl. —

,

pochlebca m., robicy kono-

pi imenty.

©djö'ntucrct, sf. pl. =en,

galanterya /., karesowanie ».,

umizganie n.

©djo'miltg, */. 1) szano-

wanie w., oszczdzanie n.,

ochranianie n.\ mit — be=

bcmbeln postpowa z kim,

traktowa kogo bardzo deli-

katnie, wzgldnie; 2) zagaj

m.. zagajenie n., zalesienie n.

<Sd)o'mtng3fiebiirfitg, adi.

wymagajcy wzgldnoci,
pieczoowitoci.

(Sdio'rmngSbTifle, sf pl.

=n, okulary pl. dla zakonser-

wowania oczu.

<5djo'tutng31o§, adi. i adv.

nielitociwy, bezwzgldny;
nielitociwie, bezwgldnie,
niedelikatny, niedelikatnie.

S$o'nimg§iOftgIcit, sf. pl.

=en, bezwzgldno /., niede-

likatno f.
©djO'nimggÖOÜ, adi. i adv.

peen wzgldów, delikatnoci,

wyrozumiay; delikatnie.

Sd)o'mtng§sett, Sdjo'ttjett,

sf. czas ochronny (w którym
polowa i ryb owi nie

wolno).

Sdjti'Moiffenfdjajtltd), adi.

belletrystyczny.

©djoo'nec, sm. =8, pl. —

,

obacz <3d)oner 2).

<5d)0.|)f, sm. *t§,pl. ©d)öpfe,
czub »(., czupryna /*.; ein

fletner — czubek m. ; beim

»e fflffcn wzi, zapa za

czupryn; (przenonie:) bie

©elegenfjeit beim =e ergreifen

skorzysta ze sposobnoci.

®d)0',pfarttg, adi. czubiastyr

czubaty.

<BÓ)'Ó'^Hx, adi. dajcy si
czerpa.

©djD^fDtunrtcn, sm. <*%,pl.

— , studnia /. z wiadrem do

czerpania.

©djö'^ffiu^nc, sf. pl. =n,

tama chwytna, tama czer-

pica.

Sdjö'^fcintcr, sm. =8, pl.

— , wiadro n. do czerpania,

czerpado n.

Sd)Ö'£fcn, I. va. i vn.

(baben) 1) czerpa, nabiera;

äBaffer — czerpa wod;
Diilch, mit bem Söffet — na-

biera yk mleko; 2ltem
— odetchn gboko; frifcbe

Suft — oddecha wieem po-

wietrzem; ber ßarjn fctjöpft

SCaffer ódka nabiera wody;,

bie ©onne fdjöpft SBoffer

soce pije ; ba8 Jyett »on ber

(Suppe — zebra tuszcz z

rosou ; ben SRabm »on ber

3)lil) — zebra mietank
z mleka; (przenonie:) SBaffer

mit bem ©iebe — czerpa
wod przetakiem: 2) au.8

»ergebenen Duellen — za-

czerpn z rozmaitych ró-
de; Hoffnung, 9Kut — na-

bra nadziei, odwagi ; SSer-=

bad)t — podejrzywa; 9iu|en

au8 etr». — wycign zysk

z czego.

©djÖ'JjfCtt, sn. =8, czerpanie

n., nabieranie n.
;
pompowa-

nie n. (okrtów).

Sdjö'pfer; &m. «s, pl. —,
1) Stwórca m., stworzyciel

m. ; twórca »w., sprawca »?.,

autor m. ; ojciec m. ; er ift

ber — meines ©tücfe§ jest
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sprawc, twórc mego szcz-
cia ; 2) ten co czerpie ; czer-

pak m., czerpado n.

©djö'ijferin, sf. pi. =nen,

stwórezyni f., twórczyni f,
stworzycielka /'., sprawczyni f.

©cp'jjfergetft, sm. =e,
duch twórczy.

Sdjö'j)ferl)anu,s/.pZ. --fcinbe,

rka twórcza.
"
@d)Ö'}jfCrifdj, adi. twórczy.

@djö'j)ferfraft, sf. sia
twórcza.

©djö'jifennadjt, sf. pote?a

twórcza.

©djö'Jjferöiori, sn. =e§, pi.

=e, sowo «. Stwórcy.

®cf)ö'j>fgefi% sn. =e§, pi.

=e, czerpado n., naczynie n.

do czerpania.

®djrj'«fgeier, *w. =§, pi.

— , sep mucetowy.

Sdjo'jjffjaar, sn. =e§, pZ.

=e, czub to., czubek to.

Sd)0')fig f
adi. czubaty.

©djojjficrdje, s/. pZ. °n,

obacz Jpaubenlerthe.

«SdjoWntetfc, »/. pi =n,

sikora czubata.

©djÖ'JjflÖffel, sm. =g, ^Z.

— , chochla /'., warzachew f.
Sdjii^ffeüc, sf. 'pi. =n,

czerpak to., wiaderko w.

Sdjö'^flantic, «/. i?z. =n,

wiaderko/., koneweczka «. do
czerpania.

@<p';pfmajd)ine, sf. pi. *n,

pompa hydrauliczna.

®d)ii'J)frai), sn. =e, pi.

=»räber, elewator to.

©djtiWfdjaiifel, sf. pi. =n,

szufla n.

Sdjfl'jjftaube, s/. .pZ. =n,

czuba.cz to., gob czubaty,
dugoczuby.

Sdjö'pfung, sf. pi. =en,

stworzenie n., utwór to.,

twór w.
<Sd)ö'j)fiing§aft, sm. =e, .pz.

=e, akt to. stworzenia.

S(p'}jfitHgogefd)td)te, sf.

historya f. stworzenia.

Sdjö'hfungStag, sm. =e3,

pi. -e, dzie to. stworzenia.

Stp'pfungöttierf, sn. =e,
pi. =e, dzieo n. stworzenia.

©djoWtt)atf)te!, sf. pi *n,
przepiórka czubata.

SdjöWffieri, sn. *e§, pi.

=e, przyrzd to. do czerpania

;

maszyna hydrauliczna.

©ddö'We, sm. =n, p'. =n,

obacz ©djöffe.

©djo'jjjjen, sm. =§, pZ. —

,

l) szopa /. ; 2) kufel to.,

kubek to., kwarta/.; roollen

©te einen — SBter mit mir
trinfen? czy chcesz sie pan
napi ze mn kufla piwa?;

3) szopy pi. (futro).

SdjO'MJCtWeife, adv. na
kufle, kullami.

®d}Ö'Jj3, sm. =fe3, pi. t, 1)

skop to., baran to. ; 2) gu-
piec TO.

Scp'jjfeitfJrateit, sm. =§,

piecze barania, skopowa.

5djö')jfcitfleifdj, sn. =e§,

®d)ÖflfernCÖ, sn. baranina f.,

skopowina /.

<SdjöWent) aft, ®djii'jjftg,

adi. eupowaty, barani.

®d)ij')fcnfeutc, sf. pi. =n,

@djö'«fenfdjlcgel, sm. =3, pi.

— , udziec barani, skopowy.

©dju're, sf. pi. =n, pod-

pora f., pale, piloty ubezpie-

czajce groble.

djurf, sm. *(e)§, pi. =e,

strup nt., ciemieniucha f.,

parchy pi. (u bydlt).

©djo'rfitynlid), 8d)ü'rfattig,

adi. strupiasty.

Sdjo'rfOtümng, sf. pi =en,

zestrupienie n.

©djO'rftg, adi. strupiasty;

parszywy.

SdjÖrJ, sm. «(e), pi. *t,

turmalin to. (min.).

Sdjo'wftein, sto. =(e)§, .pZ.

=e, komin to.; (przenonie:)

eine ©cfmlb in bert— fchrei&en

zapisa dugr w kominie.

Sdjo'rnftetnbratib, sto. =e§,

^jZ. =bränbe, poar kominowy.

©djo'rnftcinfcger, sm. =<&,

pi —, kominiarz to.

(Sdjo'mftctnflapc, sf. pi.

=n, (Sdjo'rnftetnöffnttng, sf.

pi =en, otwór to. komina, kap-

tur TO.

Sd)o'wfteinrol)r, sn. =(e)§,

pZ. =e, ©djo'rnjteinröljre, s/.

pZ. =n, rura kominowa.
@d)n'ritftetnniff, sto. =e,

pZ. :e, sadza /". z komina.

Sujo'ntfteinpg, sto. =e§,

przewiew kominowy.

Sdjoft, sm. «ffe§, pZ. 4fe i

=öffe, 1) latorol /. ; 2) obacz

©e(o6; 3) szósto., podatek

od domów.
@djO§, sm. =e§, ^- =bfee,

1) ono n., podoek to.; ba
^inb auf bert — nefjmen

wzi dziecko na kolana;

im ©djojje feiner familie na
onie rodziny; in ben — ber

ßtrcfce aufnehmen przyj na
ono kocioa; bie §änbe in

ben — legen zaoy rce,
nic nie robi; ba liegt im
e ber Suhmfr to zawiso od
przyszoci; in Slbraijamä —
na ono, na onie Abrahama

;

betn ®lMt im =e fi|en by dzie-

ckiem szczcia ; ba ift iBm
tn ben — gefallen to mu z

nieba spado ; im «e ber @rbe
w wntrzu ziemi; 2) poa /.

(u surduta); fid) an jmnbä
orhöfce Hämmern uczepi sie

czyjej poy.

<Sd)0fj, sf,pl =en, spódnica.

©d)0'Pettt, sn. =e, pi. =e,

ko onowa, krokowa
(anat.).

Sdjo'Pud), sn. =e§, pi
=bitd)er, katastr to.

©d)0'f|"Clt f
I. va. i vn. (I)a=

Ben) opaca podatek ; II. vn.

(fiaben i fein) schodzi, dba
wypuszcza, kosy wypusz-
cza.

Sdjö'ffer, sto. =3, pi —,
poborca to. podatku grunto-

wego.

(SdjO'fjfm, adi. wolny od
podatku.

©djo'Purtb, sm. =e§, pi
=e, ©djopiinbdjen, sn. =ä, pi.

—, ulubiony piesek, piesek

faworyt to., may piesek, któ-

rego na rku si nosi.

Sdjo'fjiarfe, sf. pi =n, a-
kiet to. z poami.

©djo'fcjünger, sw. .=§, ^?.

— , ucze ulubiony.

©djo'Pinb, sn. =e§, ^Z.

=er, pieszczoch to., pieszczo-

szek tn., benjaminek to., po-

ciecha /.; — be> ©lürleä
dziecko n. szczcia, ulubie-

niec to. fortuny.

@d)Ö'fjliltg, sm. =(e)§, pZ. =e,

latorol /., wyrostek to.,

wypustek to., maczuka /.

;

socznik to.
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Sd)0Wtid)t«S, adi. obo-

j

wizany do opacania po-
|

datku. .
I

«d)0'6KbC, «/• p*- «* ob -

9ebenfcbofj.

®d)0'f?regifter, «». -8, P'-

_ obacz ©ct)0^i)Ud).

obaez ©cööfeling.

Wfcfünbe, */• ph *"'

grzeszek ot.

@djo'fetaitte, */.. Pl
-

=n '

stanik ot. z polami.

©djö'tdjen, *n. *, i». —

/

strczek ot.

gCÖO'te, «/. P^-
e"/ strczek

m., strk ot.; fltüne =n me-

lony groszek, strcze jjf.

©aytenartig, adi. stracz-

1

kowaty, strczkowy.

(sdjo'tenblume, sf. »'• *#

zawilec alpejski, sasanka /.

<£d)0'tenborn, sm. *>&, pi-

=e. akacya /.

Sdjo'tenerbfe, */. P'- •*#

groch strczkowy.

©djo'tenförraiß, arf*. strcz-

kowaty.
©fl)0'lengetDad)S, «w. -fes,

«i =fe, roliny strczkowe.

'©io'tcnfice, *«. -*# gJ%bi"

groszek w., komonica /., ko-

monika pospolita; gefingerter

— sowia strzaa.

@d)0'tenbfeffer, .*»»•
. f>

pieprz hiszpaski, nieu-

szczony.

@$o'tentfIansen, sf.pi.ob.

©d)otengetoäd)fe.

(Sdjo'tcntragcnb, ad%. nosz-

cy strczki.

©djOtt, sm. -(e)8, P*-
° e

/

przepierzenie n. z desek (na

okrtach).

©djo'tter, *«. =8, p'. —

>

wir m., szntr w.

Sdjo'tterbett, sn. «cb, j>

«e, oysko n. szutru.

'<5$o'ttetgnifce, »f. pZ
;

«#
wirowisko n., kopalnia /.

wiru.
©^0'ettt, va.ßabW) wi-

rowa, szutrowa.

@d)o'ttcrwng, «/. pZ- .-«#

wirowanie n., szutrowanie n.

Sd)o'tttrtt)agcn, sot. -s, i>
=roägen, wh-ówka /., szu-

trówka /.

©uyttijd), sm. polka

szkocka.

30 6

Sdjraffie'ren, »o. i w».

(fcctben) kratkowa, cieniowa

liniami.

eflraffie're!i,«n.-s,@fl>WT'

fie'ning, sf. pl. »en, kratko-

wanie «., cieniowanie n.

liniami.

Schräg, Sd)tä'ge, L a<fc.

ukony, skony; II. adv. na

skos, ukonie, skonie, na

ukos; — gegenüber naprze-

ciwko w skos; bie 2JlüCe
—

auflegen nasadzi czapk na

bakier.

<2d)rä'gbalfeit, sm. «§, pi-

— belek poprzeczny.

©djrii'ge, sf. ©cbrä'gljett,

sf. ukos ot., ukono /.

©djragen, «».
-J,

p*- —

,

1) kozio w., kobyhca /.; 4)

stragan ot., awka /. przeku-

pnia; 3) tapczan ot.; 4)

(23<xE)re) katafalk ot.; 5) po-

trójny se drzewa, stos

trzysniowy.

©djrä'flen, w. (öaben) uko-

ny kierunek czemu nada.

Sdjrä'gen, sn. «8, ©flrä'«

gUlig, «/• P*- *». krajanie

«., cicie «. na ukos

Stbra*nc'tt

-8, pZ

pl. -Xl,

•n, uko-

Sdjrö'gfenftcr, sn

— ukone okuo.

Stfjrä'flfläctjc, */.

©djräg'fante, */. pl
na paszczyzna.

©ujräg'Ianttg, adi. ukono-

brzeny.
©äjrä'glinie, */. i> »n, li-

nia ukona.
©dpä'fiinaß, *». =«8, pi'

=e, miga /., wgielnica ru-

chowa, ukonica /.

©djrä'gfibnttt, sm. -es, i><.

«=e
(prze)ciecie ukone. i

'©djrü'gfttetfcn, sm. =8, pl.

—
,
pas ukony.

&ti)Xa'mm,sf.pl*n,kresa

/., szrama f.,
rysa /., blizna

f.,
ciecie n., ocios ot.

©djra'nunen, «a.
>r
(^aoen)

kres na czem zrobi, szra-

mowa,
f

podciosa, zaci,

zadrasn.
©d)ra'mmig, adi. pokryty

bliznami, szramami.

©djranf, sm. *es, pi

©ebränfe, szafa /., szatka /.

@dji-d'n!d)en, sn. =8, P'-

_ szafka /., szafeczka /.

©djra'nte, sf. pl. -n, i)

baryera /., kobylica /., szran-

ki pl. ; in bie =n treten wst-

pi w szranki (na turniejach)

;

in bie -n forbern wyzwa
na rk; für jtnnbn in bte

-n treten stan w czyjej

obronie; cor ben =n (ces

©erictjtes) erfcheinen stawa za

kratami, stan w sdzie; 2)

granica/., karby pl.', jmiibn

in ben -n galten trzyma

kogo w karbach, w ryzie; in

ben =n bleiben bamowac

sie; bie -n überfd)reiten prze-

kroczy granic; in feinen

=n bleiben trzyma si

w swoim zakresie; 39ter

©rofemut finb leine -n ge«

fefct nie kadzie si tamy

paskiej wspaniaomylnoci;

einer &a%t =" f e fc
en tam^

pooy czemu; feinen 3fltn

in =n" galten hamowa gniew.

(Sdjrct'nfeifen, sn. -8, pl
! — , nazbek ot., pilnik pi-

gdjrä'nfen, I. «a. (baben)

I zoy, zaoy na krzy,

I krzyowa n. p. Jce, nogi;

I bie ©äge — zby u piy na-

prostowa; II. vn. (Ijaben)

w chodzie nogi na krzy

stawia.

©tbra'nfenl0§, adi. bez-

graniczny, bez miary, nieokie-

zany; adv. bezgranicznie.

Sdjra'nlenlofigleit/ sf. pl

=en, bezgraniczno /., bez-

mierno/.; rozlunienie «.

(Scbra'nsc, sm. »n, pl =n,

pieczeniarz ot., pochlebca ot. ;

§of— pieczeniarz, pochlebca

dworski.

©rbrcTnsenart, */• sposób

pochlebczy, pieczeniarski.

©rbro'nscnbaft, adi. po

pieczeniarsku.

©«bra'njentum, sn. =(e)8,

I pieczeniarstwo «.

i ©tbra'^e, «/. pl s«, skro-

I

bado n., drapaczka/.; zgrze-

bo n.

©thra'heit, »a- i «»• (b«ben)

skroba, drapa; (przen. :)bar-

I dzo oszczdza; auf ber ©eigc

I
— rzpoli.

©djfratyne'U, «w. i *«• =8,

; pZ. =8, szrapnel ot.
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©djra'pfel, sn. »8, pl. —

,

oskrobiny /. pl., wiory, od-

rzynki pl.

Sdjrait'feC, sf. pl. =n, ruba
/., rubka /., wkrtka /.;
etro. mit =n befeftigen przy-
twierdzi rubami, przyrubo-
wa; bie — art3iet)en rub
mocno wrubowa; eine —
ofine @nbe nieustajca ruba;
ruba /. bez koca; — an
einer treffe pizeoga /.

;

(przen.:) bie ©ad)e fteht auf
=n rzecz bardzo si chwiej,
jest niepewna; in feinem
Äopfe ift eine — Io§ brakuje
mu klepki; eine alte — sta-

rowinka; feir.e SBorte auf =n
ftellen dwuznacznie si wy-
raa, wykrca sie.

Sdjrau'ben, fcfcraube,

fcfiraubft, fdjrob i fcbraubte,

gefcforoben i gefd&raubt; I. va.

(baben) rubowa; bie £am»e
herunter— skrci lamp;
(przen.

:) jmnbn — docinac,
dopieka, dogryza komu,
bra kogo na fundusz, na
kawa; obdziera, wyzyska
kogo; ben *ßrei§ bober —
znaczuie podwyszy, wyru-
bowa cen; feine 2lnf»rüü)e
niebriger — zmniejszy wyma-
gania, pretensye; II. gefcb/ro=
ben, pp. i adi., gefdjroben
fnred&en, fdjreiben mówi, pisa
nienaturalnie, wymuszono

;

gefcbrobener ©ttf styl wymu-
szony, nienaturalny ;gefd)raub=
te äBefen, gefcbrcmbte 2Kanie-
ren sztywno /*., napuszy-
sto /., sztywne, napuszyste
wzicie, zachowanie si.

©djrau'benartig, adi- ru-
bowaty.

©djrau'benbatfcn, sm. =g,

pl. — , mutra, macica stalowa.

©djrau'benbawtt, sm. =eg,

pl. »bäume, pochutnik m.
©djrau'benbrj^rer, sm. =§, pi.—
, gwintownica f, krtak

m., wider m. do wiercenia 'mu-
ter do rub.

«Sdjrait'betibrcntfe, sf. pi.

=n, hamulec rubowy.

@djrait'krtuam|)fer, sm. §.
pl- —

_, ©djrau'beubamjiffdjtff,
sn. =e, pl. «e, rubowiec pa-
rowy, parostatek m. o rubie.

pd)tau'btnbit1)Hnt, sf. pi
'banie, rubamia /.

©djrau'benpdje, sf. pl. =n,

powierzchnica f. skrzyde u
ruby okrtowej.

©djrau'ücnfuruttg, adi. ru-
biasty, w ksztacie ruby.

6d)rau'bengang, sm. *e§, pi.

=gange, gwint m.. chód m.,
spust m. ruby; toter — krok
martwy ruby.

©djrait'bengetotnbe, sn. =s,

pl. —, gwint m.

Sdjraubenljontfdjnede, sf.

pl. «n, zawiska f.

SdjrairbenfoWalter, sm.
=3, pl. —

,
przygówek m.,

pazur m. ruby.
©djtou'knflu^c, sf. pl.

=n, rubownica /., gwinto-
wnica wielka.

Sdjrtut'benfiiWef, sf. pl.
sn, sprzgo rubowe, cznik
rubowy (kol.).

©djrou'bcnfu^düüflcl, sm.
=%, pl. — , kabk m. sprz-
ga (kol.).

©djrait'benfuwjelk&el, sm.
=, pl. — , raczka /. sprzga
(kol.).

<2djrau'bcnfu^enofu)c, sf.

pl. =n, ubki sprzgowe,
wieszado cznikowe (kol.).

©djrau'benfitMjelfJJtnöel, *f-
pl. =n, ruba sprzga, wrze-
ciono n. sprzga rubowego
(kol.).

Sdjraii'&enJuMieZtmg, */•
pl. »en, sprzenie n. rub.

Sdjrau'benKnie, */. pl. -n,
linia w ksztacie ruby kr-
cona, spiralna.

(&dirau'benmtitter, sf. pi.

=n, rubooe »., mutra f.,
muterka f. do ruby, osada

f. ruby, biegun m. u ruby,
narubek m.

@ujrau'kufuwelunfl3mitff,
Sm. =e, pl. =e, tarcza /. przy
sprzgle rubowem.

©djrau'knnagel, sm. *%,pi.
snägel, gwód rubowy.

©djrau'bcnjjatnme, sf. pi.

»n, obacz ©rbrauljengang.

@d)rau'knj)reffe, sf. pi.

=n, prasa rubowa.
©djrau'ben^io^cttciv sm. *§,

pl. —
,
propeler rubowy.

Sdjraii'knrab, sn. =e§,

^räber, turbina /.

Sdjrau'benfdjtff, sn. =es,

pl. =e, rubowiec n., okrt
rubowy.

Sdjrau'benfdjlüffel, sm. -,
pl. —, klucz m. do rub, do
muter, ruboklucz m., rubo-
krt m., dutko n.

Sdjrau'benfdjnetfe, sf. pi.

=n, rubownica /., terebra /".

(waga); rodzaj limaka.

©djrau'benfdjnetbemafdjine,
I sf. pl. =n, gwintorzema f.

Sd)rau'benftnnbel, sf. pi.

\
=n, waek m. ruby.

[

©d)rau'benftetn, sm. =e§,

pl. =e, skamieniaoci w kszta-
cie rub.

Sdjraa'benberftdjerung, sf.

pl. =en, zahaczenie n. na-
rubka, zahaczenie n. mutry.

©djratfbenttunbe, sf. pl. =n,

winda rubowa.
®djrau'benü)iitbMtg, sf. pl.

=en, obacz Schraubenlinie.

©djrau'bensieljer, sm. •=§,

pl. — , odkrtak m., rubnik
m., duto n.

Sdjrau'bettäUnnge, sf. pi.

=n, ruba stolarska, szpona f.,
I
ciskacz m.. kleszcz m.

©djrauberet', sf. pl. *en,

©djrau'ben, sn. =§, rubo-
wanina f., rubowanie n.

©djrau'bftorf, sm. =e, pl.

=ftÖctV, rubsztak m., imado
n., kleszcznik m., cieniacz m.

©djrau'bftodjange, sf. pi.

=n, szpona /., obcgi pl.

u rubsztaka.

©djred, sm. =§, ©djtc'ttcn,

sm. =g, strach m., przestrach

m., trwoga /., popoch m.
;

ein panifdjer — paniczny,
wielki przestrach; einen —
befommen nastraszy, prze-

straszy si; jnmbm einen —
einjagen napdzi komu stra-

chu; in — geraten przel-kn si; ber — ift mir in

bie ©lieber gefahren strach
mi przeszed po kociach;
jmnbm — cerurfadjen prze-
razikogo, nabawi go strachu;

bie — be§ £obe£, be3 Krie-
ges okropnoci, straszliwoci
mierci, wojny; ein — erre-

genbeS ©cftaufpiel przeraajce
widowisko.

©djrCrfbar, adi. lkliwy,
bojaliwy, niemiay.
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Sdire'tfbarfeit, af. lkliwoc

f, boja f.,
niemiao /.

Sriirc'dMtb, sn. ><$, pl. -et,

straszydo n., widok przera-

ajruey.

Srijrc'den, L vn. (lem) i)

stracha, lka si; pkn
z trzaskiem, zerwa sic krzy-

czc; II. va. (fcaben i fein) 1)

straszy kogo ; 2) polewa co,

zauurza w zimnej
#

wodzie;

jßa^er — domiesza gorcej

wody do zimnej.

SdjWden, sm. =3, obacz

©djred'.
,

adjre'denöbote, «w. -n, i>«.

»n zwiastun »». strasznej no-

winy.
©djre'denäbotfdjaft, sf.,

Sd)re'denönaä)riu)t, sf. pi-

sin straszna wiadomo.
©djre'deirägeftalt, sf. pi.

«en, obacz ©iecfbtlb.

©d)tC'(!cn^eiTJd)aft, */• ter-

roryzm m.
©djre'denäfuube, sf. pi- -n,

obacz ©duedensbotfd)aft.

Sd)re'den8ntamt, sm. -es,

pi. »leute. terrorysta m.

Sd)re'den§nad)t, */"• pi-

=nftd)te, noc /. «tracbu.

Sd)re'deR3rcgterung, */.*«

=eu, obacz ©rhredenberrfc&aft.

Sdjre'denSmf, sm. ^s, #*•

=e, okrzyk m. przeraenia, prze-

strachu.

Stfjre'denäWtent, sn. -(e)3,

p. =e, system terrorystyczny.

(grj)re'den3tag, sm. *es, pi.

=e, dzie m. strachu.

®d)re'dcn3tDurt, sn. =e§,

»Z. =e, wyraz m. strachu.

©ü)re'den3$ett, tf. p =*«,

czas w. trwogi.

©djre'dgefpenft, *». -es, 2>z

=er, obacz ©rhrecfbUb.

Sfl)re'dbaft, ®d)re'dig, ad»

1) lkliwy, lkajcy si, stra

chliwy; 2) obacz ©d)redUid).

Sä)«'dhaftigteit, sf. pi.

cen, lkliwoc /., trwoh
wo /.

©djre'dttd), adi. 1) stra-

szny, straszliwy, okropny;

»er 2Renfd) straszny czowiek,

»e Xat okropny czyn; 2) adv.

strasznie, straszliwie, okro

pnie; er fiebt — au8 wygla

da strasznie, okropnie; er ift

— grofl on jest bardzo duy.

stra-3d)rc'rflirijfcit, sf.

BznoA /'., okropno /.

gdjre'rfniS, sn. -ffe8, pi

,f[e,
strach w., okropno /.

2d)rc'dfdjuf?, *m. =ffe8, p.

-fdjtiffe, wystrza m. na po-

strach; (przen.:) postrach m.,

faszywy alarm.

Sdjrei, sm. =e3, p*. -e,

krzyk m., okrzyk m., krzy- I

kniecie n., haas w.; einen —
tun,' auftofeen krzykn, wy- I

da okrzyk.
|

(Sd)ret'balg, sm. »es, pi

bälge, krzykacz m., krzykli-

wy bachor.

Sdjrei'bart, */. pi- **.

sposób m. pisania; styl m.\

pisownia f.

<Sdjret'bbebarf, sm. =e§,

Sdjrei'bgerfit, sn. =e, pZ. -e,

przybory pi. do pisania.

<Sd)re'ib(e)brtef, sm. -e8, pZ.

=e, list w.
©djrei'b(e)bud), s». -es, #z.

=biid)er, zeszyt w., poszyt w.,

|
skryptura /., kajet m.

djret'b(e)fabtg, ad%. zdol-

ny, zdatny do pisania.

I ©d)rei'b(e)fmift, sf. sztuka

/., pisania, kaligrafia /.

gdjrei'ben, fd)reibe,fo)reibft,

frieb, bab geschrieben; I. va.

pisa, napisa; eine gute,

id)iechte, beutlicbe §anb —
mie dobre, ze, wyrane pi-

smo; einen guten ©tu —
mie dobry styl; wie geftochen

— pisa jak wyryto; dgen=

tjänbig — wasnorcznie pi-

sa; inä reine — przepisa;
,

über etro. ausführlich — roz-
j

pisa sie o czera; nad) jmnbm,
i

urn jmnbn — pisa po kogo; ,

imnbm etro. gut— zapisa

co na czyj korzy, na czyje

dobro; jmnom etro. auf 3ed)=

nung — zapisa co na

czyj rachunek; in ben ©anb
— pisa na piasku; mit Slreibe

an bie Safel — pisa kred

na tablicy ; Über etro. — pi-

sa o czem; ein 2ßort grofj,

j[ein — pisa sowo du,
ma liter; ma§ — mir

beute ? którego dzisiaj mamy ?

;

id) fdjretbe ibr oft czsto do

niej pisuj; II. tw. (b,aben) —
fönnen umie pisa; — lernen

uczy si pisa; bie geber

Sdjr.cibfcr.tig

fd)reibt nid)t gut to pióro nie-

dobrze pisze; III. fid) — , vr.

pisa si; rote fdjreibt er fid)?

jak on si pisze?, jak on si

nazywa?;' woher fcbreibt fid)

biefe Nachricht? skd pochodzi

ta wiadomo ? ; unfere greunb*

fd)aft fdjreibt ftd) fdjon feit

unferer Qugenb ber
_
nasza

I przyja datuje si jeszcze

od modoci ; er fd)reibt fid)

I mit einem b pisze si przez

6; fcfireibe bir binter bie

|

Dt)ren zapamitaj to so-

i bie dobrze; IV. gefd)tieben,

\np. i adi. pisany, napisany;

ötefe Sßorte finö mir tief ino

<Qet j — sowa te wryy mi

si w serce.

©djtet'bctt, sn. =8, pi. — , 1)

pisauie n. ; be Sefenä unb »8

unlunbig analfabeta m., nie-

umiejcy czyta ani pisa;

2) pismo n., list m., odezwa f. ;

biptomatifeS — nota dyplo-

matyczna.
Sdjrei'bcnSunftmöig, adi.

ten co nie umie pisa, anal-

fabeta m.

®d)rci'b(c)<)H«f
sn. =e8, pi.

=e, pulpit m. do pisania.

Sdjrei'ber, sm. 'S, pi. —

,

pisarz m., autor m.\ ber

— biefeä Sriefeä autor listu;

e in _ beim 2lboo?aten pisarz

u adwokata, mundant m.\

armseliger — pisarczyk m.

®d)ret'bcramt, sn. *e8,

Sdjrci'berbienit, sm. =e8,

©diret'bcr^ojten, urzd m.,

suba /*., posada f.
pisarza.

Srbret'berarbett, sf. pi. =en,

robota f.
pisarza.

©djreiberet', sf. pi. =en,

1) pisanie w., 2) pisanina /.,

g-ryzmoy pi.

Sdjreibcrn, L vn. (baben)

wykonywa zawód pisarza,

literata; II. v. impers. mid)

fd)reibert mam gust do pisania.

Sdjret'Üfaill, adi. leniwy

do pisania.

Sdjrei'bfeber, sf. pi. =n,

pióro n. do pisania.

Sdjrei'bfeljler, sm. =s, pi.

— , bd pisarski, ortogra-

ficzny.

Sdjm'bferttg, adi. wpra-

wDy w pisaniu.



todjm'tifcrtiofeü 369 ©djn'ftauSteger;

Sdjm'&ferttgiCtt, sf. wpra-

wno /. w pisaniu.

©chrei'bgcurand), sm. =e3,

pZ. =faräitrf)e, ortografia /.

©diret'ligcbüljr, «/. pZ. =en,

Sdjretb'gciö, *». =eä, ^>Z. »er,

zapata /". za pisanie.

©djret'fcgrtffel, sm. «=§, pZ.

— , sztyft m., rysik m. do pi-

sania.

Sdjrei'Iibeft, «w. »e§, #z.

=e, zeszyt w. do pisania.

S#rei'&fram)f, *»&. =e§,

pi. =främpfe, kurcz pisarski.

©djret'bftlttft, sf sztuka /.

pisania, kaligrafia /.

<&djret'blel)rcr, sm. -§, .pZ.

—, kaligraf m., nauczyciel

m. kaligrafii.

©djret'ölefeftljel, sf. pi. =n,

elementarz m. dla nauki pi-

sania i czytania.

©djret'ulefcmetfio&e, sf,
Sdjret'Glefeit, sn. *%, równo-
czesna nauka pisania i czy-

tania.

©djm'Wllft, */. ochota /.,ch /. pisania.

©Aret'Mufttg, adi. uspo-
sobiony, chtny do pisania.

©djrei'fimowe, sf. pi. =n,

teka /. do pisania.

©djm'bmafdjine, sf.pl. =n,

maszyna /. do pisania.

©djm'bmaterialten, sf pi.

przybory pi. do pisania.

©$rei'bmatenalienban&=
Illlig, sf. pi. "=ett, skad m., ma-
gazyn m. papieru, przyborów
do pisania.

©djret'tyaJJtei:, sn. =§, pa-

pier m. do pisania.

©djret'bfdjrift, */. pi =en,

obacz ©cfiriftbrutl.

Sdjrei'bfdjule, «Z'. 2;/. =n,

szkoa /. pisania.

©u^rct'fifeltg, adi. obacz
©dbreibluftig.

@djret'bfttft, sm. =e, ^Z.

=e, obacz ©cbreibgriffef.

©djret'bftulic, V- pi- =»,

biuro «., pokój to., gdzie
pisz.

Sdjret'bftmiue, 6/. pi. >n,

lekcya /". kaligrafii.

©djrci'llfltdji, sf. mania /.

pi «ani ^, grafomania /.

©Cl)rCt'[)fÜCr)ttg, adi. dny
pisania, opanowany grafo-
mania. I

Sdjrct'btafcl, sf. pi. =n,

tablica /., tabliczka /". do pi-

sania.

<Sdjm'fitäfeId)en, sn. -$,pi.

— , tabliczka /. do pisania.

Sdjm'fittfd), sm. =e§, pi.

"i, biurko n., stó m. do pi-

sania.

Sdjrei'bü&mtg, sf. pi. =m,
wiczenie n. w pisaniu, za-

danie kaligraficzne.

@djret'6ung, sf. pi. =en,

sposób m. pisania.

©djm'&üorlage, sf. pi. =n,

©djrei'btoorfdjrtft, sf. pi. =en,

wzorki pi. do pisania.

©djm'btoltt, s/. obacz
<3d)reibfud)t.

©djrei'bjeitg, «w. =e§, ^.
=e, kaamarz m., przybory pZ.

do pisania.

©djrei'&ätmmer, «w. .§, pi.

— , obacz ©cbreibftube.

©djret'eit, fc&rete, fdjreieft

i fcCreift, fcbrie, a.efd)rien,

vn. i va. (haben) krzycze,
wrzeszcze, wykrzykiwa;
au ooBem |>alfe — krzycze
na cae gardo; roie ein 33e=

feffetter — krzycze jak op-
tany; geter unb Worbio —
krzycze gwaui; geuer —
woa, e gore; $ad)e,um£>i(fe
— woaj o pimste, o pomoc;
nad) Orot — wo* o chleb;

junt §lmme£ — woa do
nieb*; jmntim bie Obren nott

— zaguszy kogo krzykiem

;

Über etro. — lamentowa, za-

wodzi nad ezem; mie man
in ben sffialb btnetnfdjreit, jo

fhallt e» rcieber heraus jakie

woanie, takie echo.

Sdjm'ett, sn. «g, krzycze-
nie W., krzykliwo f.

Sdjrei'enö, adi. krzyczcy,
haaliwy

;
(przen. :) =e Un=

gerecbtia,rett raca, krzyczca
niesprawiedliwo; -t jydrbe

kolor krzyczcy, jaskrawy,
wpadajcy w oko.

«Sdjret'er, sm. *3, pi. —

,

krzykacz m.. krzykaa m.
d)rcieret', sf. pi. .en, 1)

obacz Scbieien; 2) obacz
ifiatltfdjreieret.

Sdjret'erin, sf. pi. =nen,
krzy kaczka /.

©djrci'Cnfd), adi. krzykli-

wy, wrzaskliwy.

3 ni en brr, ©eittfrr;=poInifdfie§ SDSórter&udj.

©djrei'Iiaig, sm. =fe§, pi.

=d)älfe, krzykacz m., krzy-

kliwe dziecko.

Sdjretn, sm. =(e), pi. =i,

1) szafa /., skrzynia /. ; 2)

trumna/., katafalk m. ; 3) 3ie=

Itquten — relikwiarz m.

<Sdjm'tter, sm. »s, pi. —

,

obacz Sijc&ler.

©djrei/teit, fd)vcite, jdjcitt,

gefcfjrttten, vn. (fein) kroczy,
stpa; über etrt). — prze-

kroczy co; przestpi przez
co; er foH mir nidjt über bie

©djmelle — niechaj nie przej-

dzie, przekroczy mojego progu,
nie postanit; wicej w moim
domu; DOrtuart— postpo-
wa; rucfiDirt— cofa si;
roeiter— i

(
naprzód; über

eine 33rüa*e — przej przez
most; (przen.:) ju ettt). —
prz}7sipi do czego; roir

rootten jur (3ad)e — przy-
stpmy do rzeczy; jum Sffierfe

— wzi si, przystpi do
dziea; ba§ |>au fdjrettet ber

3Sottenbung entgegen dom ma
si ku ukoczeniu; jur jroet»

ten @f)e — przystpi do
powtórnego maestwa.

©djret'bogei, sm. -%,pi. =uö>

gel, dwuczub m., krzyczek m.
©djrcnj, sm. »eä; Rapier,

sn. 'a, cienki papier do opa-
kowania, bibua f.

Sdjrtft, sf. pi. =en, i)

pismo n., litery pi. ; er Ijat

eine gute — ma dobre pismo;
in lateinifcber — iciskiem
pismem, aciskiemi literami;

mit runber — rondem; mit
fetter — fustemi czcionkami

;

Stbbrurf nor ber — pierwsza
odbitka; 2) pismo m., publi-

kacya /.; eine — auffegen
skoncepowa, uoy pismo;
feine =en berauägeben wyda
swoje dziea; pertobifdje —
czasopismo n.; bie ^eilige —
Pismo wite, biblia f.

©djri'ftaiifa^, sm. =e§, pi.

'jäl^e, ustp m. w pimie.

©djrt'ftaltcrtüracr, sn. pi.

antyki graficzne.

©dirt'ftari, »f. pi. --en, ro-

dzaj m. pisma.

Sdjri'ftrntSteger, sm. *§,

pi. — , wykadacz m. Pisma
witego; grafolog m.
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(Sdjri'ftan^Icguno, sf. pl.

=en, komentowanie n., wyka-
danie n. Pisma witego.

Sdjri'fttlCtDCtS, sm'. -feg, pl.

*fe, dokument m., dowód m.

na pimie.

Sdjri'fiönitf, sm. =eg, pl.

«e, kursywa /.

©Ari'ftcnkujolircr, sm. =g,

pl. —, archiwaryusz m.,

ten co przechowuje doku-

menty.

©djrt'ftenfammer, sf. pi.

»n, archiwum n. ; registra-

tura /.

®djrt'ft(en)lltm, sn. =», li-

teratura /., pimiennictwo n.

(gdjri'fterllcmtn'g, sf. pi.

«en, obacz ©tiftauslegung.

<d)rt'flfadj, sn. *e§, p/.

=fäcber, oddzia m. w kaszcie.

(sdjri'ftforfdjiing, sf. pl.

-en, badanie n. Pisma wi-
tego.

(Sd)n'ftfiil)rer, sm. =g, pZ.

—, sekretarz m. (stowarzy-

szenia, zebrania).

©djri'figefcraiidj, sm. -e§,

zwyczaj utarty w pimien-
nictwie.

@$ri'ftgele$rjamfcit, */.

^)Z. =en, uczono /., biego/.
w Pimie witem.

<Sd)ti'ftgeleljrte(r), sm. =en,

£>Z. -en, uczony w., obeznany w.
w Pimie witem.

Sdjri'ftgiefcer, sm. «g, pZ.

—
,

giser m., odlewacz m.
czcionek.

«Sdjrt'ftgte&erei, sf. pl. -en,

gisernia /., odlewarnia f.
czcionek.

(gdjri'ftgiiülfetg. adi. wie-

rzcy w Pismo wite.
©djri'ftfaftett, sm' -g, pl.

-fäften, kaszta drukarska.

Sdjn'ftieiter, sm. s, pl.

— , redaktor m.

Sdjrt'fiietiung, sf. pl. =en,

redakcya /.

Sdjri'ftftd), adi. i adv.

pisemny, pisemnie, na pi-

mie; *>t Prüfung egzamin
pisemny, =ec SBefeljt rozkaz
na pimie; geben ©te mir bag
— daj mi to pan na pimie.

(gdjrt'ftmäftig, adi. i adv.

stosowny i stosownie do Pi-

sma witego ; zgodny,

zgodnie z Pismem witem,
wedug Pisma witego.

Sdjrifimetatt, sn. =g, pl.

=e, metal m. do odlewania
czcionek.

©djri'ftmurter, sf. pl. =n,

matryca /.

©djn'ftyrOuC, sf. pl. =n,

próba f. pisma; wzór m.
czcionek.

<2djrt'ftrolle, sf. pl. =n,

zwój m. rkopisu.

Sdjrt'ftfaij, sm. -eg, zac m.

©djri'ftfdjneiöer, sm. =g, pl.

—, wyrzyDacz m. czcionek.

Sdjri'ftfette, sf. pl. -n, 1)

zadrukowana, zapisana strona

(papieru); 2) napisowa strona

monety.

<5djri'ftfefcer, sm. =g, pl.

— , zecer ni., skadacz m.

Sdjri'fifjjradje, sf. jzyk
pimienny, literacki

5
jzyk

biblijny.

©d)ri'fiftetter, sm. =g, pi.

—
,

pisarz m., literat m.,

antor m.

©tfjriftfietteret', sf., ©djrt'ft=

ftetterfdjaft, sf., djrt'fiftetter<

tllltl, sn. =g, pimiennictwo
n., literatura /., autorstwo n.,

zajcie literackie, zawód m.
literata.

©djri'ftftetterin, sf. pi.

=nen, literatka f, autorka /.

©djn'ftftetterifo), adi. i

adv., pisarski, literacki, po
literacku, autorski, po autor-

sku; er tft — tätig zajmuje
si pimiennictwem, literatur.

©djn'fiftetterit, vn. (fja&e)

trudni bi pimiennictwem,
autorstwem, literatur.

©djrt'ftftemflel, sm' »§, pl.

— , cecha /., stempel m. na
czcionkach.

Sdjri'ftftiitf, sn. «eg, pl.

=e, pismo »., dokument m.

«Sdjn'fttCjt, sm.
r

-eg, pl.

=e, tekst m. Pisma (witego),
biblijny.

©d)n'ft(»er)fälfd)er, sm.
sg, pl. — , faszerz m. pism.

©djri'ft(ucr)fiilfd)ung, sf.

pl. -en, faszowanie n. pism.

Sdjri'fittiart, sm. -eg, pl.

= e, obacz ©chrtftfiifjrer.

®d)rt'fttt)cd)fei, sm. =g, pZ.

— , wymiana f. pism, kore-

spondencya /.

Sdjti'fttDibrig, adi. sprze-

czny z Pismem witem.
©djri'fttDorr, sn. '«eg, pl.

=e, sowo nalece do jzyka
literackiego; ustp m. z Pisma
witego.

6djri'fi3etdjeit, *w- -§, i^-— , znak pisarski; litera/.;

burd) — borgefteUt przedsta-

wiony graficznie.

©djri'fiseitg, sn. =(c)s,

obacz ©riftmetaH.
Sdjrt'ftpg, sm. -(e)8, pZ.

»jüge, zarys ?n. w pisaniu,

rka /., charakter m.\ bie

-jü.ie pismo n.

SdjCt'tt, adi. ostry, prze-

raliwy, przenikliwy.

©djri'tteit, «n. (babett) wy-
dawa tony przeraliwe, prze-

nikliwe, wiergota, wierka
(o wierszczu).

(Sdjri'tl, sm. =(e)g, pl. =e,

krok w.; ben — be|d)!eu=

nigen przyspieszy kroku;

Heiner — kroczek m. ;
—

geljen i zwolna, noga za
nog; — fahren jecha krok
za krokiem; — reiten jecha
stpo, noga za nog; mit •

fchnelen -en szybkim kro-

kiem; feinen — au§ bem
§aufe tun ani na krok nie

wyj z domo, nie ruszy
si z domu; — fjalten do-

trzymywa kroku; jmnbm auf
— unb Sritt fnfgen i za kim
krok za krokiem, przelado-
wa kogo jak ciel, ani na
krok kogo nie odstpowa;
fitf} jmnbn brei — nom Sei6e

galten nie poufali si z kim,

trzyma kogo zdaa od sie-

bie; bleibe mir brei -e nom
Öeibe ! nie zbliaj si do
mnie! daj mi spokój!; id) tu?

ben cutfserften — robi osta-

teczne kroki; fjaben ©ie fd)on

bie nötigen -e getan? czy
wdroy pan ju odpowiednie
kroki?; bie erftett =e tun wdro-y przedwstpne kroki ; ben
erften — tun przeama lody

;

ber erfte — ift ber fcbroerfte

pocztek najtrudniejszy.

Sdjri'itgänger, sm. -s, pl.

— , stpak m., szapak m.
@djri'ttltng§, adv. krok za

krokiem, noga za nog, st-
pem.
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©djri'ttmadjer, sm. =g, pi.

—, ten co idzie, jedzie przo-

dem dla oznaczenia cbyoci
kroku.

Sdjn'ttmeffer, sm. «g, pi.

—, ©djritt'ääljler, sm. =§, pi.

— , krokomierz ot.

@d)ri'ttfd)Ul), sm. *(e)g, pi.

*t, obacz ©d)ltttfcbu{j.

Sd)ri'ttftein, sm. =eg, _pZ.

=e, chodnik ot.; kadka f.

na wodzie z kamieni.

©djri'ttaeife, «^'. i adv.

krok za krokiem, na kroki;

stopniowo.

i&djrOff, a^*'- 1) stromy,

spadzisty; 2) szorstki, chro-

pawy, (przenonie:) nieprzy-

stpny, przykry; ein =CC

SJJenfd) szorstki, nieprzyst-
pny czowiek; ein =e S3e=»

nehmen szorstkie zachowanie
si.

Sdjro'ffe, sf. pi. =n, skaa
spadzista, spadzisto /.

©djro'ffljeü, */. jpZ.
f

=en,

stromo /'., spadzisto /. ;

szorstko /., nieprzyst-

pno /.

SdjröWeifen, «w. =g, pi.

— , Sdjrii pffdjnäwer, sm.

=g, pi. — , banieczuik ot.;

nacinado n., lanceta f. do
robienia ci przy stawianiu

baniek.

©djriiWejt, va. (fja&en) i)

stawia baki; 2) sierpem

z wierzchu kosi, odrze
kwiat z licia; 3) (przeno-

nie:) orzn, ogra, oszuka
kogo; jntnbn — wycign
z kogo ostatni grosz.

@djrii'}jfen, sn. =s, @d)rö>
fling, */. pi. =en, stawianie

n. baniek ; koszenie n. z

wierzchu; (przenonie:) oszu-

kiwanie n.

Sdjrti'Jjfglag, *». =feä, ^>.

=gläfer, Sdjrii'JJffoJjf, sm. «eg,

i>. =fÖpfe, baka /.

©djrö'Jjffc&nttt, sm. =eg, .pZ.

=e, nacicie n. do stawiania

baniek.

©djrö'pfäeitg, s». «eg, p.
=e, narzdzie n. do stawiauia

baniek.

©djrOt, src. s(e)g, 1) od-

cinek m., odrzynek ot.; od-
city pie drzewa, blok ot.,

kloc ot.; 2) próba/, metali;

waga mennicza monety; 3)

rut m. (do strzelania); 4)

grubo zmielone zboe; 5)

(przenonie:) ein 3)iann »on
altem — unb Äotn czowiek
starej daty.

©djro'tajt, sf. pi. «acte,

topór do rbania.

©djro'tbeutel, sm. -§, pZ.

—, worek ot. na rut, ru-
tnica /.

©djro'tfirot, sn. =(e)§,

chleb razowy.

©djro'tlJiidjfe, (Sdjro'tfltnte,

sf. pi. =rt, rutówka /., strzel-

ba do rutu.

©djro'tcifen, sn. =g, p. —

,

1) dubacz ot., duto do od-

cinania; 2) gnyp szewski.

©djro'ten, va. (Ijaben) l)

pogry zbami na drobne
kawaki, zmiady; 2) ru-
towa zboe, grubo zemle;
3) rba, rzn, kraja, ci
na kawaki; 4) przekopywa
si przez ziemi do kruszca,

wierci skay; 5) wciga,
windowa, dwiga ciary
(na wóz) ; beczki spuszcza
do piwnicy i wydobywa z

piwnicy.

©djrö'ter, sm. s§, pi. —

,

1) ten co tnie, przerzyna,

kraje w mennicy, ten co

sztaby srebra przerzyna na
monet; 2) ten co beczki
spuszcza lub wydobywa z

piwnicy; 3) jelonek w., ogni-

czek ot.

©djro'tfadrif, sf. pi. =en,

fabryka f. rutu.

©djro'tfünte, sf. pi. »n,

obacz ©djrotbucfofe.

«Sdjro'tforra, sf. pi. «en,

forma na odlewanie rutu.

©djro'tgiefterei, sf. pi. =»en,

gisernia f. rutu.

Sdjro'tljobel, sm. =g, pi.

— , hebel ot. do okrzesywa-
nia z grubszego.

©djro'tforn, sn. =(e)g, pi.

»fötner, 1) ziarnko n. rutu ; 2)

zboe grubr> mielone.

©djro'tleiter, sf. pi. =n,

drabinka /. do wtaczani?»

ciarów, legar ot.

©djrö'tltng, sm. =(e)g, pi.

=e, kawaek odcity, ode-

rznity metalu na odbicie mo-
nety.

©d)n)'tme!ji, sn. -.1%, mka
razowa, krupiasta.

Sdjro'tmetftel, sm. «g, pi.

— , duto n. do przecinania,

przecinak trzonkowy, przeci-

nak przykadkowy.
©djro'traüljle, sf. pi. «n,

myn ot. do rubowania zbo-

a, ziarna.

Sdjro'tfäge, sf. pi. -n, pia/.
do rznicia grubego drzewa.

©djrV'tfdjere, sf. pi. «n,

noyce pi. do cicia twardych
rzeczy (blachy, drutu).

©djro'tfeil, sn. =eg, pi. »e,

lina/, do spuszczania ciarów
(beczek do piwnicy).

Sdjro'troage, sf. pi. =n,

poziomnica f.

©djnt'Jb&eit, va.
^

(fjafcen)

szurowa, wyciera ostr
miot; z grubszego heblo-

wa.
©djnt'üfier, sm. =g, pi. —,

1) ten co szuruje, hebluje

;

2) ostra miota, szczotka /. do
szurowania.

<§djrii'lte, sf. pi. =n, 1)

kaprys ot., grymas ot., dzi-

wactwo n. ; 2) alte — stary

orygina, dziwak; starowinka
ot. i /.

(Sdjrit'Henljaft, ©rißru'tttg,

adi. kapryny, grymany,
dziwaczny.

©djnt'mjjel, */. pi. =n,

zmarszczka f.

<Sd)m'm})fett, fn. (Ijaben i

fetn) i vr. marszczy si,

kurczy si, take o mleku,
kiedy si na uiera kouch
robi, kiedy si zsiada, o wo-
dzie zaczynajcej marzn;
fid) — marszczy, skurczy,
cign si.

d)rVitVf(e)ng, Sdjru'm^
ftg, adi. skurczony, zmar-
szczony.

©djnt'mjifle&er, sf. wtro-
ba marska.

©djru'nUJfntCrC, */. nerka
marska

.

Sdjrii'n&e, sf. pi. =n,

szpara /, rozpadlina /. ; p-
knicie n. (skóry).

©d)rit'tlJ)ig, adi. szparowa-
ty, popkany, rozpady.

©d)Ml), sm. <=eg, pi. 6d)ü6e,

1) pchnicie w., popchnicie

«., posuwanie n.
;

jmnbm
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einen — (i ©d)ube) geben po-

pchn, poszturka kogo; '2)

rzut m. kuli (przy krglach);

einen — madjen raz rzuci,

zrobi jeden rzut; ein —
ßegel partya /. krgli; 3)

ein — 33roteg jedDo pieczy-

wo chleba; ber — beg Sroteg

wsadzanie n. chleba do pieca;

ein — Senatoren masowe
mianowanie senatorów ; td)

lam mit einem — Sur ^ur

hinein jednym susem dosta-

em sie przez drzwi do

rodka; 4) przymusowe od-
l

stawienie, ciupas m.\ mit —
i

abfdncfen odstawi ciupasem

;

5) przegródka /., przedziaka

f. do wysuwania.

©dju'bfad), sn. -cg, pi.

pfacher. <SdjU'bia&e, */. pi.

-n, ©djii'bfaften, sm. =g,

pi. -faften, szuflada /., szuflad-

ka f. ; skrzynka/, z przegród-

kami do wysuwania.

©dju'bfctrren, sm. -g, pi.

— , taczki pi.

(gdjit'btärrner, sm. =g, pi.

— , taczkarz m.
©dju'bricgel, sm. =g, pi.

— , zasuwa /., zasuwka /.

©djli'bfatf, sm. -e§, pi.

-fädle, kiesze /., torba f.

®d)u'btiir(e), sf. pi. =n,

drzwi zasuwane.

©dju'btad, ©d)u'bb(e)i<uf,

sm. =(e)g, lii. =e, ajdak m.,

szuja /.

6d)u'bfett, va. jmnbn —
popycha, potrca, posztur-

kiwa kogo.

<Sd)ll'buietfe, adv. posuwa-

wajc; po trosze, garstkami;

ciupasem; — einlaffen wpu-
szcza po kilka osób na raz.

Sdjii'djierjt, adi. niemiay,
bojaliwy, lkliwy, pochliwy.

©Ö)Ü'd)tentIjett, sf. niemia-o /., bojaliwo /., lkli-

wo f., pochliwo /.

©dm'deln, va. i vn. (haben)

1) obacz ©chaufeln; 2) ob.

©djttttetn.

©djU'ffellt, va. (haben) ob.

©cb aufein.

©djuft, sm. =(e)g, pi. =e,

szubrawiec m., gagan m.,

ajdak m.

(gd)u'ften, vn
%

(haben) 1)

ciko pracowa, harowa

;

2) robi gagastwa, ajda-

ctwa.

©dnt'ftenftreid), sm. -eg, pi.

-e, ©djitfterti', sf. pi. -en,

SdjU'fÜüfett, sf. pi. -en, aj-

dactwo n., gagastwo «.,

szujostwo n.

©ujU'fttß, Sdjlt'fttfd), adi.

szubrawy, gagaski, pody,
ajdacki.

Sdjuh, sm. -(e)g, pi. -e, 1)

obuwie n., trzewik m., bu-

cik m.\ alter, jernffenet —
chodak m.\ bie =e an=

flteljen wdzia, wzu trzewiki,

buciki; bie =e aussieben

zdj trzewiki, zzu buciki;

bie =e mechfeln przeu buciki;

! 2) (przen.
:)
jmnbm etto. in bie

i

=e fchieben zoy, zwali co
I na kogo; id) roeif?, too ihn

öer — brüät wiem, co mu do-

I
lega ; an ben «en etro. ab"

(aufen domyli si czego;

aHe -e über einen Seiften

I
fd) lagen robi wszystko na

i
jedno kopyto; id) möchte

nicht in feinen «=en fteefen nie

chciabym by na jego miej-

scu
;
jmnbm bie =e austreten

wyrugowa kogo; 3) stopa

/. (jako miara); jehn —- lang

na dziesi stóp dugoci; 4)

okucie n. na kocu jakiej

rzeczy; 5) siodeko n.

©djii'ijabfa^, sm. -eg, pi.

-fafce, obcas m.
<§djU'l)uhte, sf. pi. =n,

szydo n.

©ujU'hbCUtÖ, sn. -eg, pi.

-bcinber, tasiemka /. do bu-

cików, sznurowado «.

©d)U'l)blatt, sn. =e, pi.

=blätter, przód m. trzewika.

Sdju'fibliinte, */. pi- *n,

chiska róa.

<£djit'Ijbürfte, sf. pi. -n,

szczotka /. do trzewików.

©d)it'I)uraht, sm. -eg, pi.

-brthte, dratwa f.

©d)it'bfkd, ©d)u'I>ftiden,

sm. -(e)g, pi. =e i —
,

przy-

szczepka /'., atka /. u trze-

wika.

Sdju'hfUder, sm. sg, pi.

— , atacz m.
®d)Ul)ljorn, sn. =eg, pi.

=hörner, yka /. do wcigania
trzewików.

SdjiTJjjfnityfter, sm. *,pl.
—, zapinacz m. do bucików.

<Sd)it'l)laben, 8rn - '%> P\-
-laben, sklep m. z trzewikami.

©dju'Ijleiften, sm. -g, p.
— , kopyto n.

<5d)u'i)tttad)er, «w. -g, pZ.

— , szewc m.
©djuljmadjerin, sf. planen,

szewcowa f., szewczycha /.

Sdju'bmadjergcfeü, sm. -en,

pi. sen, czeladnik szewski.

<&u)i)'mad)txf)anbmtl, sn.

-eg, pi. -e, rzemioso szew-

skie, szewstwo n.

©dju'hmadjcrfnetf , sm. =(e)s,

p. =e, uoyk m., gnypak
szewski.

Sdju'ljmadjerinetfter, sm.

»g, pi. — , majster szewsk».

©dju'fcntadiertoerfftatt, sf.

-ftätte, warsztat szewski.

©d)u'6mad)cruicrljcuß, sn.

-eg, p?. =e, narzdzie szewskie.

<5d)u'hntod)cr5«nftf */. pi.

-jiinfte, cech szewski.

©Ait'hmarlt, sm. -eg, #Z.

-märfte, targ m. na buciki,

trzewiki.

®d)u'ftnaßcl, sm. -s,
^
p?.

«=ncigel, koek w. do butów.

©d)it'I)naht, sf. pi. -niljte,

szow »?. w buciku.

©djU'&ped), sw. =g, smoa
szewska.

@dju'^u^er, s»t. ^g, pi. —

,

czyciciel w. butów.

@d)it'l)rienten, «w.
=f,

^.
— , rzemyk m. do bucików,

sznurowado n.

(Sdjulirofe, */• ^- »n,

©dju'ftrofcttc, sf. pi. -n,

©d)ll'bjd)letfe, sf. pi. -n, ro-

zeta /., kokardka /. przy

i
trzewiku.

I ©dju'hfdjmiere, sf. pi. -n,

obacz ©dbuljroidjfe.

©d)U'hfd)naüc, */. pi. -n,

sprzczka /. przy trzewiku.

©d)U'ljfd)tt)ärjC, sf. obacz

©chuljroidjfe.

©d)U'M0^e, */. ^. =n, po-

deszwa f. u trzewika.

©fyt'Wtye, */• i»«, -n,

koczyny p. bucików.

©d)Jt'^M, W». =g, pi. 'g,

obacz ll()U.

©d)U'^tDCif, sn. -eg, ©dju'lj-

jCUg, *w. =es, obuwie n.
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©djlt'fytotdjfe, sf. czernido

»., szuwaks m.
Sd)it'fyttnd)fer, sm. «ä, pl.

—
, czy seibut m.
Sd)U't)3tt>etfe, sf. pl. =n,

wiek w. do butów.

©djulamt, sn. *e§, pl.

sänxter, urzd szkolny; urzd
nauczycielski.

©dju'lanttgfanbtbat, sm.

=en, pl. sen, kandydat, apli-

kant nauczycielski.

©djulanftalt, sf. pl. =en,

zakad szkolny, szkoa /.

Sdju'larbett, ©dju'faufgabc,
s/. p£. *en, zadanie szkolne.

«Sdju'latlaS, *w. =fe§, #?.

=atlanten, atlas szkolny.

©djlt'fallffatj, sm. =»e§, jrt.

=fä$e, zadanie, wypracowanie
szkolne.

©djiTlaiiffeljer, sm. =§, pi.

— , dozorca szkolny, szkoy.

SdjU'lailfftdjt, sf. dozór
szkolny.

©dju'lauffidjtöbeprbe, sf.

pl. -.xi, wadza nadzorcza,

szkolna.

©djU'ikflldj, sm. =e§, ucz-
szczanie n. do szkoy.

©dju'lbejtrf, sm. =e§, j>z.

=e, okrg szkolny.

Sd)UlMttlltng, sf. wykszta-
cenie szkolne.

©djit'Ibruber, sm. =§, pi.

•brtiber; bte sßrüber bracia

szkolni (zakon).

5dju'lbub(e), sm. »en, pl.

<=en, cbopiec uczszczajcy do
szkoy, ucze m.

(§d)U'16ltd), sn. =»e3, pl.

=BücCer, ksika szkolna, pod-
rcznik szkolny.

'®d)u'16üdjerberlag,s»?.-(e)3,

nakad m. ksiek szkol-

nych.

©dju'I&udjfjanblung, sf. pl.

<=en, ksigarnia szkolna.

©djltlS, I. sf. pl. »en, 1) wi-

na /. ; cergtb un§ unfere
sen, odpu nam nasze winy;
an roem liegt bie ©d)ulb?
czyja to wina?; fid) bie —
jUfrfjreibeit przypisa sobie

win; einem tlmftanbe —
geben przypisa win okolicz-

noci; auf jmnbn bie — mat»
Sen zwali na kogo win;
jmnbm bie — betmeffen przy-
sywa komu win

; fid) etro.

$u ren foinmen laffen zawini
wczem, dopuci si w cz«m
winy ; ber Übel größtes ift bie—
najgorszem zem jest wina;

2) dug m. ; eine fd)roebenbe —
dug wiszcy; au§ftef)enbe —
naleyto/. ; eine tilgbare —
dug amortyzacyjny ; <=en

maen robi, zaciga dugi,
zadua si; in »en geraten po-

pa, zabrn, zaszarga si
w dugi, zaduy si; lt)ie=

»iel =en taften auf biefem

§aufe wiele dugu ciy na
tym domie; id) bin nod)

in S^rer — jestem je-

szcze dunikiem paskim,
(przen. :) mam si jeszcze

panu odwdziczy; bis Über

bie Obren tn =en ftedjen by
zaduonym wyej uszów; für

eine — einfielen, bürgen r-
czy za dug; feine »en be=

3a|ten uici si z dugów;
bie — ber SDanfbarfeit dug
m. wdzicznoci; bie — an
bie -Jatur bejahen spaci
naturze dug; mer feine =en

begabt, nerbeffert fein S3er°

mögen kto dugi paci, maj-
tek poprawia ; II. adi. zamiast

f
djulbig ; ba§ sIi5etter tft —baran,
bab ia) nirht gefommen bin

z powodu zego powietrza

nie mogem przyj; bie roar

— baran, bafj er fortgejagt

rourbe to byo powodem, e
go wypdzono ; id) bin — an
btefem erfaumniS jam winien

tego zaniedbania, zawiniem
to zaniedbanie, moja w tern

wina

.

©dju'lbu&äalilung, sf. pl.

=en, spata f. dugu.
dju'lb(en)arreft, sm. =e,

pl. =e, areszt m., wizienie n.,

wiea f. za dugi.

@d)lt'Ibt>ar, adi. obacz

©dnilbig 1).

Sdjit'lbbefledt, @djit'lbbela=

ben, ©djlt'lbbelciftet, adi. ska-

lany, obciony win.
dju'fbbefenntm3, sn. =ffe§,

pl. -=ffe, zeznanie m. winy,
dugu.

Sd)U'lbbCOCt§, sm. =fe§, pl.

«fe, dowód m. winy.

©dju'lbbettufttfetn, sn. =§,

poczucie n. winy.

©dju'lbbrtef, sm. =e3, pl.

=e, oblig m., obligacya /.,

skrypt m., rewers m., list

duny.
©djU'ib&Udj, sn. =(e)3, pl.

'burger, ksiga /. dugów.
©cjju'lbetriforbenmg, sf. pi.

-en, ciganie n. dugu, da-
nie n. zapaty.

SdjHlbcit, va. (Ijaben) by
dunym, winnym; mefjr —

,

alg man fjat, by wicej du-
nym, anieli si posiada

;

jmnbm Stdjhmi, Siebe —
,
po-

czuwa si do uszanowania
i mioci wobec kogo.

SdjulbeilDelaftet, adi. ob-
ciony dugami.

©djU'lbettfret, adi. wolny
od dugów; ein <=eg £aug dom
nie obciony, wolny od du-
gów, bez hipoteki.

Sdju'Ibcnloft, sf. pl. =en,

ciar m. dugów.
©djulbenmadjer, sm. =§,

pl. —, lubicy robi dugi, po-

yczalski m.

©dju'lbcnmaffe, sf. pi. *n,

masa /'., huk m. dugów.
<3d)tt'tbentilgimg, sf. pl.

-t\\, umorzenie n. dueów.
©djit'lbentilgitngäfaffe, sf.

pl. =n, kasa /. umorzenia,

amortyzowania dugów.
©d)U'U>C!taiefett,sn.=, spra-

wa /'. zaduenia; dug pu-

bliczny.

Sdiii'Ibenjaljlung, sf. pl.

.-en, pacenie n. dugów.
©dju'lbejmtatton, sf. pl.

=en, depntacya szkolna.

<d)tt'lbei1aft, sm. »ffeö, pl.

=räffe, ©dju'lberlaffung, sf.

pl, =en, 1) odpuszczenie n.

winy ; 2) uwolnienie n. od
dugn.

©djulbforberung, sf. pl.

=en, naleyto /'., pretensya

/., dug m.

<Sd)U'lbfm, adi. 1) obacz

©d)UlDI05 ; 2) obacz ©d)ul-
benfrei.

Sdjulbge&mig, sf. pl. =en,

obwinienie n.

Sd)U'lbgcfängut§, sn. »ffe,
pl. =ffe, obacz ©rhulbarreft.

Sdju'Ibgeno^, s>n. =ffen, pl.

=ffe«, spólnik m. winy, spó-
winowajca m.
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Sd)it'lb(|cnofün, sf. pl.

=nen, spólniczka /. winy,

spówinowajczyni /.

gdjU'lbl^ttft, sf. przyare-

sztowanie n., areszt m. za

dugi.
Sdjulbljerr, sm. =n, pl.

-en, wierzyciel m., kredytor m.

idw'Ibicner, sm. «8, jpZ. —

,

sucy szkolny, suga szkolny,

tercyan m.
2dm'ibienfi, «w. =e8,pZ. =e,

suba szkolna.

©djlt'lbtg, arfz. 1) winny,

winien; eines 2Jlotbe8, 2)ieb=

ftahle8 — winny morderstwa,

kradziey; fidj — befennen

przyzna si do winy; — be=

funben roerben zosta uznany

winnym; ftdj eines SerfefienS

— madjen sta si winnym
przeoczenia, pomyki; ftdj

—
füllen poczuwa si do winy;

2) jmnbm bie =e Achtung er=

jeigen okaza komu naleyty
szacunek; bie =e ©träfe er=

leiben ponie, wycierpie
naleyt, zasuon kar; 3)

duny, winien; jmnbm etro.

— fein by komu co du-
nym, by czyim dunikiem

;

roa8 bin id) — ? ile ja winien,

ile mam paci?; — bleiben

pozosta dunym; jmnbm
S)an! — fein by komu zobo-

wizanym
;
(przen. :) feine 2lnt=

roort — bleiben nie pozosta
dunym odpowiedzi.

Sdjltlbtg, sn. =8, werdykt

zasdzajcy, skazujcy ; baS—
ausfpredjen orzec win.

Sdju'lbige, sm. i /. =n,

pl. -n, winny m., winowajca

m. ; winna/., winowajczyni/.

d)u'lbiger, sm. °s, pl. —,
1) obacz ©cbulbner ; 2) wino-

wajca m.\ roie nur unferen

=tt »ergeben jako i my odpu-
szczamy winowajcom naszym.

Sdni'Ibtgerflänmg, sf. pl.

«en, werdykt, wyrok skazu-

jcy.
Sdjll'lbigfCtt, sf. powinno

/., obowizek m.; feine Pflicht

unb — tun zrobi swoj po-

winno, wypeni swój obo-
wizek; e8 ift nur feine —
to jest tylko jego powinnoci.

igdjUlbigfetn, sn. wina /.";

dug m.

5d)U'lbtreftor, sm. =8, pl.

»en, dyrektor m. szkoy.

gdni'lbflage, sf. pl. =n,

skarga /. o dujf.

Sdjlt'lblog, adi. niewinny,

wolny od winy, bez winy.

©l|ll'I&loftgfett, sf. niewin-

no f., brak m. winy.

Sd)u'Ibncr, sm. =8, pl. —,
dunik m.

Sdnt'Ibrterin, */. pl. =nen,

duniczka /., dunica /.

©dju'lbregifter, sn. =8, pl.

—, rejestr m. win; rejestr m.
dugów.

<§d)lt'lbfd)Ctn, sm. =e, pl.

«e, obligacya/., skrypt duny.
Sd)u'ibfummc, sf. pi. *n,

suma, kwota duna.
<5d)u'Ibtiinn, sm. =e, pl.

=türme, obacz ©a)ulbgefäng=

ni8.

©rjju'Iböerfdjmbung, sf.

pl. «en, zapis m. dugu, oblig m.
Sdjlt'lbtoOtt, adi. obacz

©dmlbiq 1).

©dju'ibjettel, sm. *&,pi. —

,

obacz ©ulbjdjein.
Sdju'le, sf. pl. =n, 1) szkoa

/. ; bte hohe — uniwersytet m.,

akademia /.; elenbe — baka-

arnia f.', jur — gehen cho-

dzi, uczszcza do szkoy;
— Balten odbywa nauk,
uczy; bte — freigeben nie

uczy, ogosi wakacye; bie

— abfoloteren ukoczy
szko; bie — fcbroänjen

chodzi poza szko; einer,

ber ju früh ber — entlaufen

ift niedowarzony; 2) szkoa;
^ßtato unb feine — Platon

i jego szkoa; bie ufraintfdje

(S)idjter)— szkoa ukraiska;

3) it)re ©ttmme bat roenig —
jej gos ma mao szkoy,
mao zna prawida piewu;
er bat eine — für bie Violine

herausgegeben wyda podr-
cznik gry skrzypcowej ; 4) au
ber— fd) roa^en zdradza, wyja-

wia tajemnice; 5) mane I».;

bie höbe — reiten jedzi we-

dug prawide wyszej szkoy

;

6) (ogrodu.) szkóka ogrodni-

cza: 23aum— szkóka /.

Sd)U'len, «*. (haben) uczy
kogo, wiczy, tresowa kogo;

ein ^Jferb — tresowa, ewi-

I czy konia.

Sdjü'ler, sm. =8, pl. —,
ucze »»., ak m.

6djii'Ierarkit, sf. pl. »en

robota/, zadanie n. ucznia

niedojrzaa robota.

©djiilerljaft, adi. szko-

larski, studencki, akowski;
ein «e8 benehmen zachowanie
si akowskie.

'Sdjii'Ierin, sf. pl. =nen,
uczennica f.

©djü'Ierltfte, */. pl. =n,

spis m. uczniów, katalog m.
SdjÜ'IcrmÖ^tg, adi. obacz

©dmlerhaft.

(Sdjü'lerftfjaft, */, pl. »en,

uczniowie pl.

(gdjü'lerftreid), sm. =e8, pi.

«e, psota /., wybryk a-
kowski.

<Sd)u'lejamen, sn. =8, pi.

— , egzamin szkolny;= ©d)u U
Prüfung.

Sd)U'lfeter, sf. uroczy-

sto szkolna.

®d)u'Ifeiertag, sm. »es, pl.

=e, wito szkolne.

©djlllferten, s.pl. wakacye,
ferye szkolne.

Sdju'lfeft, sm. =e8, pl. =e,

obacz ©duilfeier.

Sdjulfrage, sf. pl. =n,

kwestya szkolna.

®d)M'lfrtunb, sm. =e8, pl.

=e, przyjaciel m. szkoy;
koleba szkolny.

©rhu'Ifreunbfdjaft, sf. pl.

=en, przyja szkolna.

djltlfudjS, sm. »fe8, pl.

=fiid}fe, 1) pedant m. ; 2) ak
m„ szkolarz m.

(2djulfud)fetct', sf. pl. «en,

pedauterya /.

©dju'Igang, sm. =e, pl.

=gänge, i) obacz ©cbulroeg;

2) chód m. konia w manen.
Sdju'lgattcn, sm. =8, pl.

»gärten, ogród szkolny.

Sdju'Igebäitbe, sn. =§, pl.

—, budynek, gmach szkolny.

©fjjulgebraitd), sm. =es, pl.

»brauche, zwyczaj szkolny;

33üd)er »um — ksiki do

uytku szkolnego.

Sfljulgelb, sn. =e8, pl. =er,

czesue n., opata szkolna ; taf;

bir betn — ^uriitfgeben ka
sobie zwróci pienidze za

nauk.
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<3dju'lgeleI)rfamfeU, sf.

umiejtno, erudycya szkol-

na.

©djiilgdel)rte(r), sm. -en,

pi. =MI, posiadajcy umiej-
tnoci szkolne, erudyt szkolny.

Sdjulgeredjt, adi. i a^r.

stosowny, stosownie do pra-

wide sokoy.

©djulgefe^, sn. =eg, pZ. =e,

ustawa szkolna.

©djiTIgettäfd), sn. =e§, pi.

i%, gadanina szkolarska.

<Sdju'lgea(inI(e), sn. --es,

sprzeczki szkoiarskie.

©dju'lgrammaitf, sf. pi.

«en, gramatyka szkolna.

<d)it Ihalter, *w. -g, pZ. —

,

utrzymujcy szko.
©dju'tyalterin, sf. pi. «nen,

utrzymujca szko.
©djü'lfKiuS, «n/ =fe§, i?Z.

=ßäufer, obacz ©djutgebäube.

Sdjil'lljcft, sn. =eß, pZ. »e,

zeszyt szkoluy, kajet m.

©dju'Iljerr, sm. =n, pZ.

sen, dyrektor m., rektor m.
szkoy; patron m. szkoy.

©dju'limf, sm. =e§, pi.

=ftbfe, podwórze szkolne.

rf)U'II)^giCne, sf. hygiena
szkolna.

©djuljafyr, sn. :(e)3, pi. se,

rok szkolny.

gdju'Hntyeftor, sm. «g, #z.

•en, inspektor szkolny.

©Cfylt'ljligeni), sf modzie
szkolna.

©djuljitnge, sm. =n, pi.

=n, ucze m., ak jw.

©dju'lfamerab, sm. =en,j?z.

«en, towarzysz szkolny; wspó-
ucze m.

gdjulfenntntffe, sf. pi.

umiejtno szkolna.

©djulftni), sn. =e, pi. -er,

dziecko chodzce do szkoy.

Sdju'lfnak, sm. «n, pi.

«=n, obacz ©dwljunge.

Sdjlt'lfraitf, aÄ. chory na
szkoln chorob.

®dju'lfranli)eit, sf. pi. ten,

udana choroba, by nie pój
do szkoy.

Sdmrieljrer, sm. =g, pi.

— , nauczyciel szkolny.

©dju'tteljrerin, sj. pi. =nen,

nauczycielka szkolna.

©dju'Uelirerfemutar, sn. =3,

pi. *e, semiuaryum nauczy-

cielskie; = £eb,rennnen&U=

butiflanfalt.

©diu'UcI)rcrftct(t, sf. pi.

=tt, posada f. nauczyciela

szkolnego.

@d)u'lldtcr, sm. =3, pi. —
;

©dju'Ueitmn, */. pi. »nen,

kierownik m., kierowniczka

/. szkoy.

©dju'iiofol, sn. -(e)s, pi.

=e, lokal szkolny, szkoa /.

©dju'llufalität, sf. pi. =en,

ubikacya szkolna.

Sdju'lntfibdien, sn. «§, pi.

— , dziewczyna chodzca do
szkoy.

'

©dju'lmtutn, sm. »e§, pi.

^mannet, pedagog m.

Sdjulmawe, s/. pi -n,

teka szkolna.

©djulmäfjtg, «*. i atfv.

szkolny, stosowny, odpowie-
dni do szkoy; po szkolnemu.

©djiilmeifter, sm. •>§, pi.

— , nauczyciel szkolny, ba-
kalarz m.

;
pedant m.

Sdjulmeiftem', sf. pi. «en,

bakaarstwo n. : pedanterya

/. ; cige strofowanie, popra-
wianie kogo. •

©d)it'lmetftenn, sf. pi. =nen,

nauczycielka szkolna; baka-
arka f. ;

pedantka f.

©dju'Imetfternd), adi. i

adv. bakaarski, po baka-
arsku.

©djitlmeiftcnt, va. i vn.

(Ijaben) 1) odbywa nauk,
trudni si nauczycielstwem

;

2) krytykowa, strofowa.

©djulmeiftertim, sm. =e,

dl. =tÖne, ton nauczycielski.

©dju'lmetljobe, */. pi. =n,

metoda szkolna.

©djulnadjndjten, sf pi.

wiadomoci szkolne.

©djUlOr&ming, sf. porzdek
«zkolny.

Sdju'fyferb, sn. se§, pi. --e,

ko cyrkowy, z maneu,
©dju'tyfltdjt, sf. pi. -en,

obowizek szkolny.

©djÜ'tyfiidjttjJ, adi. zobo-

wizany chodzi do szkoy;
btefe Stinb tft nod) nicht —
dziecko nie jest jeszcze w
wieku szkolnym.

©djU'HujUo'jnMte, sf filo-

zofia szkolna.

Sdjit'tylan, sm. »(e)S> pi.

=pläne, 1) podzia m. godzin

;

2) plan szkolny.

(Sdju'tyrogramm, sn. *(e)3,

pi. =e, program szkolny.

©djit'tyriifung, sf pi. -en

egzamin szkolny.

©dju'lränjel, sm- -§, 2>. —

,

©dju'Iranjcn, *m. =8, ^. —

,

torba szkolna.

©djulrat, «w- =e3, .pZ,

=räte, 1) rada szkolna; San=
beä— krajowa rada szkolna

;

SejttB— okrgowa r. s.

;

©tobt—, ber
'

ftäbtifdje —
miejska r. s. ; Drtg— miej-

scowa r. s. ; 2) radca szkolny,

czonek m. rady szkolnej.

©dju'irebe, sf. pi. =n, mo-
wa szkolna.

©dju'kcgitlattb, sn. =(e)3,

pi. =e, regulamin szkolny.

Sdju'IreUeit, sn. =3, ©dju'l=

retteret, sf. jazda /. wedug
wysokiej szkoy.

Sdju'lreiter, "sm. =g, pi —,
jedziec wedug wysokiej

szkoy.

(Sdju'Ireitcrin, */. pi. «nen,

jedca wedug wysokiej
szkoy.

«Sdjlt'lfaal, sm. s(e)8, pi.

=fäle, sala szkolna, klasa /.

©dju'Ifadjc, sf pi. =n,

sprawa szkolna; bie =n przy-

bory szkolne.

SdjU'lfditff, sn. *>z%, pi. =e,

ok cet szkolny.

©djiilfdjttiefter, sf. pi. =n,

zakonnica nauczycielka f.
Sdiu'lf^radje, sf. pi. «n,

mowa szkolna, jzyk szkolny.

©dju'lftaub, m. =(e)§, ben
— abfcbiitteln pozby si
szkoy.

Sdju'Ifteuer, sf. pi. =n,

podatek szkolny.

Sdjulftrafe, sf. pi. =n,
kara szkolna.

©dju'Iftreit, sm. =e§, pi.

=e, sprzeczka/., kontrowersya

/. szkó.

(Sdju'lftube, sf. pi. =n,

izba szkolna, klasa f.

Sdjit'Iftimbe, */. pi. =tl,

godzina szkolna, lekcya /.

;

czas m. do szkoy.

Sdju'ltafei, sf. pi *n,

tablica szkolna.
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<5d)lt'ltcr, sf. pi. -n, ramie

«., plecy pi., bark m.,
(bary pi.), opal ka f. ; auf bie

*n nebmen wzi na plecy,

barki; (przenonie:) tv fiat

fid) eine fcfiroere Saft auf bie

«n gelaben wzi na siebie

wielkie ciary, cice obo-

wizki; über bie — gelängt
traijert przewiesi co przez

rami; jmnbn über bie —
anfeuert pogardliwie na kogo
patrze ; breite «=n baben mie
szerokie plecy

;
(przenonie :)

wiele znosi; — an — rami
do ramienia.

<jpÓ)\\'ltttbanb, sn. =(e)3, pi.

«bärtber, wizado ramienne.

®d)u'lter6ein, sn. =e§, pi.

=?., ko ramienna; (u zwie-
rzcia) tuczec m., opatka f.

»Sdiultcrkacpng, sf. pi.

=en, poruszenie n., ruch m.
ramionami.

®d)u'Itcr6ini)c, sf. pi. =n,

przepaska/., opaska szelkowa.

©dm'Iterblatt, sn. =e§, pi.

•»Blätter, opatka /.

©djti'Uerbledj, sn. =e3, =e,

naramiennik m.
SdjU'IttrfiltitC, sf. szero-

ko /. pleców.

@djtt'ttergelenf, sn. =es, pi.

«e, staw ramienny, barkowy.
@djit'Iterpl)e, sf. szczyt

opatkowy.
©dju'iterfragen, sm. *%, pi.

Prägen, <2dnt'itermantet, sm.

*%, pi. =mäntel, peleryna f.

©djitltcrmuöfel, sm. =g,

pi. sn, misie barkowy.

©djlt'Uerit, va. (fiaben) bra
co na rami; fdjulterf ©e=
rocfir! na rami bro!

©djn'lterrieraett, sm. *§, pi.

— , bandolet onierski.

©dja'lterftitcf, sn. =e§, pi
«e, kawa misa od opatki.

©dju'tterberrettfiing, sf.pl.
=en, zwichnicie n. barek.

Sdjl!'ItertoIjr, sf. szaniec
ochronny przed ogniem bo-
cznym,

©djultoetfi, sm. =en, pi.

*en, ©d)ii'lj(e), sm. =n, ^Z. *n,

sotys m., wójt ni.

<£d)it'tton, sm. =(e)g, pi.
=töne, ton szkolny,

©djit'liibitng, sf. pi. «en,

wiczenie 71., zadanie szkolne.

Sdjit'lmttenidjt, sm. =(e)§,

nauka szkolna.

©djtt'lung, sf. wprawienie

n., nauka /., wprawa /.

<g<f)ii'll>crljhltnt[fe, sn. pi.

warunki, stosunki szkolne.

Sdju'IöerfiiutnniS, sf. pi.

=ffe, nieobecno /. w szkole.

©dju/ltoorftanl), sm. •{*)%, pi.

=ftanbe,przeoestwo szkolne;

kierownik m. szkolny.

<&d)u'foorfteI)er, sm. -§, pi.

—
,

przeoony m. sokoy,
dyrektor m., kierownik m.
szkoy.

©djinborfeljerin, sf. pi.

«neu, przeoona /. szkoy,
dyrektorka /. szkoy.

Sdjii'ItiJcg, sm. .e§, pi. =e,

drog-a f. do szkoy.

©djitlteetöfiet», sf. pi. =en,

mdro szkolna, scholasty-

ka' /.

©djltltteferr, sn. =§, szkol-

nictwo n., organizacya szkol-

na.

©d)it'I&iife, sm. =e§, pi. =e,

talent szkolny; anegdota
szkolna; dowcip szkolny.

©djulje, sm. =n, pi. =n,

obacz gdjuUbetf?.

Sdju'ljCtt, sf. pi. =en, czas m.
pójcia do szkoy; lata sp-
dzone w szkole.

©dju'ljeagntS, sn. =ffeä, pi.

=ffe, wiadectwo szkolne.

Sdju'Iäitrmtcr, sn. *§, pi.

— , obacz Sdjulfiube.

©d)U'l31tdjt, sf- karno
szkolna.

©djU'Ijttaitg, sm. -e§, przy-

mus szkolny.

<5d)lt'HlttteItt, vn. (baben)

oszukiwa w grze, cygani;
obacz Sefcbummeln.

©dju'mmer, sm. =3,

zmierzch m.

<Sdju'tnmerig, adi. o

zmierzchu.

©d)u'tmnent, I. vimp. e§

fdjummert zmierzcha si;

II. ta. (Ijabett) cieniowa
(w rysunku).

<Sdju'mmerftun&e, sf. pi.

=n, zmierzch m., godzina f.
zmierzchu, szara godzina.

©djMlb, sm. =e§, 1) od-

I

padki pi. ze skór; 2) zy
towar, wybiórki pi., rzeczy do

i niczego.

Sdut'nbfiJntg, sm. .§, pi.

»e, (iron.) kanalnik m.
<Bä)l\'nbpaä, sn. =(e)§, ho-

ota /.

©d)U'lti>Jrtt3, sm. *fe§, pi.

=fe, nizka, za cena.

gdjii'ttbuiare, sf. pi. -n, to-

war najgorszy, do niczego.

©d)»W>, sm. =(e)3, pi.

=e, 1) popchniecie n. ; 2) obacz

SEafdibär.

©djü'WJdjen, sn. §, pi. —

,

useczka /.

®d)U'^C, s/. jtf. -U, 1)

uska /'.
;

(przenonie :) bie

=n finb ilnn non ben 2tugen

gefallen spada mu zasona,
uska z oczu, przejrza; 2)

upie /., skóra aszczca
si.

<§tf)ll'We, sf. pi. =n,

szubkielnia /.

©dju'^en, sm. =§, pi. —,
1) szopa /.,. remiza /. ; 2)

zadzior m., zadra /.

©djll'Wett, I. va. (baben)

uska, uszczy, skroba u-
sk (z ryby); jmnbn — po-

pycha, trca kogo',[lI . vr.

ftd) — 1) uszczy si, upa
si; 2) pcha, trca si.

'Sd'it'Mencuiig,' adi. uszcz-
kowauy, uskowaiy, naksztat
uski.

©d)U')|)£ltOUOfa$f
sm. =e§,

pi. efä^e, trd grecki, lepra

f., tocze uszczcy si.

©dju'Wenetöedjfe, s'f. pi.

=n, uszczatka /.

©dju'^enflcdjtc, sf. pi. =n,

1) liszaj uszczasty, uszczy-
ca /. ; 2) pucnica /., roga-

czka/., mech islandzki (rcl.).

©dm'Mjenförtmg, adi. ob.

©djuppenartig.

(Sdjit'^cttgrtnö, sm. »e,
pi. --e, obacz (£d)uppenfled)te 1).

<pä)n'Wtnltttt, sf. pi. =n,

acuch uskowaty.
Sd)ii'Wenpanjer, sm - "^

pi. — ,
pancerz m. z usek.

©dju'Mjentter, sn. «e§, pi.

=e, uskowiec m.
Sdju'Weribcräicntng, sf. ph

=en, ozdoba /., przystrojenie

n. z usek.

(Sdjit'Weimuträ, sf. pi. =e,

askiewnik w., wietle wielki,

gniazdosz m. (rol.)
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Sdju'M>tg, ©dju'jjjndjt, adi.

uszczasty, uskowaty, u-
skinowaty.

©djlt'Wfeit, fdjuppfe, fdjupp=

feft i fdjuppft, va. obacz
©rfiubfen.

©djur, sf.pl. =ert, i) strzj
w., strzya/"., strzyka, czas»?,

strzyenia owiec ; 2) strzy
m., strzya f. = wena
ostrzyona; 3) fd)fedjte —
beg ^udje ze strzyenie
sukna; 4) er tut eg mir jur
— on to robi mi na prze-

kór, dla dokuczenia mi.

©djihtfflHJtt, sm. --eg, pZ.

»bäume, (§d)Ü'rcifen, sn. =§,

pJ. —
, pogrzebacz w., po-

grzebak wj., grzebak m.,

graca /.

©djü'ren, ta. (Ijaben) i)

roznieca (ogie, wgle), grze-

ba w ogniu; 2) podnieca,
judzi; .gmietradjt — sia
niezgod.

<Sd)it'rer, sm. =g, pi —

,

1) palacz m., sularz m.; 2)
obacz ©cbliretfen.

«djii'rcn, «n. =g, roznie-

canie n., rozarzanie «., grze-

banie n. w ogniu
;

podnie-

canie n., judzenie n.

Sdjltrf, sm. »8§, _pZ.

©chiirfe, i) otwór m., wydr-
enie «. w ziemi; szurf w.,
may szybik poszukiwalny,
ladoyle n. ; 2) obacz ©d)orf.

«djü'rfarheit, sf. pi ;en,

szurfowanie »., wydranie
«., poszukiwanie n, (górn.).

Sdju'rfbrief, sm. =eg, pZ.

»e, pozwolenie n. poszuki-
wania górniczego, list poszu-
kiwalny, szurfbryf m.

©djii'rfcifen, sn. *%, pi.

—, drapaczka f, narzdzie
ogrodnicze.

©djü'rfen, va. (ijafien) l)

szurfowa, poszukiwa, ko-
pa, dry za mineraami ; 2)
zadrasn (abfcbürfen).

Sdju'rfgctt), sn. =eg, pi
-er, opata /. za prawo po-
szukiwa górniczych.

Sdju'rfredjt, sn. =eg, pi.

=e, prawo n. poszukiwania gór-

niczego.

Sdjlt'rffrjjCtn, sm. =eg, pi.

«e, ©djit'rfäettcl, sw. =?, pZ.

— , obacz ©djurfbrief.

Sd)ii'rgttM, sf. pi. =n,

Sdjü'rljnfen, sm. =g, ^ü. —

,

widy, obcgi pi. do roznie-

cania ognia, pogrzebacz m.
8d)u'rigeln, t>a.

^
(Cafcen)

droczy, szykanowa, zam-
cza kogo.

Sdju'rfe, sm. =n, p. -n,

otr 7W., ajdak to., szelma /.,

gagan vi.

©d)U'ttenIct)Cn, sn. -§, y-
cie ajdackie, otrowskie.

(gdju'rfenftmdj, sm. =eg,

pi. =e, obacz Scrjurferei.

Sdjurferet', */. pi. »en,

ajdactwo »., szelmostwo n.,

otrostwo n.

©dnt'rfifd), ©djurfculjafi,
adi. ajdacki, szelmowski,
gagaski, otrowski.

©djü'rrcn, va. (tyaben) z

szelestem sypa co na dó;
vn. (fjaben) szura, szurgota
(nogami).

©d)ii'rfd)atifel, sf. pi. <n,

@d)Ü'rftaitgC, opata/., drg jw.

do rozgarniania ognia.

<5)U'ltD0fttr sf. pi. "tt,

wena strzyona.

©djttrj, sm. »eg, pi. =e, 1)

fartuch m. (robotniczy\ za-

paska f. ; 2) obacz 3taud)=

fangmantel; 3) acuch przy
wiadrach górniczych.

•Sdjü'rjange, sf pi. =n, ob-

cgi pi. do rozniecania ognia.

(SdnTrje, <?/. _pZ. --n, fartuch

m., fartuszek to.; jeber —
nachlaufen puszcza si za
lada kobiet.

©djü'rjcnz fdjütje, fdjttrjeft

i fct;ürjt; I. va. (rjaben) 1)

einen knoten — zrobi wze,
ptlic, zwiza co ra wze:
ben .ftnoten ber ©anbung
— zawiza akcy, in-

tryg; 2)*bag ßleib — pod-
kasa, podwin, podnie
sukni ; u. fid) — , vr. podkasa
si, zakasa si; III. gefdjür^i,

pp. i adi. ubrany w fartuch

;

podkasany; furj =e SJJtlfe

podkasana muza.

Sdjü'rscn, sn. «g, (gdjü'r--

JUlig, sf. zawizanie *?.,

wizanie n.
;

podkasanie «.,

zakasanie w.

Sdjü'rsenfianb, sf. pi =bän=

ber, wstka /., tasiemka f.

przy fartuszku.

SdjU'rjfcU, sn. .(e)§, pi. =e,

zapastnik m., zapanica /.,

nabrzusznik m., szurcfel m.,

szuszfal m., fartuch skórzany
robotników.

Sd)lt§, sm. «ffes, j)Z. ©djüffe,

1) strza w., wystrza m.

;

einen — tun, abgeben wy-
strzeli, strzeli; auf ben

erften — na pierwszy strza;

man Corte einen — fallen

syszano wystrza; eg fiel ein

— kto (wy)strzeli; jmnbm
in ben — fommen wej ko-

mu na cel ; er b,at einen —
ing Änie befommen postrze-

lono go w kolano; eon einem
— getroffen fein by ugo-
dzony strzaem

;
(przenonie :)

jmnbm in ben — iommen
dosta si w czyje rce;
feinen — ^uloer mert fein

nie by wart torby sieczki,

nie warta ani zamanego sze-

lga; er t)at einen — jest

postrzelony, pomylony; bie

^flartje ift im — rolina wy-
strzeliaw gór; 2) pd m., bieg

m. (wody, konia, ptaka)
;

in — fommen naby szybkiej

wprawy; 3) pieczywo n. (tyle

ile si na raz do pieca wsadza).

©dju'Partel, sm. *§,pl. —

,

roztrzepaniec m., postrzele-

niec m., bzik m.

©djü'ffel, */. pi =n, miska

f. f
misa /'., pómisek m.

f

tleitte — miseczka /., pó-
miseczek m. ; eine — poH
pena miska; alle =n beg

3Jlittagg wszystkie dania
obiadu ; falte — zimne mi-
siwo; bag ift eine — aug
feiner $ud)e to jest jego kawa,
sztuczka.

©djii'ffel&rett, sn. »eg, pi.

=er, minik m., minica /".,

póka m., gdzie si ustawia
pómiski ; taca f. do poda-
wania.

®d)ii'ffeid)eK, sn. =g, pi. —

,

miseczka /"., pómiseczek m.
©djü'ffclfrcuni), sm. =eg, pi.

=e, arok m., smakosz m.

©djü'ffclglodc, sf. pi. =n,

I Sdjiiffeiftiirsc, sf. pi. =n,
klosz ni., nakrywka f. na
pómiski, sito druciane do

1 nakrycia.
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«djü'ifeHeifcr, sm. »s, pl.

— , obaez ©tfjmarofcer.

<Sd)ü'ffclfd)iiedc, sf. pl. -n,

rodzaj tn. limaka.

(Sdjü'fldfdjranf, sm. -es,

pl. -\d)vänte, szafka f. na
miski, minik m.

<Sd)ii'ffcUitdj, sn. «=eä, ^.
=lüd)er, cierka /. do pómi-
sków, misek.

<Sdjii'f{elü)örmcr, sm. =§,

pl. — przyrzd do grzania

pómisków.
Sdjii'ffcltonfdjeritt, sf. pl.

=nen, pumywaczka /.

<&d}U'titl, sm. =5, pl. —

,

kamienna, gliniana kala do
zabawy dla dzieci.

@d)ü'fferfcaum, sm. =eä,pl.

=bäume, kk m. (rol.).

SdjU'ffern, vn. (baben) gra
w kule kamiece.

<5d)lt'ftfcrttg, adi. gotowy
do strzau.

Srf)H'ftfeft, adi. pewny od
strzau, którego strza nie

moe rani.

SfJjU'fjfrei, adi. bezpieczny,

zdaa od strzau.

(Sdjlt'ftgelö, sn. =e§, pre-

mia f. od strzau.

&d)ü'fätltc)t, adi. odpo-
wiadajcy prawidom strze-

lania; na strzelcz rk.
igdju'fcgefdjuiinötgfett/ sf.

«hyo
-f.

wystrzau.

©dju'felinie, sf. pl. =n,

linia strzaowa, linia my-
liwska.

©djll'ftlDd), sn. *(e)§, pl.

=lödjer, dziura wystrzelona.

®d)u'fca>affe, sf. pi. =n,

bro palna.

(§d)ll'jjtt>eife, adv. rzutami.

<5djlt'ftU>eite, sf. odlego
/. strzau; strzelbiszcze n.

;

aufjet — fein znajdowa si
poza doniosoci strzau

; fid)

auf — nähern zbliy si na
(wy)strza.

Sdju'fcttiinbe, sf. pl. =n,

rana f. od strzau, postrza-

owa.
Sdju'fter, sm. «8, pl. —

,

1) szewc m.; auf =ö Etappen
reiten maszerowa pieszo,

jedzi na kiju; — , Bleib Bet

beinern Seiften! szewcze, pil-

nuj kopyta, nie imaj si
rzeczy, której nie rozumiesz;

panie majster, polityka to

nie klajster; 2) (przenonie:)

a) ein rechter — prawdziwy
pedant, dziwak m. ; b) (3ln=

gebet) deuurjcyant m., fagas

m.\ c) (©treber) ambitny
czowiek, karyerowicz m.

Sdju'ftcrarbett, sf. pl. =en,

robota szewska.

2dju'fterbiil!(e), sm. =en, pl.

«=en, chopak szewski, szew-

czyk m.

©djufterei', sf pl. =en,

Sdiu'fterljanöttierf, sn. --e,pl.

=e, szewstwo n., rzemioso
szewskie.

<Sd)u'ftergefeü', sm. =en, pl.

=en, ©d)u'fterjunflc, sm. =n,

pl. »tl, czeladnik szewski,

szewczyk m.

©dju'fterin, sf. pl. =nen,

szewcowa f., szewczycha /.

(SdjU'fterfnety, sm. =(e)§,^.

=e, guyp szewski, krawacz
w.

Sdjll'ftent, vn. (fjaben) 1)

trudni si szewstwem; 2)

(przenonie:) obacz ^naufetn.

Sdju'ftcr^ed), sn. =§, pl.

«e, szewska smoa.
Sdjit'ftetuierfftati, =fta'tte,

sf. pl. »flutten, warsztat

szewski.

Sdju'te, sf. pl. -tt, ©djü'fc,

«/. ^. »n, 1) elazna opata;
2) szkuta f

©djü'tenfaforer, sm. =§, pi.

—, szkutnik m., flis m.,

ory m.

©djUtt, sm. =c§, 1) gruz

m., gruzy pl., rumowisko n.,

zwalisko n. ; im =e begraben

roerben znale mier w gru-

zacb, zwaliskach ; 2) zapata
/. w zbou ; 3) potrzebna

ilo sodu do warki piwa.

Sdju'ttablageju'afc, sm. .-e§,

pl. =plä£e, plac m. na rumo-
wisko.

SdMt'ttablagenmg, sf. pl.

=en, zwoenie n. rumowiska.

Sdjii'ttboben, sm. =§, pl.

=bbben, zsypka /. zboa na
poddaszu.

©djii'ite, sf. pi. =n, i)

kupa usypana (zboa); 2)

wizka /., snop m. (somy).

©djii'iidfroft, sm. *e§,

dreszcz m. wstrzsajcy.

2ri)ii'ttciit, I. va. i tn.

(Ijaben) trz; mit bem Äopfe— potrz, pokiwa gow;
jmnbm oie $anb — ucisn
czyj rk; bie Sirnen nom
33uume — strz gruszki
z drzewa ; Kleiber— wy t rzepa
suknie; gltifftgfeiten — za*

kóca pyny; im Sßagen ge«

fcbiittelt roerben by przetrz-
sionym w wozie; (przenonie:)

ben.Äopf über etrrj.— dziwi si
czemu, gani co; etrrj. aus
bem $rmel — wytrz co
z rkawa; 11. fttt) — , vr.

Irz si; ba> gttber fcbtittelt

tnid) febra trzsie mnie
; ftd)

bie £>anbe — ucisn sobie

rce, przywita si; fid) Bor

Sadjen — trz si, poka-
da si od miechu.

gd)Ü'ttcllt, sn. ;g, (£d)Ü't=

telltltg, sf. trzsienie n., po-

trzsanie «., strzsanie n.
;

kiwanie n.

©djü'ttelobft, sm. =e§, strz-

sione owoce.

©djü'tteit, I. va. (b,aben) 1)

la, nalewa; au§ einem ©e=

fä^ in anbere — przelewa;
in ein @la§ — nala do
szklanki; auf bie €rbe —
rozla, wyla, przela na zie-

mi; 2) sypa, wsypa, na-

sypa; baä ©etreibe au§ bem
Sad in bie iUfte — przesy-

pa zboe z worka, do skrzy-

ni
;

fdjütte uod) etro. baju do-

syp jeszcze troch; einen

)amm — nasypa, robi na-

syp; 3) ber 33aum fiitiet

z tego drzewa opadaj licie

;

II. vn. (FjaBen) gut, fd)ted)t

— dobrze, le plonowa;
ba§ ©etreiDe fdjiittet retc^lid)

to zbó-; jest motne, dobrze
wydao przy móceniu; III.

vimp. e§ fd)Ültet deszcz leje,

chlapie.

©djü'tten, sn. -.§>, Sd)ii'ttung,

sf. pl. =en, lanie n., nalewa-
nie «.; wylewanie n. ; sypanie

»., nasypywauie n., przesypy-

wanie ».; untere — podsypka
/*. ; obere — uasypka /. (kol.),

©djii'ttern, I. va. (baben)

(erfd)üttern, fdjütieln) trz
czem, wstrzsa co ; II. vn.

!
(^aben) (gittern) trz si

I (od zimna, miechu).
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©djii'ttgut, sn. =eä, pl.

=güter, towar sypny.

@d)it'ttl)albe, sf. pl. =n,

warpisko n.

©djit'tthrmfen, sm. =3, pl.

— , kupa f. gruzów, rumo-
wiska.

©djn'ttfarren, sm. «>.§, pl.

— , wózek o dwóch koach
do wywoenia gruzów.

(Sdju'itfegel, sm. =g, pi. —

,

stoek wulkaniczny.

<g>ä)i\'üoicn,sm.:ä,pl. ^öftn,

obacz ftüllofen.

SdjÜ'ttftrOlj, sn =(e)§, sa-
sko n., podció m., pod-

cióka /., trzsianka /.

Sdjltt}, sm. =e, 1) obrona

f, opieka /., osona /.,

ochrona/.; imnbn unter feinen

— neljmen wzi kogo w swoj
opiek; fid) unter jmnb —
ftetten uda si pod czyj
obron; ber — be ©taateö
ochrona pastwowa ; unter

jmnb — leben y pod czy-

j ochron; JUJU — gegen °'e

Äälte dla ochrony od zimna;

ber 33cmm ftebt im — drzewo
stoi w miejscu osonionem;
(od wiatru); 2) ©ott ift unfer
— unb ©chirm Bóg nasz
tarcz; ber $lüd)tling fanb —
in unterem £auie wygnaniec
znalaz przytuek w naszym
domu; unter bem =e ber ©e=
fe^e pod oson prawa; ein

SBünbmä jum — unb ru<3
sojusz odporno-zaczepny.

©dju'fcärmel, sm. >%, pi. —

,

wierzchnyrkaw dlaosonicia
spodniego rkawa.

§d)u^&cfóljlene(r), sm. -en,

pl. «en, polecony czyjej opiece,

w opiek komu oddany, klient

m., protegowany m.

©dju'tybesirf, sm. =e§, pl.

=e, okrg" ochronny.

©dju'Vblatt, sn. =eä, pl.

»blttter, potnik m. ; zewn-
trzna kartka tytuowa.

©dju'^blattern, sf. pi. ospa
ochronna; bie — einimpfen
szczepi kogo.

Sdju'Cblatterntraflfimg, */.

pl. «en, szczepienie n. ospy.

®d)u'Cblattentltjm|jlje, sf.

pl. =n, krowiauka /.

©r^u'^brett, sn. =e§, pl.

cc, deska suca za zason;

zastawido n. (w luzach),
zasuwa /., zastawa /.

©djlt'ijbrief, sm. =ee, pl. =e,

list glejtowy.

©Au'^rittC, sf.pl. =n, oku-
lary pl. dla chronienia oczów.

@(f)lt'^Unb, sm. *e§, fi.

=bunbe, Sdjlt'^bünbltiS, sn.

=ffe§, pl. =ffe, przymierze dla

wzajemnej obrony, przymierze

odporne.

<§djtt'^bad), sn. *t§, pl.

=bädt)er, dach ochronny; szopa
wojenna.

@dja'$bamnt, sm. *e§, pl.

"bämme, ©djtt'ijbetd), sm. -e»,

pl. *e, nasyp w., grobla

ochronna.

©djU'^bCttC, sf. pl. =n, po-

krowiec m.
©djlt^beidj, sm. =e§, pl. =e,

obacz ©cbugoamm.
©djü'ije, sm. -u, pl. -n, 1)

strzelec m. ; SBogenfcbUCe u-
cznik m. ; er bient bei ben »en

t-uy przy strzelcach (wojsko)
;

2) strzelec niebieski (konste-

lacya); 3) pocha /.,' iglica f. ;

4) stawido n. (w mynie).

@djii'^en, I. va. (baben)

broni, osania, obrania,
ochrania, zabezpieczy

;

jmnbn gegen ©eroalttätig«

feiten — broni, zasania
kogo od gwatów ; ba
$inb nor Äälte, Ärantljett

— ochroni, zabezpieczy
dziecko od zimna, choroby;

(Sott fdjü^e biet) niech ciebie

Bóg ochroni, obroni; baS

SBaffer — wstrzymywa, za-

trzymywa bieg wody ; II.

fidj — , vr. broni, obroni,
osoni, zabezpieczy si od
czego; fid) gegen eine ©efabr
— zabezpieczy, ochroni si
od niebezpieczestwa; III.

fd)ii£enb, ppr. i adi. ; ein =er

©ngel anio opiekuczy,
ochronny, anio stró; IV. ge=

fcbütjt, pp. i adi. zasonity,
osonity, ochroniony, zabez-

pieczony ; an =er ©telle w miej-

scu chronionem ; in »er Sage
w pooeniu osonitem.

®u)it'$cn, sn. =£, Schulung,
sf. pl. -en, obacz ©d)U§ 1).

Sdjit^cnbntbcr, sm. *§, pl.

=blüöer, czonek m. towarzy-
stwa strzeleckiego.

©djü'^enfeft, sn <e, pl.

= e, uroczysto f., festyn

strzelecki.

@dm't?cngel, sm. =§, pi. —

,

anio m. stró.

<Sd)ü'^cngcfeUfd)aft, sf pi.

=en, bractwo, towarzystwo
strzeleckie, kurkowe.

«Sdjü'^engübe, sf. pl. -n,

obacz ©cbü^engefeUfcbaft.

Sdjü'fcenliaiiS, sn. -fes, pl.

»bäufer, Sdni'^entjof, sm. *t%,

pl. =böfe, strzelnica /.

(SAü'^cnfiJnig, sm. .§, pl.

=e, król kurkowy.

Sdjü'Cenmeifter, sm. =s, pl.

— , mistrz m. w strzelaniu.

©djü'fcertlrtan, sm. =e§, pl.

=pläne, ©djü'^enpla^, sm. =e§,

pl. «piä^e, plac strzelecki.

©djü'lcnftanb, sm. *e, pi.

=ftänbe, stanowisko myliw-
skie.

©ujü'^emtbiing, 5/. pl. =en,

wiczenie strzeleckie.

«Sdjü'^er, sm. s§, pl. —

,

obacz befdjiifcer.

©tfiü'^cnn, sf. pl. =nen,

obacz S8ejd)ucerin.

©Alt'^faltC, sf. pl. =n, za-

stawido w., zastawa /. (przy

luzach).

<Sch>'ijgatter, sn. *§, pl.

— , krata /., pogródki pl.

©ujU'^getft sm. =e§, pl. =er,

duch opiekuczy.

©dju'^gclänbcr, sn. =s, pl.

—
,

porcz ochrona«, para-

pet m.

(Sd)U'^gdcit, sn. =e§, pl. =e,

konwój m., ochrona f., stra /*.

Sdjti'^geredjtigfeit, sf. pra-

wo n. dawania opieki, prawo n.

protektoratu.

@d)it'fcgtttcr, sn. »§, pl. —

,

krata ochronna.

©djiT^gott, sm. =f§, pl.

=gbtter, patron m.\ bóstwo
opiekucze; »götter, penatypZ.

©dju^gott^cit, sf. pl. =en,

obacz ©u^gott.
@d)U'^göttin, sf. pl. =nen,

bogini opiekucza.
@djll'#)ait§, sm. =fe, pl.

'bäujer, ©dju'fcljiitte, sf. pl.

«n, schronisko n.

©dju'^eiltgc, sf. pl. =n,

wita patronka.

Sd)U'^ctltgc(c), s»j.=en, pl.

»en, wity patron.
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Sdju'^eiligtmn, an. =ö,

palladyum n.

©dju'Merr, sm. °n, jpZ. -en,

protektor m., obroca m., pa-

tron m.
©djn'^enin, sf pl. -nen,

protektorka f.. patronka /.

<5djlt'#)Crrlt(i), adi. protek-

toralny.

gdju'fljwrlidjteit, »/. pl.

-en, ©d)ll '^Errfdjttft, «/• pro-

tektorat, m., patronat m.

©d)lt'$)ÜÜC, sf. pl ~n, oso-

na /.

©dju'^Irteg, «»». =eä, pl
ec, wojna obronna.

©dju'^leöer, sn. =§, pl. —,
1) fartuch skórzany w powo-

zie ; 2) plastron skórzany przy

szermierce

©dju't^atron, sm. =§, pl.

*e, obacz ©djufcfjeiT i ©dju^-

beiliqer.

Sdju'Wrtnmi"' */. pl- «en,

ob. ©cfiucberrin i ed)u$)eittge.

©djll'#0tfen, «/. pl- obacz

©dmiblattern.

©dju'^redjt, sn. =es, pZ. -e,

obacz ©djucgeredjtigfeit.

©d)U'Ctei>e, »/. p*. *n,

SBertetbtqungövebe.

©djit'fcrebner, sm
— , obroca m,

©d)U'Cfd)rift, */•

pismo bronice, w
apolonia f.

©dju'^ferum, sn.

wica ochronna.

ob.

-3, pZ.

pl. -en,

obronie,

§, suro-

=e§, #Z.©dju'^titd), ?»•

tiitter, pokrowiec m.

©dnt'CöerljäUmö, sn- =ffe§,

©djU'^lCtfilMfl, «f. P*- -en,
I

=ff̂ stosunek protekcyjny.

(5diu'^tt)ad)e, *?/. ob. ©d)uc=

mannfcbaft.

©d)U'Ctt)affe ;
*/. pl. *n,

protekcya f.

©djü'fcüng, sm. =e§, pZ. =e,

protegowany m., faworyt

w., polecony czyjej opiece,

klient m.

©d)U'#Ume, sf. pl. =tt, sta-

nowisko obronne.

©d)u'#lo3, «d«. i «<*»• Dez

opieki, obrony.

©dut^lofigfeit, s/. brak m.

opieki, obrony, protekeyi.

©dju'fcmamt, sm. -eg, pi.

=männer, stranik m., stój-

kowy m., policyant m.

©dju'^tttannfdiaft, sf. pi.

=en, stra /. bezpieczestwa,

policya /.

©dju'$marle, sf. pl. =n,

marka /., znak ochronny,

fabryczny.

©dju'Cmafjregel, sf.pl. -n,

rodek ochronny.

©dju'^utauer, sf. pl. -n, i)

mur obronny; 2) wa »i.,

szaniec m.\ (przen.:) przed-

murze «., obrona f. ; btefe

©tabt roar eine — gegen bte

2lnfäÜe ber Sataren to mia-

sto byo przedmurzem bro-

nicem od napadów tatar-

skich.

@d)u'^mittel, sn. <&, pl. —

,

rodek chronicy, ochronny;
ochrona f.

©dju'fcort, sm. .e§, pl. =e,

schronienie »., schronisko /.,

przytnek m.

bro /.

®dui'£tt)aflen, sm. =§, pl.

=roägen, wóz ochronny (kol.).

<Sd)U'tyMl&, sm. «eg, pl.

»roätber, ©dju'ijtimluung, */.

pl. =en, las chronicy od wo-

dy i wiatrów.

©djU'tyDOÜ', sm. »e§, pl.

mäÜe, w«i ochronny.

©djam'&tielig, adi. i) ga-

dulski, gadatliwy; 2) (roetcb,

fcblaff) faby, mikki, obwisy.

<§d)trja'&t)elmid)el, sm. -3,

pZ. — , @d)tta'l)l)(e)ler, *w. j3,

pj. _ (
gadua m., papla rw.

©djtta'bbdn, »n. (fiaben)

papla, ple; chebota.
<3d)tDa'bber, «w. --§, p/. —,

1) miota /. do szurowania

okrtów; 2) pomywacz okr-

towy.

©djroa'bbern, «a. (fja&en)

I sznurowa, my okrty.

6d)toa'be, «/. pl. »n, kara-

|

kon m.t
szwab m.,karaluch»«.

;

= ftiidjenjdjafce.

®d)U)ä'beln, vn. (Ijaben)

mówi dyalektem szwab-

skim ; wymawia, zaciga po

szwabsku.

®d)t»a'6enaltcr, sn. =§, doj-

rzay wiek, czterdzieci lat.

©ditoa'benftHegel, sm. *%,

pl %
—

t
dawny kodeks prawny.

©djtt>a'&ett|"treid>, sm. «=e,

pl. =t, gupi figiel.

®d)uiad), (fduuädjer), adi.

1) saby, wty, szczupy;
— röerben osabn, zesa-

bn; -z Slugen, ^es (Sebäcfjtniä

sabe oczy, saba pami;
ein ser aflenfd), 2ßein saby
czowiek, sabe wino; re

(Sd)U'^ö)anb, sf.pl. »raänbe, hunb wte dziecko; ba -e

obacz SdjuCmauer 1)

©djlt'^UICtir, */. przedmurze

n., wa ochronny; obrona/.

©djil'i^euße, «w. =n, ^i. =n,

wiadek odwodowy.

©dnt'ijäOÜ', «w. '(e)§, pl.

<=j5Ue. co ochronne.

(gdjit'^öüner, sm. =§, ^.
— , zwolennik m. ca ochron-

nego.

©dju'fcjöünerifdj, adi. ska-

niaiacy sie do ochronnych ce.

©dju'fobügefeij, sn. -eS,

pZ. =c, ustawa /. o cach
ochronnych.

©dju'läot^jortct, sf. pl.

«en, stronnictwo n. ce ochron-

nych.

©d)ll't530Ü>rJlUi.f, */. poli-

tyka f. ce ochronnych.

©d)U'^S0llfl)(tcm, system m.

ce ochronnych.

©djtoatilitlci', sf. pl. «en,

gadulstwo w., paplanie «.

©efdjtecfct pe saba; eine =e

Seja^ung nieliczna zaoga;

id) bin ju — uno mu£ nach-

geben jestem za saby, sa-

bego charakteru i musz
ustpi ;

fooict in meinen »en

Kräften ftefit o ile to w mo-

jej mocy; (przenonie:) er

ftetjt auf =en pjjen by w
przykrem pooeniu, by za-

chwianym w swej egzysten-

cyi; fein ©efdjftft ftefjt auf

'en gü|en jego interes le
idzie; =e ^Öffnung saba na-

dzieja; ba§ tft feine =e ©eite

to jest jego saba strona

;

id) bin — in ^aturgefd)td)te

jestem saby, mao umiem z

historyi naturalnej ; ein =er

gaben saba, cienka nitka;

adv. ein — leucbtenbeö £id)t

sabo owietlajce wiato;
— TDtrienbe SDUttel sabo

dziaajcy rodek; — be-
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oöliert mao zaludniony; —
bepebtt mao podany.

<Srf)tt>ä'dje, sf.pl. -n, sabo
f., niedostwo «., nieudol-

no/. ;wto f. ; niemoc /.

;

al bie ©egner unfece — be=

mer ften gdy przeciwnicy zo-

baczyli nasze sabe siy; fie

ift ftd) tbrer — beroufjt

czuje swoj nieudolno; ba
bringt bie — be§ SUter mit

fid) to s skutki niedostwa
staroci; id) at bie§ auö —
zrobiem to ze saboci (cha-

rakteru); ein jjeber fjctt feine

=n kady ma swoje wady.

©d)tt)ä'd)en, va. osabia,
osabi, nadwtli, nadwer-
y; einen ©d)(ag — osabi
uderzenie; ben %eixii) —
osabi nieprzyjaciela; feine

©efunbf)eit ift gefdjnmcbt jego

zdrowie nadwtlone; bu haft

beim ©d)reibtlfd) bie giifse

gefd)roäd)t nadwyrye nogi

przy biurku; eine Jungfrau
— pannie prawiczestwo
odebra, pozbawi wianka

;

fid) — , w. osabi si.

<gdjtoii'djett, sn. =»§, ©djtoä'*

d)ltng, sf. pl. =en, osabianie

n., osabienie «., nadwtlenie
n., nadwerenie n.

©djttiä'djeäuftanb, «m. =e§,

p. =|tänöe, stan w. osabienia.

©d)tDa'd)glhil)tg, adi.

chwiejny w wierze.

©tljtDa'dräerjtg, adi. sa-
bego serca, ducba.

<5d)tt>a'd)fcer3igfeit, s/. pZ.

=en, sabo /. serca, ducha.

djtoa'd)fo)f, sm. =e, pZ.

=!öüfe, niedoga m.

©djtDa'djfityfig, ©d)tt>a'dj=

ftltntg, adi. nieudolny, nie-

dony, tpy.

©u^ßia'cljfÖJjfigleit, sf. nie-

dostwo umysowe, nieu-

dolno /.

©djUM'djtidj, adi. sabo-
wity, wty, niewytrzymay,
radawy.

©djttä'djlidjfett^ «/. sabo-
wito /., wto /., mda-
wo /.

©djtoä'djling, sm. «(e)§, pZ.

=e, czowiek sabego zdrowia,

sabego charakteru, sabeusz
ot., cherlak w., chuchrak ot.,

niedoga ot.

Sd)uiadjma'tifu3, «ot. pi.

=ffe i =tici, obacz ©cbroärhling.

©d)tDOdjma'tif(Jj|, adi. ob.

©cbrodcblid).

@d)tt>a'd)imit, *w. =e§, nie-

miao f. y
brak odwagi,

przygnbienie n.

d)mo'djmitttg, adi. nie-

miay, bojaliwy, przygn-
biony.

Sdjtoa'djftdjtig, adi. sa-
bego wzroku, niedowidzcy.

©djtoa'djftdjtigleit, sf. sa-
bo /. wzroku, niedowidze-
nie n.

@d)tna'd)ftnn, sm. »(e)§,

Sdjtoa'djfinmgfeit, sf. obacz

©d)road)£opfia'feit.

Sdjümb, sm. =en, p. «en,

1) manna f. (rosi.) ; 2) pokos
ot.; ba (betreibe liegt auf
bem — i in ©cftroaben zboe
ley na pokosach, na gar-

ciach.

©djtuaben, sm. =s, pi. —,
1) obacz ©cfjroab; 2) para /.,

wyziewy pi., czad ot., wy-
buchajce gazy; 3) ogon
jeleni.

<Sd)tua'bengra3, sn. =fe3,

£»?. =gräfer, trawa manniana,
manua f.

©djtoa'benleger, sm. »s, pi.

—, kosiacz m.

<Sd)tt»a'bcnU)cife, adv. na
pokosach, w pokosach, na
garciach.

©djttmbro'n, sf. pi. =en,

szwadron ot.; in =en orbnen
ustawi szwadronami.

©djttiabro'ncnffleifc, adv.

szwadronami.

•SdjtoabnMeu'r, (wym.

:

-nör), sm. =, pi. =3, fanfa-

ron ot., gadua m., blagier ot.

©djttiabnmte'ren, vn. (ba=

ben) fanfaronowa, blagowa,
gono rozprawia, szwargo-
ta; przechwala si.

©djtoager, sm. '=§, pi.

©rhtnäger, 1) szwagier ot.;

krewny ot., powinowaty ot.; 2)
pocztylion m.

©djtoä'gerin, sf. pi. -nen,

szwagrowa /\, bratowa /.

©djtoii'geritdj, ade. i adv.

szwagierski, po szwagiersku.

©djttü'gcrf djaft, sf. pi. -en,

szwagrostwo »., pokrewie-
stwo, powinowactwo n.

Sdjtoä'Der, sm. =g, i'/-.—

/

(wyraz przestarzay) wiekr
ot., te OT.

Sdjrüü'Ijeritt, sf. pi. -nen,

(wyraz przestarzay) wiekra

f., teciowa f.
©d)©ai'ge, sf. pi. =n, ob.

©ennbütte.

©djtoä'ibdjen, «». =§, j>z.

—
,
jaskóeczka /.

©djöja'lk, sf. pi. =n, 1)

jaskóka /. ; eine — mad)t

feinen ©ommer jedna jaskóka
nie robi lata, nie robi wsi

jedna chata; 2) (Dbrfetge)

policzek m.
<§d)tt)a'lben, va. (baben)

w budownictwie okrtowem
spajanie budulca w ksztacie
ogona jaskóczego.

©djuia'l&engestnU)d)er, sn.

=3, wiergot ot., wiergotanie
n. jaskóek.

©djtoa'lücnfraut, sn. =e,
pl. =!räutec, jaskócze ziele,

glistnik m., glistewnik ot.

©rfittialuemteft, sn. =e§, pl.

=er, jaskócze gniazdo.

©djtoalknfdjtnatta, sm. »e§,

pl. »jrhroanje, 1) ogon ja-

skóczy; 2) pa ot. królowej

(motyl); 3) pp kaniasty, apa
/., kania f. (arch.).

Sd)um1kii|rimianvu-tti],

(SdjiualbcnfdjiBanjformig,

adi. i adv. w ksztacie, w ro-

dzaju jaskóczego ogona.

d)toa'lbenfd)toatt3fantm,

sm. =(e), pl. «fämme, fcbroaU

benfcbroanjförimge SSerfäm«

mung, wrb w. w kani, wrb
ot. w jaskóczy ogon (techn.).

©djujaibcnfdjtuctf, sm. =(e)g,

pl. =e, ob. ©djroalbenjcbroanj 1).

(gdjtDfl'IüCnftctn, sm. =es,

pl. =e, rodzaj achatu (min.).

©d)toa'l&emDura, */. pz. *en f

toje pospolita.

6d)Wa'lbctid), sm. =s, ^?.

«e, samiec jaskóczy.

©djtoä'ltiictn, sn. =§, ^.
— , obacz ©d)roälbd)en.

©djuiald), «w. -(e)§, pZ. -e,

1) otwór w piecu w giserni,

prze» który pomie prze-

chodzi na kruszce; 2) obacz
©d)lunb 1); 3) dym ot., para /.

©d)tt)aig, sm. =(e)§, pl. «e,

1) obacz ©d)roaU; 2) obacz
©djroaldj 1).
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SdjtDO'lfen, I. va. (baben)

obacz ©c&roalben; IL vn.

(fein) trudni si korsarstwem,

wasa si po morzu.

SdjtDaU,' sm.
f

-(e)8, kuPa

/., tum m., mnóstwo n.; ein

— non Forlen potok m.

sów.
©djtoialin, sm. =(e), />Z. *e,

1) obacz ©cbroalbe; 2) obacz

©djroall.

Sdjwamm, s»». =e, .pZ.

©djroainme, 1) gbka/.
;
(prze-

nonie:) et fünft rote ein —
pije, cignie jak gbka; —
oriiber milczmy o tem; 2)

grzyb m., purchatka /.; 3)

grzybie m., narol grzy-

bowa, bedka /. (na jzy-
ku); 4) hubka /. (do zapa-

lania); 5) grzyb (toczcy
dom); 6) (przenonie:) ber

ganje — ten cay kram.

SttcrtttmtUjnUttj,

<5d)tt)a'minartig, i) naksztalt

grzyba, grzybowaty, grzy-

biasty ; 2) gbczasty, gbko-
waty, porowaty.

Sdjtoa'mraä&ttltdjfett,

Sdjtoa'mmartigieit, sf. grzy-

bowato /. ;
gbczasto /.,

porowato f.
(sditoa'mmfcüdjfe,

ScfiHm'tnmöofc, sf pi =n,

puszka f. na gbk, hubk.
(&d>ti)ä'ntmd)eu, sn. «=§, pi.

—
/
gbeczka/'.

;
grzybek m.;

pieniarki pi.

Scfjttm'mmförmig, adi. ob.

©cbioammäfjnüdi.

StCtoa'ramgefdjaiiilft, sf.pl
=Jc&n>üljie, (5a>a'mmgeaäcf)3,
sn. -\t§,, pi =fe, narol grzy-

bowata ; wyrosi gbczasta.

@$toa'mmljäni)ler, sm. =§,

pi —
,
gbkarz m.

2dju>a'mmtdjt, Su^too'm»

mig, adi. gbczasty, poro-

waty
;

grzybiasty, grzybo-
waty; mikki, pulchny (jak

gbka).
'2$tt>a'ntmig!eU, sf. pi

=en, gbczasto /., porowa-
to/.

;
grzybowato/. ; mik-

ko f., pulchno f. (legu-

mina).

©tfjtoa'mmforafle, sf. pi.

»n, wykipnia f., niebeilik m.
©djtDa'mmtcmUje, */. pi. =n,

lampa gbkowa, ligroinowa.

Sdjtüo'mmfeifc, sf. pi =n,

mydo dziurkowate.

Sdjtoa'mmftetn, sm. *(e)§,

pi »t, kamie gbczasty,
komorecznia /.

Sdjtoa'mmtiere, sn. pi
gbczaki pi.

Sdjtoa'ntmtorf, sm. =es,

torf gbczasty.

<gdjtba'mm$ucfer, sm. =§,

cukier m. z manny; =
SRannajutfer.

Siuan, sm. =(e)§, pi.

©cbroäne, abd m.

sdjttM'ncn/ vn. (baben) i

vimpers. 1) e fcbroant mir
ntd)t3 ©Uteö mam ze prze-

czucie; mir fcbroant Unbeil
przeczuwam, przewiduj nie-

szczcie; e§ fdjroant mir, alg

ob id? ibn gefe&en fjätte zdaje

mi si jakby przez sen, em
go widzia; 2) wyparowa,
wywietrze (o winie).

@dj©a'nenarm, sm. «(e)g,

pi. =e, rami abdzie, ab-
|

dziej biaoci.
gdjtoa'nenartig, adi. ab-

I dziowaty.

<sd)toa'!tenktt, sn. =eg, pi.

=en, pociel z piór abdzich,
oe n. z puchu.

Sdjtoa'nenbitfeti, sm. =§, pi.

—
,

pier abdzia, biust a-
bdzi.

'©djtoa'nen&aiinen, sf. pi.

puch abdzi.
<5d)üja'rieitfeöcr, */. pi. =n,

pióro abdzie.
Sdjtom'nenflaimt, sm. =(e)g,

obacz 'Scbroanenbaunew.

2d)um'nengan3, */. pi.

=günK, g syberyjska.

2d)tt>a'engefang, sm. *(e),

pi =fönge, piew abdzi,
piew ostatni, ostatnie dzieo.

©d)ttm'itenljal§, sm. =feg, pi.

=fi,ülfe, 1) szyja abdzia;
2) elazko n. na dzikie koty

i lisy.

(£u)tt)a'ncnlte&, sn. =eg, pi
=er, obacz «ScCroanengefang.

djtoa'ttenor&cn, sm. -§,pl
—, order m., dekoracya /.

abdzia.
(Sdjtoa'nettritter, sm. =§, pi

—, rycerz m. o abdziu
(Lohengrin).

Sdjaa'nemDetft, adi. biay
jak abd.

Scfjtoang, sm. «(e)3, i) ob.

©djnngung; 2) zwyczaj m.,
moda /., wiczenie n. ; in —
bringen wprowadzi w zwy-
czaj; in — fommen wej w
mod; im «=e fein by w
powszechnem uywaniu.

Sdjwa'ng&aum, sm. *(e)s,

pi =t»äume, dyszel m., ho-
loble pi', dwignia /. ; wa-
hacz m.

Sdjtoa'itgbett, sn. -eg, pi.

*en, hamak m.
©tf)toa'nger, adi. brzemien-

na, ciarna, w ciy; —
roerben zaj w ci; —
fein by w ciy; non jmnbm
— roerben zaj, zosta w
ciy z kim; bod) — blizka

poogu ; 2) (przenonie:) mit

grofjen Alanen — geben uka-
da, knowa wielkie plany,

nosi si z wielkimi plana-

mi ; =e 2Bolfen chmury pene
deszczu.

©djtDä'ngern, ca. (fiaben)

brzemienn uczyni; zapo-
dni; nasyci ;SMf mit SBaffer

gefcbroangert wapno nasycone
wod.

Säjtöä'ngern, sn. =g,

SdjtDÜ'ngertmg, sf. pi. =en,

zapodnienie n.; nasycenie «.,

przepenienie n.

Sdjtoa'ttgerfdjuft, sf.
f

pi
=en, cia /., ciarno /.,

brzemienno /.; im legten

SUJonat ber — fteben by w
dziewitym miesicu ; re-
bno f. (u klaczy); cielno f.

(u krów, a, sarn), kotno
f. (u owiec i kóz); prono
/. (u wi): szczenno /.

(u zwierzt drapienych i

psów).

©rfjtoanf, sm. =e, pi.

©cbromfe, fraszka /., figiel

m., baraszka /., krotochwila

/".; »oller ©djmänfe fein figle

opowiada, figlowa.

©djömnf, S^tto'nfig, adi.

gitki, chwiejcy si, nie-

pewny ; mit =em ©ctjritt z

chwiejcym si, niepewnym
krokiem,

©djtoa'ttfen, vn.
^

(b;aben)

1) chwia si, kiwa si, ko-

ysa si, buja, balansowa;
tag ©djiff fdnüanft okrt si
koysze; er fa)roanEte on
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einen ©effet chwiejc si

zbliy si do krzesa; bie

geber fcbnumit am gmte pióro

buja na kapeluszu; 2) wa-

ha si, by niezdecydowa-

nym, niestaym; er. fdjroanft

in feinet Sieinung. jest chwiej-

nym w swoich pojciach;

Sroifchen 3a unb 9iein —
waha si ; bet Äompf fcbroanft

noch bitwa jest niepewna, nie

przechyla si ua adn stro-

n
;

jroifchen furcht unb §off=

nung — by w zawieszeniu

midzy obaw a nadziej;

3) bet ©elbfutö fchamnft kurs

pienidzy zmienia si, jett

niestay; bte greife — ceny

s chwiejne; 4) bie ©chretb=

art be§ aßottes fchroantt pi-

sownia tego wyrazu jest

chwiejn; 5) eine Hängematte

fdjroanft hamak koysze si,

balansuje.

©djtna'nfen, sn. =3, Sd)uja'n=

fung, sf. pi -«", 1) chwianie

n., kiwanie n., koysanie n.,

bujanie «.; 2) wahanie n.,

nad) langem — entfchteb et

fid) po dugiem wahaniu zde-

cydowa si ; 3) niestao /.,

zmienno /., niepewno /.

(w cenach); 4) balansowanie,

poruszanie wahadowe; 5) —
— be§ 3Jonbe§ zboczenie n.

ksiyca, perturbacya /.

®d)uia'nfeitu, adi. 1) chwie-

jcy, koyszcy si; 2) waha-

jcy si, niepewny, zmienny,

niezdecydowany ; chwiejny ; --t

OJefunb&eit niepewne, chwiejne

zdrowie; -e ©tunbfä^e
chwiejne, zmienne zasady;

=e greife niestae, zmienne

ceny; ein =et ÜRenfdj chwiejny

czowiek.
SujWitlmadjei-, sm. =§,

pi. — , figlarz m.\ autor fra-

szek scenicznych.

iSdjtuans, sm. =e§, pi.

©chroänje, ogon m , chwost m.
;

mit einem =e oerfehen ogo-

niasty ; bem §unbe auf ben
— treten psa za ogon ci-
gn, drani kogo; ben —
ftreid)e(l)n pochlebia komu,
asi si; Selb auf ben —
Hopfen mie obrywki, bra
koszykowe (kucharki) ; 2) ogon
m., miota /. u komety; 3)

ogonek m. u nuty (9ioten=

fcfjroanj); 4) dmeu m., gupiec

m., niedoga m. ; 5) einen lan«

gen — mit fid) haben wlec

za sob wielki orszak, wiele

ludzi.

SdUM'nsoffe, sm. -n, pi
=n, mapa ogoniasta.

Sdjtoa'nskin, sn. =(e)§, pi.

=e, ko ogonowa, gastrzyca

/., ffuzica /.

Sd)tt>a'nsMifd)el, sn. »§, pi
— , kosmyk m. przy ogonie.

©djäm'ttädjen, sn. =§, pi
— , ogontjk m % , ogoneczek

m., chwostek m.

Stfjtoä'nscltt, vn. (haben) 1)

ogonem wywija, macha,
kiwa, krci, wierci si, ko-

ysa si w biodrach; 2) po-

chlebia, asi si; obacz

Sdiecroenjeln.

g^üjü'njclpfenmg, sm. »(e)§,

pi =e, obrywek m. ; koszy-
|

kowe n.

©djtDä'nsen, va. i vn.

(haben) 1) przyprawi komu
lub czemu ogon; 2) bie ©cbule
— chodzi po za szko; et

hat breiSorlefungen gefdjroanjt

nie by na trzech wykadach;
3) zemkn, sprztn, skr-
ci, ukra, mie obrywki (na

zakupnacb).

(ödjtoa'njfeber, st. pi =n,

pióro n. z ogona.

Sdjtija'njfloffc, ©djtoa'nj«

flojjje&er, sf. pi =n, skrzele

m. u ogona.

SdjtDa'njhaar, sn - *&> P 1-

=e, wosie m., sier/. z ogona.

Sdjtoa'ttäloS, <*di. bez ogo-

na, bezogoni.

Sdmwnjloftgfeit, sf. pi
sen, brakwt. ogona, bezogonia-

sto /.

Sdjtöa'nätttetfe, sf. pi «n,

sikora ogoniasta, ogoniczek

m., dftigochwostek m.
©djuWnjrtemen, sm. -%,pl

—, ®d)uia'njflurt, sm. -e§,

pi =e, podogonie n.

©d)ttm'nsring, sm. *e§, pi
=>e, piercie m. na ogonie wn.

©djtoa'nsfäge, sf. pi. '*n,

rczna pia.
'
®rf)tDa'nsfd)ra«hc, sf. pi.

-Xl, ruba tylna u strzelby

(stanowica ty lufy).

@d)unVttjfteni, sm. *t§, pi
• e, kometa /.

SdjtDa'n3ftiitf, sn. =e§, pi
~-i, kawaek m. od ogona, ogon
m. (u ryby) ; oguzie n.

©djtoär, sm. =(e)§, pi. =e,

SdjiDä'ren, sm. =§, pi. —

,

SdjtrJÜ're, sf. pi. =en, wrzód

m„ ropie m.

©djtoS'ren, & icbroört i

fchnnert, fdjroärte i fdjroor, ges

fchroärt i gefcha)oren, vn.

(baben i fein) zbiera, nabie-

ra, obiera, nabrzmie, ropi
si, jtrzy si.

djWren, 'sn. =3, (Sdjtoä'»

ritng, sf.pl «en, nabieranie n.,

obieranie n. (palca), obrzmie-

nie n., ropienie n., jtrzenie n.

©djttlä'rtg, adi. nabrzmiay,
ropicy, jtrzcy si.

Sdjuiarrn, 'sm. =(e) , *>*•

©dbroärme, rój m., kupa/., mnó-
stwo n.

;
gawied /., czereda

/.; ein — non Sienen, ÜDUicfen,

rój pszczó, komarów; ein —
BOn ^inbetn czereda dzieci;

ein — oon ©ebanfen roje my-
li; einen — haben mie bzika,

dziwaczy.

©djttJÖ'rmcn, vn. (haben) i)

roi si; buja; bie S3ieneh

— urn' ben ©tod5 pszczoy
roj si naokoo ula; ber

Schmetterling fchioärmt um
bie SUume motyl buja okoo
kwiata; 2) wasa si, pro-

wadzi ycie hulaszcze, hula;

3) über einen Sßunft — mie
urojenia co dojednego punktu

;

uon jmnbm — marzy o kim

;

id) fctroärme feine eitlen Xtäu=

me to nie s tylko u mnie
urojenia; 4) vimpers. e>

fchroötmt cen 2Jlenfchen roi si
od ludzi.

<§d)toa'rmer, sm. -.§, pi —,
1) hulaka m., niestay ko-

chanek; 2) marzyciel m.,

fantasta /"., zapaleniec m., fa-

natyk m., eutuzyasta tn.\ ein

teligibfer — zelota w.; 3)

szmermel m. (ogie stuczny);

4) obacz Nachtfalter; 5) lata-

jca komórka; 6) ma /.
'
SdjUJÖrtncrei', sf. pi =en,

5d)Iüä'rmcn, sn. =§, l) hu-

lanka /., wasanie n. si po

nocach; 2) rojenie n., bujanie

»; 3) marzenie n., urojenie n.,
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entuzyazm m., fantastycznoe

/;; in — »erfaßen popa
w stan fantastyczny, rozma-

rzeni«.

Sdjiuii'rmcrciier, sm. =s,

fanatyzm m., gorliwo fana-

tyczna, zapalecza.

SdjUiÖ'rntCnfdj, adi. fanta-

styczny, marzycielski, entu-

zjastyczny, peen uroje, prze-

widze, zapalny, romantycz-

ny, mistyczny ;
jmnbn— lieben

kocha kogo zapalczywie.

©djum'rmflctft. sm. =e, pi
=er, obacz ©c&roärmer 2).

©djiBärntgeifteret', sf. ob.

©cbroärmerei 3).

©d)H)a'mtU)CtfC f
adv. roja-

mi, kupami, tumami.
©d)U)ä'rm$CU,s/'. czas w. ro-

jenia si pszczó.

Sdjroa'rte, sf. pi. -n, i)

pokad modzielowaty, bona
modzielowata; skórka, skwa-
rek twardo przypieczony na

pieczeni; (przen.:) jmnbm auf

bie — Hopfen, greifen, prli=

geht, bauen, bafc fie fnadt
wali kogo, a skóra trze-

szczy; 2) eine alte — stary

szparga; ksika w wisk
skór oprawna; eine artne

gute — poczciwina m. i /.

©djuia/rtenmagen, sm. *§,,

pi. «»mägen, salceson m.
iSd)tuo'rtcnf)CiI, sm. *(«)§ <

pi. se, sonina ze skórk.
©djtDtt'rttg, adi. pokryty

grub skór.
(SdjtDOrj/ (fcbroärjer) adi.

1) czarny, ciemny, — madjen
zaczerni, poczerni; i>a fannft

bu marten, bi§ bu — roirft

moesz czeka tak dugo, a ci

oko pobieleje ; *e£ 23rot chleb

ytni; =e 2lugen czarne oczy;

=e £>inbe, 9Mfd)e, brudne r-
ce, brudna bielizna; — gefjen

nosi tylko czarne ubrania,

ubiera si czarno ; =e ®(ei=

bung czer /. ; uom ^aucfte

— ro erben zakopcie ; =e Sßferb

kary ko; 2) =e ^Sotfen czar-

na ospa; ber =e SWann komi-
niarz m., bobak m. ; bie *e

Äunft czarnoksistwo n., ma-
gia /. ; 3) ein =e§ SBerbrecben

wystpek zbrodniczy, zbrodnia
okropna; »e ©eban!en czarne
myli; atleg — feben wysta-

wi sobie wszystko w czarnych

kolorach; etroaS — auf roetfc

(jaben mie co czarno na

biaem, na pimie; — färben

zafarbowa na czarno; pesy-

mistycznie przedstawia; ba§

-e 33rett czarna tablica, na
której przylepiaj obwieszcze-

nia; jmnbn an bie «e Sofel,

inä =e 33ud) fcbreiben zapisa
kogo do czarnej ksigi (jako

podejrzanego); eä rourbe mir
— nor ben Mugen zrobio mi

si ciemno przed oczyma,
gowa mi si zawrócia;

jmnbn — malen opisa kogo
z najgorszej strony; jmnbn
— mad)en oczerni kogo; in

ber ©onne — nierben opali
si; SBareu fommen — Ijer*

ein towar jest przemycany.

©d)»Hir8,*».-e§, ©djtoa'rse,

sn. =n, czer /., czaruo /.,

kolor czarny ; baä =e im 2luge

renica /. ; in =e treffen tra-

fi w cel; ftdj in — Heilen

ubiera si czarno, nosi a-
ob.

©djüjtt'rjamfel, sf. pi. *n,

drozd m., kos m.
SdjtDtt/rjaiige, sn. =8, pi.

sn, (dim. ©cöroarjäugtetn)

czarne oko, osoba /. o

czarnych oczach.

©Öjuia'rjäugig, adi. czar-

nooki.

(Sujtoa'rjüärtig, adi. czar-

nobrody.

(Stfjtna'rjMUujtg, adi. czar-

nobrzuszny.

©tfjtoa'räulfttterlraut, sn.

*e, pi. =!räuter, kopytnik m.,

przylaszczka f.

Sdjtta'rjülait, adi. ciemno-

granatowy.

©djuia'räMeu), sn. =*e§, pi.

»e, blacha elazna, czarna.

©djtM'rsMeierä, sn. =es, pi.

=e, ruda wglowo-oowiana.
©djtta'rjblütig, adi. czarn

kiew majcy.

Sdjuja'rjfiraiin, adi. cie-

mnobrunatuy; niady; ein »eS

Sßferb karogniady ko; ein

=C§ 9Jlabdjen brunetka /.

(SdjUiO'rSuräunltd), adi. nia-
dawy.

©djtta'rjbrot, sm. =e3, chleb

m. ytni.

<3djti>a'rjbont, sn. =(e), pi.

=e, tarnina/., tar f., tarka /.,

tarnoliwa /.

<3d)ti>nr'jbroffel, */. pi. =n,

obacz ©cbroarjamfel.

©d)ttii'rjC, sf. 1) czarno
/., czer /., kolor czarny;

2) czarna farba, czernido n.
;

3) (obraz.) — eineS ©ebanfen,
einer %at okropno f. myli,

niegodziwo f. czynu.

©djttm'rjC, sf. pi. =n, mu-
rzynka/.; Heine, liebltdje —
czarnuszka f.

©djUM'rjeit, fdjröärje, fdjroär=

lieft i fcbroarjt, I. va. (fjaben)

czerni, czernidem smarowa,
czarno pomalowa; 2) prze-

myca; 3) obacz anfchroärjen;

II. fid) — , vr. zaczerni si.

<§djtt)ä'räen, sn. =g, ©d)toci'r=

jltng, sf. pi =en, 1) czernie-

nie »., zaczernienie n. ; 2)

przemycanie n.

©d)U)a'rjc(r), sm. =en, pi.

^en, 1) murzyn m. ; 2) = —
tfaffee czarna kawa.

©djttä'rser, sm. =g, pi. —,
1) farbiarz farbujcy na czar-

no; 2) przemytnik m.

©djttm'rsfär&er, sm. .§, pi.

—, obacz ©chroärjer, l); 2)

(obraz.) pesymista m.

<ad)ü>tt'r$färficret, */. »en,

1) farbiarnia /., gdzie farbu-

j na czarno; 2) farbowanie

n. na czarno; 3) pesymizm m.

<5d)ti>a'r8far&tg, adi. czar-

nego koloru, czarny.

iSdjum'rjfledtg, adi. czarno-

plamisty.

<5d)uia'rsflÜg(e)ltg, adi. czar-

noskrzydy.
<5d)U)<i'rsfud)8, sm. =fe,j)Z.

»fiid)fe, ko ciemno-kasztano-

waty.

Sdjtta'rjgaütg, adi. melan-

cholijny.

©djüja'rsgcfVrcnlcU,

©Auia'rsgetii^feU, adi. czar-

nonakrapiany.

©djüja'rjgcftretft, adi. czar-

nopasiaty, w czarne pasy.

©djlDa'rjgrait, adi. bury,

czarnawy.

©{httO'rj^aarig, adi. czar-

nowosy.
Sdjtna'rjljaljtg, adi. majcy

czarn szyj.



(gd)U)a'rsfcf>ltf)en 885 Sdjttie'felarfett

Sdjttia'räfeljldjen, s». -s, pi.

— , czarnogardl m., sowik
murowy, popek m.

Sdjroa'rjftefer, */. pi. =n,

joda czarna.

Sdjtoa'rjfopf, sm. =eS, ^.
=föpfe, czarna gowa, osoba

czarne wosy majca.
<§d)U)a'r3tityfig, adi. czarno-

gowy.
®(|ttia'rjfiimmcl, sm. *S,

pi. —, czarnuszka /. (rodzaj

kminu).

@d)toa'rsfunft, sf. czarno-

ksistwo n. ', sztuka magiczna.

Sdjttia'rsfiinftfer, sm. =§,

pi. — , czarnoksinik m.,

masrik m., kuglarz m.

(gdjttia'rjfiitte, */. pi. =n,

klecha m.
©d)B>ä'räUd), adi. czarna-

wy, czarniawy ; adv. czar-

niawo.

Sd)tt>a^3tnetfe, sf. pi. =n,

czarnogówka f.

Sdjttm'rapawei, */. p *n,

jasiokor m., topola sokora /.

©djroa'rjrotf, sm. =e§, #L
=rÖcfe, czarny surdut, czarna

odzie; ksidz m., pastor m.

Sdjttm'räfdjedt, sm. *n, pi.

=n, ko czarnosrokaty.

SdlUM'räfdjimntel, sm. <*§,

pi. — , czamosiwy ko.
SAuia'rjfdjnäfceUa,, adi.

czarnodzióby.

Sdjtoa'rjfdjttmnjig, adi.

o czarnym ogonie.

SdjtDa'räfeI)eil&, adi. pesy-

mistyczny.

Sdjtoa'rsfeljer, sm. =§, pi.

—
/
pesymista m.

©djiDarsfeljeret', sf. pi. =en,

pesymizm m.
®d)tt>a'rjtamte, sf. pi. =n,

joda /.

Sdjwa'rstoerben, sn. .=§,

poczernienie n., zczernienie «.

©djtoa'rätt)iUi(bret), sn. =e§,

czarna zwierzyna, dziki pZ.,

niedwiedzie pi.

©^roa'rjttmrj, s/. ywo-
kos m.

©djtoaty, sm. =c, pi. =e,

pogadanka /., gawdka /.,

gadanina f.

©dUDa'tjbafe, s/. pi. <=n,

trajkotka /.

Sdjttm'Cen, ©djttm'^en,
«a. i »n. (Ijaben) gada, bzdu-

rzy, gawdzi, trajkota,

gwarzy, prawi, ple, ba-

ja; fie fd)roafct gern ona

lubi gada, rozprawia; roa.3

fd)roafct er ba? có on tam
plecie?; bummeS 3*ug —
ple trzy po trzy, koszaki
opaki; bie 2lte fdjroa^t ciel

stara trajkocze; ax& bet

©djule — zdradza tajemnice;

fie fiat gefdjroafct popenia
niedyskrecy, wygadaa co

;

in§ 33Iaue binein — papla
na wiatr.

©djttja'ljen, sn. -•§, ©d)ttiä't=

gen, sn. *, ©djtoatjerei',

©d)tttä$erei', sf. pi. -en, ga-

danie »., gadanina /., gwa-
rzenie «., prawienie «., roz-

prawianie n., bajanie «., traj-

kotanie n.

©djttm'tyer, sm. =§, pi. —

,

gadua m., bajacz m., bredam.

8d)tt>ii'^erin, sf. pi. =nen,

gadua /'., bajarka /., traj-

kotka /"., wiegotka f.

Sdjttm'fcljaft, adi. gada-
tliwy; adv. gadatliwie.

3djttia^l)afttgfett, sf. ga-

datliwo /.
©d)toa'^maul, sn. %, pi.

»miuler, @d)ttia'^mid)el, sm.
=s, pi. — , obacz ©d)roä£er, =in.

djtta'$fud)t, sf. obacz

©djroafcbaftigfett.

&(fy\Bt'bt, sf. zawieszenie

»., unoszenie n. si w po-

wietrzu ; unosido n. ; in ber
— fein unosi si w powie-

trzu, utrzymywa si w ró-

wnowadze; (obraz.) by w za-

wieszeniu; etn). in ber — er=

halten utrzymywa co w za-

wieszeniu.

<&ä)M'btbab,n, sf. pi. =en,

kolej powietrzna.

«SdjtDe'betiaiim, sm. *e§, pi.

«bäume, belka pozioma (w
gimnastyce).

Sdjtöe'&eltt, vn. (Ijaben)

gada niestworzone rzeczy,

rezonowa.
©djttie'&en, vn. (haben) by

zawieszonym, wisie, unosi
si, buja; bie Sampe fdjroebte

über bem Sifd) lampa wisiaa
nad stoem; bie SBoKen —
in ber Sltft chmury zawisy
w powieirzu; ber 9?ebel

fcbroebt über bem SBaffer mga

Snlenber, ®eutftf)=poInifdje§ SBorterbud).

unosi si nad wod; ihr

33ilb fcbroebt mir immer nor

2lugen jej obraz cigle stoi

mi przed oczyma; mein ©eift

fcbroebt in höheren [Regionen

mój umys buja w wyszych
sferach; e§ fdjroebt mir auf

ber 3 UItSe kreci mi si na
jzyku; jroifcCen gurcht unb
Hoffnung — by w za-

wieszeniu pomidzy obaw
a nadziej; bie ganje 2lnge=

legenheit fcbroebt nod) caa
sprawa toczy si jeszcze,

way si jeszcze; ber %oi)

fdjroebt immer über un
mier zawsze nad nami wi-

si ; biefeä einjige SBort fdjroebt

mir im ©ebad)tni to jedyne
sowo snuje mi si w pamici

;

in Ungeroifibeit — zostawa
w niepewnoci ; in ©efabr —
by w niebezpieczestwie.

©djtoC&enl), adi. wiszcy,
zawieszony, unoszcy si

;

=e Slngelegenbeit sprawa za-

wieszona, w zawieszeniu

;

=e <5d)ulb dug biecy, wi-

szcy; =e ÜBrücfe most wi-

szcy; «e ©ärtert wiszce
ogrody; ein =er ©ang lekki

krok, unoszcy si; adv. —
geben, tanjen chodzi, taczy
lekko, unoszc si.

©djtnc&er, sm. »g, pi. —

,

= Äoltbri.

©djme'feefdjrttt, sm. a%,pi.

:, krok balansujcy, lekki.

Sdjttie'lnmg, */. pi. =en,

drganie n.

<Sd)ttiC'bc, sm. sn, pi. =n,

(Szwed m. ;) alter — stary

wyjadacz.

Sdjttie'oenfojif, sm. *e§, pi.

=föpfe, gowa szwedzka, z

krótko strzyonymi wosami,
©djttie'fel, sm. =3, siarka

/. ; nad) — ried)en czu siar-

k, trci siark; 3Serbinbung

eie§ SDMatte mit — siar-

czan m.

©d)roe'felab&ntd, sm. *ti,

pi. -brücfe, odcisk m. na
siarce (n. p. medalu, monety).

@d)tt)e'fela&er, sf. pi. *t\,

ya siarczana.

©djttie'felarfen, ©djöc'fcl^

ttl'f Clltf, sn. siarczek m. a.t-

senu, trójsiarczek m. arsenu.

25
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Sdjttie'felartig, Srijt»c'fcl«=

Ijflft, adi. siarkowaty.

srfjWC'felät^Cr, sm. >$, eter

zwyky, etylowy.

sdjroe'fciantiiwm, sm. -%,

antymon surowy, siarczyk

to. antymonu.

©djtoc'felbab, sn. =(e)3, pl.

=bäber, kpiel siarczana;

kpiele siarczane, miejsce

kpielowe z ródami siarcza-

nemi.

(gdjttte'felbaube, sf. pl. »n,

banda /. otrów, podpalaczy.

©djtoe'felberg, sm. =e, pi.

=e, kopalnia /. siarki.

®d)ti)C'fCltll£t, sn. =(e)3, siar-

czek to. oowiu.

©djWfeiblitmen, (ScfjtDC'fcI-

Blüten, sf. pi. kwiat siar-

czany, siarki pi., tre f.
siarki, siarka czyszczona.

©djttte'felbnmnen, sm. «§,

_pZ. — , woda siarczana (do

picia): kpiele siarczane.

(Sdjuie'felbamjjf, sm. -e§,

pi. =öämpfe, para siarczana.

©djuie'felbitnft, «w. -e3, pi.

ebün|te, wyziew m. siarki,

siarczany.

©djöie'fcleifen, sn. =§, pi.

— , siarczek m. elaza.

(gdjtiJCfelerbe, sf. ziemia,

ruda siarczysta.

SdjtoCfelerje, sn. pi. siar-

czaki pi.

(gdjttie'ielfabcn, sm. =3, pi.

=fäben, nitka w siarce macza-

na, siarczyk to., siarnik m.,

lont siarkowy.

©djuie'fdfarbe, sf. pi. =n,

kolor siarczany, siarczysty.

©djtoCfelfarben, @d)U)e'fd=

farbig, ©djtöe'fclgelb, siar-

czystego koloru, óty jak

siarka.

©diuie'fdgeritdj, sm. =(e)3,

pZ. «riicbe, zapach w. siarki.

<Sd)toe'fdgnibe, sf. pi. = n,

kopaluia /'. siarki.

Sdjtte'fetyattifl, acfa za-

wierajcy siark.

©djttVfdljolV s». =e§, pZ.

=)bljer, ©djttte'fdljölädien, sw.

=3, J?Z. — , zapaka /., siar-

nik w., patyczek m.
(Sdjttie'fdijoljfabnfant, sm.

«en, pi. -en, fabrykant m.
zapaek.

Sdjtoe'fdbiiiie, sf. pi. =n,

huta siarczana, siarkownia/.

©djttic'f(e)iidji, ©ditoe'f(eh

lig, adi. siarczysty, siarkowy;

fdjroeflige ©äurc kwas siar-

kawy.
«SdjtDC'felfaltitm, sn. -§,

siarczek potasowy.

©ditoe'fellammer, sf. pi.

rn, miejsce gdzie n. blichuj
wen.

Sdjttie'fdlteS, sm. =[e3, .pZ.

=fc, mia siarczany, dwusiar-

czek m. elaza.

©djttie'fdfoblenftoff, sm.
*(e)S, pi. =e, dwusiarczek m.
wgla.

©djtoie'fdfujifer, sn. -3,

siarczek m. miedzi.

(SdjtDC'fcHcbCr, sf. siarczek

m. potasu, wtroba siarczana.

©djttic'felinangon, sn. «3,

siarczek to. manganu.
®ditt»e'felmetaü

r

, sn. --3, pi.

--e, piryt to.

©d)tDC'felmild), sf. osad w.
siarki, siarka osadzona.

©djttjc'felmtnc, sf. pi. =n,

kopalnia f. siarki.

©djtttC'fCln, »o. 1) siarko-

wa, nasiarkowa; bie 3Bein=

ftöcfe — siarkowa winograd;

ba§ 3ttttmer — wysiarkowa
pokój ; 2) blagowa, bredzi.

©djtUCfdlt, sn. *3, 1) siar-

kowanie »., wysiarkowanie
11. ; 2) blagowanie »., bre-

dzenie n.

©dllDCfelfll, sn. s(e)§, J»Z.

=C, witryol to., kwas siar-

czany.

©d)tt)£'fcl0fl)b, s». =(e)3, P*-

=e, siarkan.

®d)tne'fd£famte, s/. ?>Z. =n,

panwia f. do siarki.

©djtDe'fdJjfltbl, sm. =e3, pZ.

=e, (obraz.) otcha piekielua,

pieko n.

©tytoffetytKen, sf. pi.

piguki siarczane.

©d)tt)c'fcH)uIbcr, sn. -§,

siarka proszkowana.

©djuie'fdgitalm, sm. =(e),

pZ. =e, swd to. z siarki.

©djtoe'fdqitdlc, s/". pl. ^n,
ródo siarczane, zdrój siar-

czany.

©d)tt>e'felraiidi, sm. =(e)3,

obacz ©djroefelbunft.

©djuie'fdregen, sm. =§,

siarczysty deszcz.

©djtt)e'fdfalb, sf pi. «n,

siarczana ma.
®d)tt»C'feIfotj, sn. =e3, pi.

=e, sól siarczana.

©d)tt)C'fclfaUCr, adi. z kwa-
sem siarkowym poczony;
=e3 ©atj siarkan to. soli ; =e
©ifenoEtjb siarkan elazowy;
=e @tfenoj;nbul siarkan e-
lazowy, witryol zielony, ko-

perwas zielony; =e3 Tupfer
siarkan to. miedzi, sinykamie,
witryol niebieski, koperwas
niebieski.

©djuje'fdfäitre, sf pi. *n,

kwas siarkowy.

(SdjtPC'felftHe&glaitj, sm.

«e§, ©diuie'felfpiefjglaS, sn.

=fcö, grauer — autymon w.;

rober — antymon surowy.

©djttie'felfiaiige, sf. pi. »n,

laska /. siarki.

©djuie'felung, sf. obacz

©rhroefeln i).

©djtöe'felberbinbmtg, sf. pi.

= en, siarczek m., siarkan to.

©dittjefelüia'fferftoff, sm. *e3,

pl. =e, ®d)ttieftluia'ffcr(toff=

ga§, sn. =fes, pl. »fe, siarko-

wodór m.
©djttiCfeluierf, sn. =e§, jpZ.

-e, zakad, gdzie siark pro-

dukuj.
©djttie'felttmrj,, s/. i>L =e,

wieprzyniec to., gorycznik to.

©djttie'gei, sf. pl. =n,

®d)U)iC'gel, s/. pl. =n, pi-

szczaka f".

©djtDe'blen, obacz ©djroelen.

©AttCi'Cn, v». (babett) kr-
ci si naokoo kotwicy

(o okrtach).

@djaetf, sm. -&, pl. -e,

ogon to., chwost to.

SdjÜJCi'foffC, sm. «n, pl.

sn, kotomap to.

<Sd)tt)et'fett,
>

I. ««• (b;aben)

1) wyrzyna obczysto;
ben JRocf niu& ber ©d)neiber

tttebr — krawiec musi surdut

wicej wci; 2) puka
(bielizn); II. im. ([ein) buja;
mein Solid fcbroetft über Safer

unb §üget mój wzrok buja

po dolinach i pagórkach ; III.

ge[d)roetft, pp. i adi. 1) z

ogonem, ogoniasty, 2) wcity
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wycity, obczysty; 3) pu-
kany.

gdjtDet'fen, sn. =g, ©(fjtoei'»

fltltg, sf. pi. =en, 1) wyci-

nanie n., wyrzynanie w.

obczysto, wciuanie n.,

wcicie n. (surduta); 2) buja-

nie n. ; 3) pukanie n.

©CÖMi'fiß, orf«, ogoniasty.

©djtoei'frtemen, sm. *g, i>.
— , obacz ©cbroansuemen.

©djtoei'ffäge, sf. pi. =rt,

pia /. do obczystego wy-
rzynania, krzywica f.

©djtnei'fftern, sm. =eg, pi.

*e, kometa f.

S(^tD Ct'fung, sf. yl. =en,

obacz ©throeifen 1).

©AtDci'ftDCbetn, w». (Ijaben)

macha ogonem; pochlebia.

©djroet'f»etiler, sm. .§,

pochlebca »i.

©u)UJCi'9(C)fleli), sn. «eg,

p. =er, zapata /. za milcze-

nie, apówka f.

©djtoei'geit, I. vn. (fiaben)

milcze; id) tniE lieber —
wol milcze; über ettt).

—
zamilcze o czem, fcörrjeig !

milcz
! ;
jmnbtt — tjeifien naka-

za komu milczenie; }U ettD. —
nie odpowiedzie, nie ode-

zwa si, nie odpisa na co;

Dor jtttnbm — nie wspomina
przed kim o czem, nie mó-
wi nic o czem w czyjej

obecnoci; er fcbroetgt rote

ein @rab milczy jak grób,

jak zaklty ; ber Särm.l ber

©efang fdjroeigt haas, piew
ucich; roer fdjroeigt, bejabt

kto milczy, potakuje; II. va.

(baben) etro. tot— zamilcze
o czem, umierci co przez

zamilczenie; III. fdjroeigenb,

ppr., adi. i adv. milczcy,
milczco, milczkiem ;

— ^u=

fiörett milczco przysuchi-
wa si.

<&djtDei'gcn, sn. °§, milcze-

nie n.
;
jmnbn junt — bringen

zmusi kogo do milczenia,

zatka komu gb ; — Oltf«

erlegen nakaza milczenie

;

— ift ©olb trzyma jzyk
za zbami jest to cnota nad
cnotami.

©djtoet'ger, sm. ~g, pi. —

,

milczyciel m.
y
milczek m.

Sdnüet'gfam, 2djtt)ei'g=

felig, adi. milczcy, cichy,

maomówny, dyskretny.

©djtuet'gfamfeii, sf. milkli-

wo /., maomówno /.,

dyskrecya f.
<§djtt>ein, sn. -eg, pi. =e,

1) winia f., wieprz m.,

männlicbeg — wieprz m.;
roeibUdjeä — winia/., locha

m., maciora f. ; ein roilbeg

— dzik m.\ ein Heines,

junges — prosi n. ; =e, pi.

nierogacizn /.; nom =e ber»

tiibrenb wieprzowy, wiski;
2) winia /., winka /., nie-

chlujna, brudna, obrzydliwa,

skpa osoba; 3) szczcie
n., szans m., fortuna /.

;

grojjeg — baben by bardzo
szczliwym; 4) ($Iecfg) yd
m„ plama /. z atramentu.

Sdjttiei'ltarttg, adi. w ro-

dzaju wini.

Sdjtoet'ndien, sn. =§, pi. —

,

winka /., wieprzyk w., pro-

si n.

'(Sdjujehte&efdjaiier, sm. =g,

pi. — , ogldacz m. niero-

gacizny.

SdUDCt'ne&raten, sm. =g,

pi. —, piecze wieprzowa.

©djuiet'neffen, sn. =n,

©djttei'ncfitrtet:, sn. =g,

®d)tt)Ct'nefra^,sM. «es, wiska
strawa, er m. dla wieprzów

;

(przenonie
:)

plugawe, ze
jado.

(SdjMet'nefett, sn. =eg,

smalec wieprzowy, sado n.,

tuszcz wieprzowy.

<Sd)ti)ei'nefimte, sf. pi. =n,

war ni.

Sdjttiefnefletfd), sn. =eg,

wieprzowina /., winina f.
Sdjroet'nefletfdjtDareit, sf.

pi. wyroby z misa wieprzo-

wego.

<SdjH)et'neI)aitbel, sm. =g,

handel m. nierogacizn.

iSr^tDCt'ncfjänbtcr, sm. sg,

pi. — , wieprzarz m., han-

dlarz m. wieprzów, nieroga-

cizn.

<5d)U)ei'neIjer&e, sf. pi. -n,

trzoda /. wi, wieprzów.

<Sd)Uiet'neb,tri, sm. =en, pi.

=en, ©djioei'neljüter, sm. *>i,

pi. — , winiopas m., pastuch

m. wi, winiarek m.

Sdjttiet'neljiinb, sm. «eg, pi.

=e, (Sdj&iet'nferl, sm. -(e)g,y.

<=e, wintuch ni., flejtuch ni.,

plueawiec m.
©djtnet'nefoben, sm. *g, pi.

— , obacz ©djroeineftatt.

Sd)wci'ncmarftf
sm. »ii,pl.

-märfte, targ m. na winie,
nierogacizne.

©djujet'ltemaft, sf. tuczenie

n. wi.
<3djU)et'nemtft, sm. =e,

wiski gnój.

(Sdjtoet'nejjels, sm. =eg, pi.

-e, obacz ©rhroeinebunb.

©djttietnerei', sf. pi. »en,

wistwo n. ; nieprzyzwoi-

to f.

©djtiJCi'JtCrn, adi. wiski,
wieprzowy.

©djHiei'nente(3), sn. =en,

wieprzowe n., wieprzowina f.,

winina /.

(gdjtoei'nefdjiädirer, sm. --g,

pi. — , masarz m.
©djujei'nefdjlädjterei, sf.pl.

=en, rzenia /. na nieroga-

cizn.

@d)ö)ei'ncfdjmal3, sn. >-eg,

smalec wieprzowy.

©djtoet'nefdjmarte, sf. pi.

'U, przeskwirzona sonina.

Sdjtüct'ncftaü, sm. =eg, pi.

=ftäHe, chlew m.
@djU)Ct'nctrctDcr, sm. =g,

pi.—, zaganiacz m., poganiacz

m. wi.
@d)»ct'nctrog, sm. <e)g,

pi. =tróge, koryto n. dla wi.
©djujefnejeng, sn. =g, wi-

stwo n.

©djaei'ncsiidtt, sf. chów m.,

hodowla /. nierogocizoy.

©d)tDei'itC3Üd)ter, sm. »$,

pi. — , hodowca ni. nieroga-

cizny.

©djtoet'uigel, sm. >%, pi.

—, 1) je ryjowaty; 2) je
morski, jeowiec m.\ 3) wi-
niak m., wintuch m.

@d;U)einigelct', sf. pi. -en,

obacz ©diroeinerei.

@djtt)ei'utgeln, o«, (b^aben)

mówi nieprzyzwoitoci,

wistwa.

©djtuet'lttfd;, adi. wiski;
adv. po wisku.

Sdjttiei'näaHge, sn. =g, pi.

=n, wiskie oko.

25*
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Sdnuchtbiafc, sf. pl. =n,

pcherz wiski.
©d)ulCt'lt3blltt, sn. =e§,

krew wiska.
«djuiei'mftorfte, sf. pl. -n,

szcze f., szczecina wie-

przowa.

Sdjttiei'nSbrot, sn. =e8, pl.

*e, bulwa f., fioek alpejski.

Sdjmei'nsfebcr, sf. pl. =n,

kolce elazae na murach.

(Sdjtoei'it3hal>, sf. pl. »en,

©djttet'itSjagb, sf. pl. «en,

polowanie n. na dziki.

Sdjtoet'nSfotf, sm. =eä, pl.

«föpfe, gowa wieprzowa,
wiska.

Sdjttet'ngfotelett, sn. =(e)§,

pl. »s, kotlet wieprzowy.

Sddttei'nSfreffe, «/". ^Z. =n,

winia rzeucha /., winie
ba^no, rozmaryn czeski.

6d)tDet'n31eber, s». =£,

skóra wiska.

©djwei'näobr, «». --e, ^.
»en, ucho wiekie, wieprzo-

we.

<Sd)toei'n3rtWc, s/". pZ. =n,

zioberko wieprzowe.

©d)toei'n3rüo!en, s™. =§,

pZ. —, czomber, mostek wie-

przowy.

@d)ti)et'n§riiffel, sm. »s, pl
—, Sdjtoei'ngfdjnaitje, «/. pl.

=n, wiski ryj, wiska
morda.

<Sd)inet'tt3uiiirft, sf. pl.

«TOÜrfte, kiebasa wieprzowa.

©d)tt»etft, sm. «e§, pl. »e,

1) pot »w., poty pl. ; in — ge=

raten spoci si; — bernor=

rufen wywoa poty; ftd)

in — auflöfen, in — gebabet

fein by zlany potem; ich

Ijabe bet biefer lrbeit rel —
nergoffen wiele znoju ponio-

sem przy tej robocie, wielem
si namczy; im =e be§ 2In=

geficbte§ w pocie czoa; (prze-

nonie:) ba§ tft mein faurer
— to krwawy pot mój, to

com w pocie czoa zapraco-
wa; ber falte — zimny,
martwy, miertelny pot, zi-

mne poty ; 2) krew f., jucha/.,
posoka /".; bem =e nachgebeni za ladem krwi (ow.).

©u)tt>ei'fcau3firud), sm. =(e)§,

pl. =brüd)e, wybuch 7K. potu.

Sdjuiei'pab, sn. =es, pl.

=baber, obacz iScforoifcbab.

(SdjÜJet'par, adi. spa-

walny.

Sdjtoet'Parfett, sf. spój-

no /., spoisto /., spawal-
no /.

SdjtDCt'pCbCtft, adi. spo-

cony.

Sdjuiei'peförbernb,

Sd)tt)C'pCtrCgcnb, adi. wy-
woujcy, wzbudzajcy poty.

Sdjbei'pliiiter, sn. pl. po-

tniki, podpaszki pl,

<sd)uiei'Pritfe, sf. pl. =n,

gruczo potowy, potny.

Sdjtoet'ftetfeit, sn. »§, pi.

— , elazo spawalne.

(2u)ti)Ct'pn, I. va. (baben)

dwie sztuki elaza zbija w
jedn, spaja, szwajsowa;
II. vn. (ijctben) 1) krwawi,
zakrwawi si, ciec ; 2) spa-

ja, lutowa, spawa si; bas

(Sifen [cbroeifst fcfion elazo
zaczyna przechodzi w stan

topny.

©djttet'jjfieber, sn. =3, go-

rczka potna.
'
<gdjtoet'ftflld)3, sm. =feg, pl.

;füd)fe, ko buany, deresz m.

<Sd)tt)et'fegang, sm. =e§, pl.

=gänge, <Sd)to)ei'Panal, sm.

=3, pl. «fanUe, ©djtöei'pod),

sn. °t§, pl. =Iöd)er, pory pl.

@d)ttiei'ftgerud), sm. =(e)§,

pl. »geriictje, odór m., zapach
m. z potu.

Sdjtoet'Ptye, sf. pl. =n,

gorco spawalne.

Sd)tt>ei'Pnnb, sm. =e§, pl.

»e, pies do cigania postrze-

lonego zwierza, farbotrop m.,

pies kopytny.

Sdjtoeffótg, adi. 1) zapo-

cony, spocouy, spotniay; 2)

zakrwawiony.

©tbtoet'ftleber, sn. --g, cerata

/., skórka /. we wntrzu
kapelusza mskiego.

©d)ttei'fttntttel, sn. pl. —

,

rodek m. na poty, lekarstwo

wzbudzajce poty.

SuluiCfpfcn, sm. =g, pl.

=öfen, spawalny, wygrze-
walny piec, piec pomienny,
piec arowy do spajania.

©djuiet'profie, */. pl. "ti,

próba /. spawalnoci, spój-

noci.

£d)tt>ei'ftftttl)l/ sm. »(e)g,

stal spawalna.

@u)tt)Ci'j)ftcUC, sf. pl. =n,
miejsce n. spojenia, luto-

wania.

S(f)toei'jjfiIu)t, sf. potnica

/., cige pocenie si.

®u)ttet'$treibenb, adi. spra-

wiajcy poty, napotny.

Sdjtoei'priefenb, adi. po-

tem oblany, z którego pot

si leje.

Schuiet'f?troj)fen, sm. =,pi.
— , kropla /. potu.

<Sd)toet'plld), sn. «(e)g, pl.

=tiid)er, chustua /. do ocie-

rania potu ; chustka, w któr
owijano umarego.

®u)uiet'fjilltg, swajs m.,

spajanie n., spawalno f.

fl)tt)C'jCr, sm. »g, pl. —

,

szwajcar m., portyer m.) o-
nierz m. zgwardyi papieskiej.

©tftttCt'jer, adi. i adv.
szwajcarski, po szwajcar-

sku.

©djtoei'jerart, sf. pl. .-en,

sposób szwajcarski.

©cbtDet'jeriimb, sm. =e§,

zwizek szwajcarski.

Sdjteefjerbegen, sm. *g, pi.

—/ typograf biegy w ska-
daniu i drukowaniu.

<Su)tpeijem', sf. pl. =en,

szwajcarnia /., mleczarnia f.

na sposób szwajcarski.

gdjtoei'jcrljaiig, sn. =1t§,pl
=bäufer, (&rhH)ci'jcrhäugt|cn,

sn. =g, pl. —, willa f.

©d)ulCt'3Ct!ÖfC, sm. *§, ser

szwajcarski.

©d^töci'jcröolf, sn. *e§,

Szwajcarzy pl., naród szwaj-

carski.

@djuiet'3ertt)ac6,e, sf. stra
papieska.

<2cf)tt>e'len, I. vn. (b^aben)

tli si, pali si bez po-
mienia; naffe ^ofg fdjruelt

mokre drzewo tli si ; II. va.

(baben) pali, wypala; Sßecfj

— pdzi smo; noblen —
wypala wgle.

idjtöe'Igen, vn. (b,aben)

hula, zhytkowa, uywa i

sobie; im Überfluffe, im ©liicfe

— opywa w dostatki, w
j

szczcie; in ber ©elebrfam* ,

fett — pawi si w uczo-

noci; in ber 3J?ufif — roz-

J
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koszowa si muzyk, upaja
si muzyk.

SdjlDC'lpen, sn. «>§, hulanie
n., zbytkowanie n., opywa-
nie n., rozkoszowanie n.

Sdjtoe'lger, sm. =•§, pi. —

,

hulaka m., marnotrawca m.,
birbant m., rozpustnik m.

Scfjtoefgem', sf. pi. =en,

hulanka/., marnotrawstwo n.

©dmje'Igenfdj, adi. hula-
cki, hulaszczy, birbancki,

marnotrawny.

Sdjtoe'tte, sf. pi. =n, i)

próg m., przycie f.; id)

roerbe nie mefir feine — über=
fdjreiten nie przestpi nigdy
wicej jego progu; an ber —
be @ra6e§ nad grobem; 2)
próg kolejowy, podkad m.

&Ó)\Dt'Utn, I. va. i vr.

sprawi, aeby co napucho,
napczniao, wezbrao, na-
brzmiao, wydo si; ber
Sßinb fdjroettt bie ©eget wiatr
napi, wyd agle; baä
©lud [meUt ujm bie Sruft
szczcie rozsadza mu piersi

;

ber Siegen fiat ben 31u& ae=

fdjroeHt od deszczu wezbraa
rzeka; II. fcfiroette, fdjrotBft,

fcfirooU, gefcfirooHen, vn. (fein)

1) puchn, spuchn, na-
puchn, nabrzmie

; ber 2lrm
fdjroiUt ifim rami mu pu-
chnie; er fiat gefdjrooDene

2lugenltber ma spuchnite,
nabrzmiae powieki; 2) we-
zbra

; ber gtujj fdjroiUt rzeka
wzbiera ; ba §erj fdjroiUt ifim

nor SBonne serce wzbiera mu
rozkosz; bie ßnofpen — in
ber ©onne pczki pczniej
w socu; ber 3JIut fdjroiUt

odwaga ronie; bie ©alle
fdjroiUt ifim ó mu si po-
rusza, wpada w gniew.

SdjtoCUen, sm. =, <5d)\Dt'U

Iling, sf. pi. =en, puchnicie
Ni, puchlizna /., nabrzmienie
n. ; wezbranie w.; roniecie
n., wzniesienie n.

SüjWflenÖ, adi. puch-
ncy; bie =en Änofpen p-
cniejce, pkajce pczki

;

bie -en ^ßoffter pulchne po-
duszki.

2tf)u3C'üton, sm. *(e)§, pi.
-tönp, ton peny.

©djWuung, sf. pi. -en,
obacz ©cfcroellen.

Sdjtt>e'mme, sf. pi. -n, i)

pawienie n. (koni) i miejsce,

gdzie pawi konie, pawisko
n., pawnia /., paw m. ; 2)
izba gospodna, szynkowa przy
wikszej restauracyi (w
Austryi), szynkownia f.

<Su)tt>e'mmen, va. (fiafien)

pawi, spawia; puka;
boä ipofj — spawia drze-
wo ; Sßferbe — pawi konie

;

ben ©djmufc non ber ©rbe —
spuka wod brud z ziemi

;

ba§ SBaffer fiat an ba§ Ufer
oiel ©anb gefdjroemmt woda
naniosa duo piasku na
brzeg*.

Sd)tt)C'mmen, sn. =§, pa-
wienie «., spawianie n.

;

pukanie »., mycie n.

©djtöe'mralanu, sn. =e§, na-
mulona ziemia.

Stfjttie'mmfanti, sm. =e§, na-
mulony piasek.

Sdjtoenget, sm. =§, pi. —

,

1) wahado n., wahacz m.
barczyk m., dwignia /., gi-

baczka /., ruchado »., dr-
ek zamachowy; ©loden-
fdjroengel serce n. u dzwonu;
Srunnen— óraw /. u stu-

dni; U.[jr— wahado n. u ze-

gara; pumpen— drg m. u
pompy; 2) ob. Sabenfdjroengef.

Sdjtoe'itgeUirannen, sm. -§,

pi. — , studnia f. z óra-
wiem.

Sdjme'ngetyiinHje, */. pi. =n,
pompa /. z drgiem.

©äjffle'ngetyreffe, sf. pi. =n,
prasa f z korb.

©djttic'ngclftü^c, sf. pi. =n,
podpora /. drga przy pompie.

©djttie'llfen,' I. va. (fiafien)

1) macha, kiwa, wywija,
obraca czem; bie 5a§ne —
powiewa chorgwi; SBaf=
fen — wywija broni ; ntit

betn §ute — wywija, macha
kapeluszem ; ba§ ©la§ — wy-
puka szklank; üffiäfdje —
puka bielizn; 2) jmnbn
non ber ©cfiule'— wyrzuca
kogo ze szkoy; II. vn. i fidj— vr. 1) zachodzi, zaj,
obraca si ; mit bem $ferb e— obróci konia ; linf fdjroenft

eudj na lewo zwrot; 2) feine I

©efinnung — zmieni prze-
konanie.

gdjuie'nfen, sn. <=g, Su)we'n=
fung, sf. pi. -en, 1) macba-
nre n., kiwanie «., wywija-
nie n., obracanie w., powie-
wanie n. ; 2) pukanie n. ; 3)
obrót m., zwrot m.

©d)uie'nfj)Hnft, sm. ~e, pi.

=e, punkt zwrotny.

©ujÖCr, I. adi. 1) ciki,
cicy, ein =er Äaften cika
szafa; bie «=e Saft ber Sorgen
ciar m. trosk; ein »erSRantel
cicy, ciki paszcz; 2)
trudny, uciliwy; =e 2lrbei=

ten trudne roboty; »e ^ßflidjten

cice obowizki ; ba tft ein
=e3 Unternehmen to trudne
przedsibiorstwo, przedsi-
wzicie; ba tft nidjt fo

—
to nie bardzo trudne ; 3) eine «e

©träfe ostra kara ; eine, bie =e

2Jcenge wielka ilo; eine
=e Äranf^eit powana, cika
choroba; ein =e 33erBredjen
cika zbrodnia; etro. für fein

=eö ©elb faufen kupi co za
grube pienidze; =»e3 ©efdjii^
cikie dziaa; (przen.:) =e
©efdji^ anfafjren ruszy ci-
kimi argumentami; =e Q\=
garre, =er SBetn cikie, ostre

cygaro, cikie, mocne wino

;

»e ©petfe niestrawna potrawa

;

idj fann feine (Eigenheiten —
nerbauen nie znosz jego dzi-

wactw; ein -er 2ltem ciki
oddech; eine =e §anb, einher
©ang cika rka, ciki
chód; er fiat fdjon eine =e

3unge mówi ju trudno, ju
mu si jzyk plcze; einen
=en Äopf |a6en mie ocia
gow; ein =er Sraum przy-
kry sen; ein --er ©djlaf twar-
dy, gboki sen

; fie §at einen
=en Äatnpf gefämpft staczaa
zacit walk; er gttf mit
=em §erjen roeg ciko mu
byo odchodzi; jmnbm baä
§erj — madjen zasmuci
kogo; jmnbm etro. — madjen
utrudni komu co; ba roirb— faffen, — galten to bdzie
trudno; jmnbm ba Sefie —
madjen utrudni komu ycie;
e roirb mir — , e ju glauben
trudno mi w to uwierzy

;

— oon Segriffen by t-
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pym, trudno pojmowa; TOiC

— ift bo§ fettet? ile way
ta paczka?; eS fann fünf &t=

logramm — fein moe way
pi kilogramów; II. adv.

ciko, uciliwie, trudno,

powanie, ostro; — oerftänb-

lid) trudno zrozumiay; —
IranI ciko, powanie chory

;

er liegt — (frant) banieber zo-

ony jest cik niemoc; fte

fiat fta) — erfunbigt ciko,

bardzo zgrzeszya; etro.— neh-

men traktowa co powanie;

bo liegt mir — am §erjen

to mi ciy na sercu ; —ne=
genb wany, donony; =e

©riinbe wane, donone po-

wody; — fioren niedosysze,

by guchym; fid) — JU etro.

entfd)Uefeen trudno si na

co zdecydowa; jtnnbn —
beteibtgen ciko kogo obrazi.

(Sd)tte'ramig, adi. ciki
oddech majcy, dychawiczny.

©djtDt'ratmiglCtt, sf. ci-
kie oddechanie n., dycha-

wiczno f.

©djWrbelaben, gdjtoe'rfie*

IttftCt, adi. ciko obado-

wany, mocno obciony.
@d)tDC't!bCttÜ6t, adi. ciko

zasmucony.
SdjWrbenmfjnct, adi. ci-

ko uzbrojony.

(SdjtDCrblitttg, adi. cik
krew majcy, ociay.

SdjÜJe'ri, sf. 1) ciko
f., ciar w., sia f. cienia

;

©otb 'fiat eine größere — (ein

größeres fpejiftfcfie ©erotefit)

at SStei zoto ma wikszy

ciar gatunkowy anielioów

;

bie Körper fallen oermögeifirer

— ciaa opadaj si ciko-
ci ; 2) trudno f.,

mozolno
/., ostro /.

SdjtoCremetfer, sm. =§, pi.

—
,
przyrzd m. do mierzenia

ciaru; barometr w.

<5d)töe'reM)t, interj. tam do

kata; do stu piorunów!

©djtoe'renöter, sm. «3, pi.

— , wprowadzajcy m. w
kopot, w ambaras.

Sdjtoe'rcr&e, sf. baryta /.;

fd)roeTelfaure — baryt m.

@d)tDe'rf(iUtg, adi. ociay,
ciki, rozlazy, — fefireiben

mie ociay styl; ein =et

Kopf tpa gowa.
Sdjtije'rfäUigfeit, sf. oci-

ao /., ciko^ /., rozla-

zo f.,
powolno /.

Sd)U)e;rflüfftgleit, sf. cieko-

pynno /.

®d)U)C'rfu^rti)crf, sn. =(e)g,

pi. «e, cikie wozy.

Sdjtöe'rgeuitrt, sf. pi. =en,

trudny poród.

Sd)uie'rgut, sn. =(e)§, ci-
kie frachty.

©djtoe'rpng, adi. majcy
tpy sucb, niedosyszcy,

przyguchy.
r

I

©djioe'rbijrtgfett, sf. tpo
/. suchu, niedosyszenie «.

@d)U)c'rIraft, sf. sia f.

cienia, sia f.
cikoci,

©djtoe'rltd), adv. trudno,

z trudnoci; id) roerbe —
forttommen tonnen z trudno-

ci bd si móg wydosta,

trudno mi si bdzie wydo-

Sdjtoe'rmui, sf., ©d)uie'rmü=

ttgfett, sf. melancholia f., za-

duma /. pospno /., ponu-

ro f. umysu; in — t>er=

finfen popa w melancholi.

(SdjtoCrmiitig, ©dune'r»

mUt(§)bOÜ, adi. melancholijny,

smutny, pospny, zadumany.

(3d)ttie'r£imft, sm. -eg, pi.

tt, punkt m., rodek m. ci-
koci

;
(przen. :) ben — auf

eilt). legen oprze si na

czem, gówn wag przy-

wizywa do czego.

djtofrfpat, sm. -(e)S, pi-

=e, baryt m., brzemie m.,

spatyt ciki.
©djtijcrt, sn. =e§, pi. -er, i)

miecz m., kord w., or m.\

ba — jiefien, entblößen,

miecza doby; oa§ — in bie

©cfieibe ftecfen miecz schowa
(do pochwy) ; bie Scfineibe, bie

©djärfe be3 =e§ ostrze n. or-

a; tnit^euer unb — ogniem

i mieczem; baS — Su fü&>en

nerftefien dzielnie wada mie-

czem; mit bem =e fitnriefiten

ci mieczem
;
jroeifC&neibigeS

— ' dwusieczny miecz ; ba§

— mag entfcfieiben niechaj

i

miecz, or rozstrzygnie;

er ift bas" befte — im

lSanbe najdzielniejszy to w

kraju onierz; ba8 — ber

©eredjtigfeit ©otte miecz m.

sprawiedliwoci Boej ; eine

3unge haben roie ein — mie
jzyk jak brzytw; 2) kle-

paczka /. (do lnu i konopi).

©d)Ü)e'rtfilÖttcrig, adi. ma-

jcy licie mieczykowate.
' ©djWrtboljne, sf. pi. -n,

fasola tyczkowa, francuska.

©djtoe'rtel, sm. »3, pi. —,
kosaciec ?n., liliowy korze;

ftintenber — staropodzie

m., mieczyk smrodliwy.

Sd)töC'rtcrtanj, sm. «eS
f

pi. =tänje, taniec m. z dobytymi

mieczami, taniec wród mie-

czów; walka /. na paasze.

©djtoe'rtfeger, sm. «a, pi.

— , miecznik m., mieczo-

wnik m.

©djWrififdb sm. =e§, pi.

=e, ostropysk m., mieczyk m.,

miecznik m.

©djttC'rtfÖrmtfl, adi. mie-

czowaty, mieczykowaty.

©d)ti>e'rtgefUrr, sn. -8,

szczek m. mieczów.

SdjWrtfiicI), sm. .(e)8, pi.

*e, cicie n. mieczem, paa-

szem.

SdjuiCrttUie, */. pi. =n, ko-

saciec ogrodowy, irys f.; roilbe

— kosaciec botny albo óty,
kosacz m., okrek m.

©djuie'rtmatuten, sm. pi.

wojownicy pi., bojownicy pi.

<Sdjtoe'rtfd)lag, sm. -(e)8,

pi. =fd)läge, uderzenie n., ci-

cie n. mieczem.

©cötoe'rtftretdj, sm. -&,pi.

n, obacz ©d)roertfd)lag, bie

©tabt rourbe ofine — genom»

men miasto zdobyto bez do-

bycia ora, bez przelania

krwi.

(Sd)U)e'rttati5, sm. =eS, pi.

=tän<e, obacz ©d)roertertanj.

©d)ö)e'rtttiiger, sm. =§, pi
— , miecznik m., urzdnik m.

dworu nioscy przed królem

miecz.

SdjüJC'fter, sf. pi. =n, i)

siostra f.; leibliche — rodzo-

na siostra; §alb— przyrodnia

siostra; Heine — siostrzyczka

/.; 2) (6armfi«5ige) — zakon-

nica /., siostra miosierdzia;

bie neun «=n Muzy pi.
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Sdjuie'fierdjen, sn. =§, pl.

—, siostizyczka/., siostrunia/'.

©djtiie'fterlmu, sn. -es, ^i-

•er, siostrzeniec n., siostrze-

nica /.

@djH)e'fterUd), adi.iadv. sio-

strzyn, siostrzan, siostrzeski,

po siostrzerUku; fid) — lieben

kocha siejak siostry ; «e @rb-

teil 8iostrzyna cz (przypa-

dajca na siostr i po siostrze

odziedziczona); =e £iebe mi-o siostrzeska.

©djtDe'ftermann, sm. *{e%
pl. »mannet, m m. siostry,

szwagier m.
iSAüJC'ftcrmörbcr, sm. =,

pl. — , siostrobójca m.

©d)uie'fter(n)b;au3, sn. -feg,

pl. «Ijaufer, ^klasztor m., za-

kon m. sióstr miosierdzia.

Sd)ttie'fter(ii)fd)uft, sf. pl.

=en, ©djtüc'ftcroröen, sm. =&,

pl, — , sio8trzestwo n.

©djuic'fterfrjhn, sm. <=e§, ^.
-jbüne, siostrzeniec m.

@d)&ie'fter[pradje, */. mowa
pokrewna, siostrzana.

&ti)M'$tx\tabt, sf.pl. »ftäbte,

miasto siostrzane.

©d)toe'ftertod)ter, «/. joZ.

stbchter, siostrzenica y.

©djttH'ubogen, sw. -§, pl.

»bögen, obek m., k odpo-

rowy, arkada /., obczyna

f..
brama sklepiona.

<Sd)irjt'd)ten, va. (baben)

dwie naprone liny trzeci

czc je linewk silniej na-

pi.
(SdjuCgerdtern, spl. te-

ciowie pl., teciostwo n.

©djtöte'gerftub, sn. =e§, pl.

-er, obac^ (äcbnHegerfoljn i

©cbroiegecto&ter.

(gdjttne'gerrriama, Sdjuiie'»

gerrmitter, sf. pl. -, =mütter,

teciowa /.

(gdjtme'gerfoljn, sm. »(e),

^>Z. »forme, zi »2.

©djtrjie'gertodjter, «/. pl.

=tod)ter, synowa /.

®d)tt)ic'flerüoter, sm. .§, ^Z.

-oater, ®d)ti>ie'gnWa, sm.

=, pZ. =, te m.

<Sd)U)iC'Ie, */. pZ. =n, mar-

twak m., modzel m., dga /.,

guz m.. twarda skóra.

©d)tt>ie'Iid)t, <Sd)U>ie'lig,a^'.

guzowaty, odparzony, stwar-

dniay, odcinity, modze-

lowaty.

©djti>ie'mel, sm. »§, pl. —

,

1) obacz ©cbroinbel; 2)

©cbroiem(e)ler, sm. =, #.
— , birbant m., libertyn w.,

hulaka m.

©djttitemelei', sf. pl. »en,

ycie n. hulaszcze, niere-

gularne.

@d)ime'm(e)ler, sm. .g, #z.

— , ob. ©djroiemel 2).

©djüiie'melig, adi. 1) ob.

©chnunblig; 'i) podpity, pod-

chmielony; 3) hulaszczy, bir-

bancki.

Sdjune'meln, «». (baben i

fein) 1) zatacza si, chwia
si chodzc; 2) zesabn,
omdle.

<5djue'rig, adi. i adv. 1)

trudny, utrudniony, oporem;

eine =e Slufgabe trudne zada-

nie; eine =e $rage trudna

kwestya; ba§ =fte baben mir

iiberftanben przebylimy naj-

gorsze; er ift febr — bardzo

trudno go zadowoli; bie

©laubiger 'aeigen fid) fe^r —
wierzyciele robi wielkie tru-

dnoci; baä Sucb, bat »iele -e

©teUen ta ksika ma wiele

trudnych, zawiych ustpów;
ber ©tein ift — im SBearieiten

ten kamie daje si le, tru-

dno obrobi; biefe lnge=
legenbeit gebt — sprawa ta

idzie oporem; 2) spuchnity,

jtrzcy si, ropicy si, obie-

rajcy, owrzodziay.

Sdjtote'rigfeit, */. pi- =en,

trudno /., objekcya /., za-

wada /. ; er madjt grofje =en

robi wielkie trudnoci; man
mufj aEe =en iiberroinben trze-

ba przezwyciy, uprztn
wszystkie trudnoci; =en in

ben äßeg legen czyni, robi
trudnoci, przeszkody; er fin=

bet überall »en on potyka

wszdzie na przeszkody;

bter ftedt bie — w tern sk;
alles gebt obne =en wszystko

idzie gadko.

©d)uii'ramanjug, sm. =s, pi.

=jiige, kostyum m. do py-
wania.

©d)»t'mmonftoU, sf. pl. -en,

pywalnia /.

©djtui'mmawarat, sm. =e§,

pl. *e, pywak m., przyrzd

m. do pywania.

<5d)tt)i'mmt)0u, sn. =e8, pl.

»bäber, pywalnia /.

<3djtt>i'mmMafe, sf. pl. =n,

1) pawka /., pawaczka /., p-
cherz pawczy (u ryb); 2)

pcherz m. do pywania.

'(Sd)tt)i'mmbfldf
sn. -§, dok

pywajcy.

©djuihnmen, L fd&roimme,

fdjroimmft, fcbroamm, gefcbroom«

men, vn. (Ijaben i fein) py-
wa, pyn; über ben glujj

— przepyn rzek; an
Ufer — dopyn, przypyn
do brzegu ; auf bem SRücIen —
pywa na wznak; gefd)room=

men fommen przypyn; bec

gifd) fcbroimmt in Sutter ryba

pywa w male; (przen. :)

im Überfluffe — opywa w
dostatki; in tränen — zale-

wa si zami, ton we zach;

roir fdjroammen 'im SBeine

mielimy wina a do zbytku

;

im Slute — kpa si we
krwi; ba§ SSttit fcbroamm auf

ben S3oben krew pyna
strumieniami po pododze,

krew zalaa podog; ber

2lbler fcfiroimmt in ber £uft

orze pruje powietrze; bie

Sffiare fd)roimmt towar fest

w drodze; (przen.:) ber $ifd)

roitt — ryba chce pywa;
II. vimpers. eö fdjroimmt mir

nor ben 2lugen oczy moje si
mc; III. fcbroimmenb, ppr.,

adi/ i adv. pync, pywa-
jcy, pyncy, wpaw; er

bat — ba3 SJanb erreicht py-
nc przybi do ldu; =e 33rü(fe

pywajcy most.

@d)ti)i'mracn, sn. =§, py-
wanie n. ; beim — przy py-
waniu.

©d)U)i'mmen&, adi. i adv.

obacz ©rbroimmen III.

©d)ttii'tnmcrr
sm. =§, pi.

— i 1) pywacz m., pywak
m.; er ift ein guter — jest

dobrym pywakiem; 2) py-
wak m. (mech.); 3) pienidz

z jednej strony wklso wy-
cinity.

©d)ttii'mmcrtn, sf. pl. =nen,

pywaczka f.
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Sdjnii'mnterhaljn, sm. =(e)ä,

pl. =häbne, kurek to. u py-
waka.

SdjÜJt'mntftiljig, adi. zda-

tny, zdolny do pywania.
2. duoi'mntfätjtfjfeit, sf.

f

pl.

=en, zdolno f., zdatno f.
do pywania.

Sdnm'mmfebcr, 2d)im'mm=
floffe, sj. pl. = n, petwa f.

(u ryby), opawa /.

5rfjtt)t'mmfiijj, sm. «e§, pl.

•füfje, noga pywna, bo-
niasta.

Sdjuit'mmfii§(l)er, sm. pl.

pletwonogi pl.

Sdjtti'mmgiirtel, sm. -.$,

pl. —
,
pas m. do pywania,

pywaczka f.
Sdjun'mmijaut, sf. pl.

=l)äute, bonka /. u nóg,

petwa /.

2d)n'mml)i>fe, sf. pi. sn,

majtki kpielowe.

Sd)UH'rimtfäfer, sm. -%, pl.

—, wodnik ?»., chrzszcz
wodny.

2d)tt)t'mmfiinft, sf. sztuka

/. pywania.
Sdjton'inmfrabbe, */. pl.

=n, zorzak to.

Sdjttii'mmlc^rcr, §d)tt!i'ntm=

niCifter, sm. =, pl. — , nau-
czyciel to. pywania.

SdjtDi'mmütyle, sf. pl. =n,

myu-pywak to., myn py-
wajcy.

S'dfjwi'inmneij, sn. *eg, pl.

«e, sie rybacka pywajca.
Sdjtoi'ntmpiaC, sm. *&,pl.

=pla|e, miejsce n. do py-
wania.

Sdjüii'mm^rfltie, sf. pl. =n,

próba /'. pywania; próba
pucna.

<2djtDt'ntmring, sm. .-e*, pl.

«=e, piercie okrtowy.
SdjttJt'mmfdjttetfe, sf. pl.

'Xl, rozdepka f., spawik to.

«djtoi'ramftfnile, sf.pl. =n,

pywalnia /.

2dj«H'mntftitnbe, sf. pl. «n,

lekcya f. pywania.
SdjtDt'mmüogel, sm. *§,pl.

=DÖgei, ptak wodny, pletwo-
uóg to.

2d)H)t'nl)C, sf. pl. =n, liszaj

to., ostudy n. pl., opryszcz-
ka f.

5d)lM'n&el, sm. -§, l) za-

wrót m. gowy; 21nroanMun=

gen non — hafcen mie na-

pady zawrotu gowy ; 2)

oszustwo «., cygastwo n.
;

ben — !enrte id) znam te

wykrty, wybiegi, to cyga-
stwo; 3) ber ganje — ift nirht

oiel roert cay ten kram nie

wiele wart.

2d)tt)i'nbclanfatl, sm. =(e)§,

pl. »anfalle, napad m. zawrotu
gowy.

Sdjtoi'nbclbanf, sf. pl. -en,

bank oszukaczy.

Sd)totnbelei', sf. pl. =en,

wykrt to., krtactwo rt.,

oszustwo «., matactwo n.,

8zachrajstwo n., cygastwo
n., szalbierstwo n.

5d)tDt'n&elgefiiI)I, sn. *(e)§,

uczucie n. zawrotu gowy.
Sd)tt>'inbelgeift, sm. =es, pi.

=er, aucb kretacki, matacki,

oszukaczy.

Sdjtm'nbelgefdjäft, sn. -e§,

pl. =e, interes polegajcy na
szachrajstwie, oszustwie.

&djH)i'nbeIgefd)tdjte, sf. pl.

=n, historya wymylona, zmy-
lona.

sdjtoi'nbenjafer, sm. =§,

kkol roczny, soamina f.,

durnica f., przepad to.

2d)uli'n&Cil)öft, adi. oszu-

kaczy, matacki, kretacki.

®d)tM'n&(C)Hg, adi. I) odu-
rzajcy, gow zawracajcy;
2) majcy zawrót gowy ; mir
rotrb — gowa mi si krci

;

(przenonie:) ba §at i&n —
gemacftt to go oszoomio,
upoio ; 3) wykrtny, kretacki,

matacki, oszukaczy.

(sdjtot'nöelfiMjf, sm. =es, pl.

=föpfe, Sdjtüi'nbelmeter, sm.

=§, pl. —, obacz ©cbjDinbler.

Sdjttn'nbeln, I. vn. (fiaben)

1) baamuci, cygani, oszu-

kiwa; vr. fidj urn etro.

fierum— wycygani si, wy-
krci si ; 2) mie zawrót

gowy; mein Kopf fdjroinbelt

gowa mi si krci ; II.

vimp. e§ fchroinbelt mir
gowa mi si krci, mam
zawrót gowy.

Sdjtti'nbdnb, adi. spra-

wiajcy zawrót.

<5d)U)t'n&elflld)t, */. I) za-

wroty pl. gowy ; 2) mania f.

zmylania, wymylania, oszu-

kiwania.

5d)toi'ttben, fd)n>inbe,

fc&roanb, bin gefdmmnben,
vn. 1) nikn, znika, zani-

ka; bie ©onne fdmnbet
soce zachodzi, chowa si;
meine lefcte Hoffnung fdjroirtbet

ostatnia moja nadzieja znika,

niknie; lafj bie Hoffnung nicöt

— nie tra nadziei ; bie ©inne
fdjroanben mir straciem zmy-
sy; bie Seit fcbtmnbet czas

uchodzi; bie Gräfte — immer
mef)r siy opadaj, zanikaj
coraz bardziej ; 2) ote ^tfje —
im Äodjen grzyby kurcz si,

zanikaj w gotowaniu ; trbene

©efäfje — viel im Dfen na-

czynia gliuiane zesychaj
si w piecu; eine ^orberung
— laffen zrzec si pretensyi

;

3) chudn, schn, widn,
zanika.

<Sd)tt)i'ltben, sn. -8, zani-

kanie »., zanik to., niknicie

«., znikanie n. ; chudnicie
?i., usychanie n. ; ubywanie n.

;

omdlewanie n., atrofia /.

8d)ffli'nbfled)tc, sf. pl. =n,

obacz ©mtnbe.
<Sd)ö)i'nbIcr, sm. =§, pl. —

,

krtacz to., matacz to., sza-

chraj to., cygan to., szalbierz

to., awanturnik to., oszust

TO., obieywiat to.

Sdjroi'nblertn, sf. pl. =nen,

szachrajka/., awanturnica /.,

krtaczka /., szal bierka /.

d)ttt'nblcrbanbc, sf pl.

=n, banda /. szachrajow,

oszustów, cyganów.

igdjtDi'nbfudjt, sf suchoty

pl.] zanik to., uwid to.;

jur — neigen mie inklina-

cy do suchot; an — leiben

mie suchoty; galoppierenbe
— galopujce suchoty; bie

— im 93eutel ^aBen mie po-

such w kieszeni.

gdjtöi'nbfüdjttg, adi. su-

chotniczy, majcy suchoty.

<Sd)toi'nbfüd)ttge(r), sm. =n,

pl. =n, suchotnik to.

@d)tDi'nbfiid)tigc, sf. pl.

i
sn, suchotnica /.

Sdjttu'nbfiidjttgleit, sf. stan

8Uchotniczy.
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<Sd)tt>i'nbfitd)t3faiti>i&at, sm.

=en, pl. «en, kandydat m. na
suchotnika, zagroony m.
suchotami.

Sdjttu'ngurett, sn. =e§, pl.

=er, obacz Sprungbrett.

>d)Wi'nge, «/. ^. =n, skrzy-

do «.; auf ben «=n be§

3Binbe§ na skrzydach wia-

tru; 2) klepaczka /. (do kle-

pania lnu); 3) kobiaka /.,

opaka f. do czyszczenia

zboa z plew.

SdjUn'ngeit, fcbroinge,

fdjroingft, fdjroang, I)abe ge«

fdbroungen, I. va. 1) macha,
porusza, wywija, krci,
powiewa czem; bie $lüget
— macha skrzydami ; bie

jCüfce im Sanje — hasa,
wywija nogami w tacu;
bie f^afine — powiewa cho-
rgwi. ; ben SBecber — wnie
puhar do góry; 2) er fdjroang

fie auf fein ^ßferb podsadzi

j na swego konia; etro. über
ben Äopf — przerzuci co

po za siebie, przez gow;
eine Söurffcbetbe — podrzuca
tarcz; II. vn. (baben) poru-
sza, koysa, waha, drga, I

buja, macha si ; bie ©atten
— struny drgaj; ba§ ^Senbel

fcbroingt wahado koysze si;
III. fid) —, vr. wznosi
si, wskoczy, wznie si,
koysa si

; ftdj auf ba§ ^ßferb— wskoczy na konia, do-
si konia

; fid) auf ben ljron
— dosta, wznie si na
tron, osi na tronie; ftd) im
ü£anje — koysa si w
tacu.

©djtot'ttfltn,«n.«g, Sdjtijfn-

giUtg, sf. pl. =en, 1) waha-
nie n., koysanie n., poru-
szanie «., machanie n., wy-
wijanie n. czem.

Stfjtt)t'ngen&, adi. drgajcy,
poruszajcy, wahajcy, ma-
chajcy si; in =e eroegung
Derfefcen rozkoysa, rozma-
cha co.

• ©djtM'ncjfeöer, sf. pl. *n,

SdjttU'ttgfiaft, sf. obacz

©dnoungfeber i ©cbroungfraft.

Sdjun'ngljebe, sf. pl. =n,

obacz feebe.

5d)U)i'«gung, sf. »en, po-
ruszenie n., machnicie n.,

drganie «., wibracya /.

;

roieniel =en, macht ba3 5ßenbel

in einer ©tunbe ile porusze
robi wahado na godzin;
bie =en be§ 33oben§ bet einem

©rbbeben wahadowy ruch
ziemi przy trzsieniu ziemi.

Sdjuu'ngungsbetoegting, sf.

pl. =en, obacz ©djrmngung.
©djBn'itgunggDogen, sm.

=§, pl. =bogen, uk m. drga-

nia.

@ujttii'ngung§boitcr, sf.

czas m. drgania.

©djtDt'nguuggttcüe, sf. pi.

=n, fala f. drgania.

@djtt>t'ngitng3jahl, sf. pl.

=en, liczba /. drga.
(Sdjtoi'ngungSjett, sf. obacz

©cnroingungbauer.
2rf)ltH)J}J', I. interj. ciach!

klaps! pac!; II. adi. zrczny,
gitki.

©djtDi'We, sf. pl. «=n, 1)

koniec m. bicza; 2) gitki ko-
niec wdki.

©djtiri'Wen, I. vn. (baben

i fein) koysa, huta si;
mit ber ©erte — trzaska
z rózgi ; II. va. zgina co
sprystego, wywija, ciska.

©d|tDtM)§, sm. =fe§, pl.

=fe, einen — baben by pod-
chmielonym, podpitym.

©djHH'rbef, sm. =>§, pl. —,
obacz ©ctnunbel 1).

@d)tut'rren, vn. (Baben)

warcze, skwiercze, furcze,
brzmie, brzcze, wista,
wieika; ber $opf fcbnrirrt

mir non aß bem £ärm w go-
wie mi huczy z tego haasu;
ber ^ßfetl flog fcbroirrenb ab
strzaa wiszczc, warczc wy-
leciaa ; ba ^etmdjen fdjroirrt

wierszcz wierka ; bie Ääfer— chrzszcze brzcz; ber

Greifet fdjtnirrt bk brzczy.

Sd)uii'rren, sn. »3, war-
czenie n., brzczenie w.,

brzmienie n., wistanie n.,

wierkanie n., furczenie n.

©djtttt'^feab, sn. =(e), pl.

=6äber, ania parowa /., par-

nia /., potnia /., pocilnica /.

©djttii'^en, ftt)roifee,fd)roiCeft

i fd)rot|t, I. vn. (baben) poci
si; er fdjrotct on ben £än«=

ben rce mu si poc; burd)

unb burd) gefdjnufct fein by

na wskro przepoconym

;

junt — einnehmen wzi,
zay na poty; bet einer

2lrbeit — poci si nad ro-

bot, mczy si nad prac;
bie 5en f*er — okna, szyby
zaszy par, poc si; ba3
©etreibe fd)n|t zboe paruje

;

II. mid) fcbiot^t, vimpers. poc
si, zgrzaem si; III. va.

(baben) przez poty co odda-

wa; et fd)tt)i|t 33Iut krwi
si poci ; baS Seber — skór
parzy, zaparza.

Sd)ti't5eit, sn. =3, pocenie

n., poty pl.

®d|ti)i'^tg, adi. poccy si,

spocony, spotniay, zapocony.

SdjtiJt'ljfantmer, sf. pl. *n,

©djtot^faften, sm. =3, pi.

=fä|ten, pamia /., izba f.,

skrzynia /. do pocenia.

Sd)tiH'|mtttel, sn. =3, pl.

— , rodek m. na poty, lek

potny, napotny.

<Sd)tM'^niiUer, sn. --3, pl.

—
,
proszek m. na poty.

©djtoö'befaft, sn. =ffe3, pl.

=fóffer, beczka/, z wapiennym
rozczynem w garbarni.

Sdjuiti'bCJt, va. (baben) wa-
piennym rozczynem smaro-

wa skór, aby sier oblaza.

<Sd)töö'ren, I. fdjiuöre,

fdjioörft, fcbrour i fcbroor, bab
gefd; moren, vn. i va. 1) przy-

siga, zaprzysidz, kl si;

er fcbroört bei jebem DBorte

przysiga przy kadem so-
wie; einen ©ib — uroczyst
zcy przysig

;
jmnbm etro.

— zaprzysidz komu co;

auf jmnb3 §aupt — przy-

siga na czyj gow; id)

möcbte barauf — , bafj . . .

przysigbym, e . . .; falfd)— przysiga krzywo ; tjodj

unb teuer — przysiga, za-

klina si na wszystkie wi-
toci; id) bab fdjon im 2lmte

gefcfirooren jestem ju zaprzy-

siony w urzdzie; (prze-

nonie:) auf jmnbn — lepo
komu ufa, przysiga na
czyj uczciwo; ju jmnb
patyn — przysiga na czyj
sztandar, na czyje haso ; II.

fid) —, vr. zaprzysidz si
komu, czemu; fid) gu jmnb
Änecbt — zaprzysidz si
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komu na sug ; III. gefcbrooren,

pp. i adi. er ift mein ge»

fdjroorener gettb jest moim
nieubaganym nieprzyjacie-

lem.

<Sdj»Ö'rClt, sn. =3, przy-

siganie n., zaprzysiganie

n., zaklinanie n.

©djtOÜl, adi. i adv. duszny,

parny, duszno, parno ; mir

nmrbe ganj — zrobio mi si

duszno.

gdjttmle, sf. duszno /.,

parno /., upa m.

Sdjuiiilitä't, */. Pi- "«"/

ambaras m., przykra sytua-

cya, trudno /.

2d)t01ll(t, «»». =e3, pi.

©cbroiilfte, 1) obacz ©e=

fcbroulft; 2) nadto f.\ na-

puszysto /. (stylu).

Sd)U)Ü'lfttg, adi. nadty,

napuc.hnir.y, napuszysty.

Sdjuniiitigfett, sf. napu-

szyst.o /.

(SdjtPUnl), sm. »i, zanik

m., niknicie n. ; SUterä—
uwid starczy; 3JuIeI—
zanik m. muszkuów, mini.

@d)tt)Ult8, sm. *Va, pi-

©rhnumge, 1) ruszanie n. si,

poruszanie w. si; etro. in —
bringen rozrusza, rozkoysa
co ; in — fommen rozmacha
si, wej w ruch; 2) roz-

pd m., zamach m.
;

pod-

skok m., wzlecenie n., wzlot

m.\ mit einem — roar er auf

bem ^ßfetbjednym podskokiem,

susem dosiad konia; ber

SSogel nol)m einen böseren —
ptak wzbi, wzniós si wy-

ej ; 3) polot m., wznioso/.,
fantazya /"., zapa m., popd
m. ; eine ©adje in — brin=

gen puci w obrót, w ruch

jak rzecz;; biefe ©ebidjte

finb mit — gefdjrieben poe-

zye te pisane z polotem;

ba3 gab feiner SEätig'eit einen

neuen — to na nowo oywio
jego dziaalno; 5) obacz

©dnuingung.
Sdjtom'ngficüiegung, sf. pi.

»en, drganie w., ruch m., po-

ruszanie n. si.

Sdjtou'ngbrett, sn. =e3, pi
=er, obacz Sprungbrett.

Sd)uiu'ngfeucr, sf. pi. =n,

lotka /., pióro n. do latania.

edjwu'Hgijaft, ®d)u»u'ng=

reid), Sdiumugbotl, ad*,

wzniosy, z polotem, enta-

zyastyczny.

©d)Uurngfraft, sia odrod-

kowa, rozpdowa.
Sdjuufngfugeln, sf. pi.

gaki rozpdowe.

(Sd)U)U'ngl0§, adi. bez po-

lotu, bez zapau.

Sdjttm'ngrab, sn.
:

=(e)§, pi.

»räüer, koo zamachowe, roz-

pdowe, koowrót m.

'®d)tiw'ngriemen, sm. =§,

pi, —
(
rzemie m. u resorów,

targaniec m. u karety, trans-

misya /.

2d)ttuir, sm. =(e)3, pi.

©djroüre, 1) przysiga /.

;

einen — tun przysiga, przy-

sidz ; einen falfcben — leiften

krzywoprzysiga ; 2) kltwa

/.; ©dnuüre au3ftof$en prze-

klina, zaklina.

©d)uni'ruriid)ig, Sdjum'r*

bergcffCH, adi. wiaroomny,
niedotrzymujcy przysigi,

niepomny na przysig.

©d)uiu'rfiitger, sm. pi pal-

ce, które si podnosi przy

przysidze.

<gd)üm'rgertdjt, sn. «=e3, pi.

=e, sd m. przysigych.

©d)tDU'rgcrid)t§^of, sm. =e3,

pi =I)öfe, trybuna m. sdu
przysigych.

©ctro'cco, ©d)iro'ffo, sm. =3,

siroko m.
©ecejfio'n, ©ejeffto'n, sf. pi.

«en, «ecesya /., wyodrbnie-

nie n.

©cceffioni'ft, ©caefffont'ft,

sm =en,p. =en,secesyomsta»i.

(Seceffiont'ftifd), ©ejeffto«

ntfttf d), adi. secesyonistyczny,

odrbny.
©edj, sn. =(e)3, pi =e, krój

m. u puga, naróg m., so-

sznik m.
<5ed)3, ©e'dife, »um. szec

>

szeciu, szecioro; Uttl —
(Ufyr) o szóstej godzinie;

rotr finb unferer — jest nas

szeciu, szecioro, sze; mit

fed)fen faxten jecha szóstk,

w sze koni.

Sed}3, */. pi. -fen, Se'd)fe,

sf. pi =n, szóstka f.\ nm
boppette — merfen podwójn
szóstk odrzuci (w kartach);

er bat bie mer =en ma cztery

szóstki; bei meiner -e', dali-

bóg!

SedjSa'djteltaJt, sm.*a,pi.

=e, takt szecioósemkowy.

(Se'd)3cmntg, adi. szecio-

ramienny.

SCd^ulätt(c)rig, adi. sze-

ciolistny.

Se'djäcd, sn. (e)§, pi. "i,

szeciokt m., szeciobok m.

©e'd)2C(ftg, adi. szecio-

ktny, szecioboczny.

'<2e'dj§en&er, sm. =8, pi —,
trzyletni jele (którego rogi

maia trzy koniuszki).

Sc'd)fer, sm. =3, pi —,

1) szóstka /. ; 2) szóstka /.,

Szostak m. (pienidz).

<Sc'd)fCtlCi, adi. szecio-

raki.

©c'djfcrpg, sm. =e§, pi.

=jüge, szóstka koni, sze koni.

Se'djSfadj, ©e'8fSUifl, adi.

i adv. szeciokrotny, szecio-

krotnie ;
— jufammentegen

zoy w szecioro; ettt).
—

begasten zapaci co szecio-

krotnie.

@e'd)3fadjC(3), sn. =en, sze-

ciokrotne n.

®tm\lW$' Se'djgfcttig,

szecioboczny, szeciostronny.

£e'dj3pdjner, sm. -3, pi.

— szeciocian m.

(5C'd)SfÜ§tg, adi. szecio-

nouy, szeciostopowy ; ein

=e Sier szecionone zwie-

rz; ein =er S5er3 szeciosto-

powy wiersz, heksametr m.

©c'd)§gcf»ann, sn. *(e)3, pi
=e, obacz Sedjfergug.

<Sc'd)§l)Unbcr, num. szeset.

®c'd)§^unbcrtftc, num. sze-

ciosetny.

(Sc'djZjä^rtg, adi. szecio-

letni.

©e'd)3fatttig, adi. szecio-

granny, szeciokaciasty,

szeciowgielny.

©C'djSmpI, adv. sze razy,

szeciokro.

@e'dj§inaltg, adi. szecio-

razowy, szeciokrotny ; eine *e

©cmab^nung napomnienie po-

wtórzone sze razy.

>e'd)§mannig, adi. szecio-

prcikowy (rolina).
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©C'^Ömonottg, adi. sze-

ciomiesiczny; semestralny,

póroczny; (Se'djSmonatfidj,

szeciomiesicznie, semestral-

nie, pórocznie.

Se'd)§»funuer, sm. =3, pi.

—, dziao szeciofuntowe.

©C'd)3j)fiin&tg, adi. szecio-

funtowy, sze funtów, trzy

kilogramy wacy.
©C'd)§ltft|jig, adi. szecio-

rzdkowy, sze rzdów ma-
jcy.

©e'djäntberig, adi. szecio-

wiosowy, sze wiose ma-
jcy.

©C'dj3faUig, adi. o szeciu
strunach.

©C'djSfiÜllig, adi. szecio-

supowy, o szeciu kolumnach.

<e'd)8fCUtg, adi. szecio-

stronny, szecioboczny,

<Sc'd)§ftI6tg, adi. szecio-

zgoskowy.
©e'djSfjjfimier, sm. -§, pi.

—
,
powóz m. w sze koni.

<&e'd)§f.|Jänmg;
adi. szecio-

konny, poszóstoy.

©C'^fttmmig, adi. szecio-

gosowy, na sze gosów
uoony.

©e'dj§ftÜnt)ig, adi. szecio-

godzinny.

(Se'djSftÜrrältd), adi. co sze
godzin.

<3e'd)3tägtg, adi. szecio-
dniowy, szeciodzienny.

<3e'dj3tägltff), adi. co sze
dni.

Se'djStaft, sm. *e, pi. °l,

takt szecioósemkowy.

@e'd)3taufenb, num. sze
tysicy.

<SVdj§taufettl)fte, hum. sze-

ciotysiczny.

Sc'djftC, num. szósty; ber
— %til szósta cz; bet
— Qult szósty lipca.

(se'djfte, sf =n, pi. =n,

szósta /"., szóstka f. ; seksta

/., szósty sekwens w kartach.

©e'dj§(e)ljan), adi. pó-
szosta.

€>C'd)§tCÜtg, adi. szecio-

czciowy, z szeciu czci.
©C'djftef, sn. *%,pl. — , szósta

cz; orei —> trzy szóste.

©e'djftelfreiä, sm. =e§, pi.

"i, seksant m., sskstant m.,

szósta cze koa.

<5e'djftCtt§, adv. po szóste.

©e'djäitnbfedjjig, «». gra

w karty.

<Se'dj&Hcrtcttaft, «w. >i*>,

pi. =e, takt szeciowier-
ciowy.

©CdjStoeiutg, adi. szecio-

sapkowy (bot.)

e'tlj3u1tttf(e)ltg, adi. sze-

cioktny.
Se'dj§tDÄc(jnerin, sf. pi.

«nen, poonica /.

©C'd;ÖJCUtg, ao^'. 1) szecio-

wierszowy; 2) szeciorzdko-
wy; =e ©erfte szeciorak m.

©C'djJCljn, «m»j. szesnacie.

©e'djjeljnerlei, a^'. szesna-

cioraki.

<3e'djäeljnfad), <3e'd)jcl)nfäl=

tig, a^. i adv. szesnastokrotny,

szesnastokrotnie.

©e'd)$cl)npdjig, Sc'djjc^n=

fettig, adi. szesnastoboczny,

szesnastostronny.

Se'd)3eljniÖl)rtg, adi. sze-

snastoletni.

©e'djjcljniährige(r), sm.=en,

pi. »en, chopiec w., dziew-

czyna szesnastoletaia.

©C'ÖJjClinlÖtig, «Ä. szesna-

stoutowy; =e ©tlber szesna-

stoutowe srebro.

©e'd)3eljtt)jfünuer, sm. «=§,

jp. — , dziao szesnastofun-

towe.

©e'd)3Cfjnte, num. szesnasty.

«SCfocljntel, ©Cdjsdjnteil,
sn. =J3,pl.—,'=e, szesnasta cz,
szesnastka f.

Se'djjeljntelfrjrmat, sn. =e3,

ßZ. =e, szesnastka
Z'.

©e'djjeljntclnote, s/. _pZ. =n,

szesnastka /.

(Se'Aje^ntcnÖ, atftf. po sze-

snaste.

5c'd)jig, n»m. szedziesit,
szedziesiciu.

Sc'tfj/Üg, sf- szedziesitka/.
©e'djjiger, sm. =,pZ. —

czowiek majcy szedziesit
lat; ein ftarfer — majcy
zwy szedziesit lat.

©e'djjtger, sf. pi. in ben
— Qa^ren w szedziesitych
latach.

(Se'djjtgertn, sf. pi. =nen,

kobieta majca szedzie-
sit lat.

Se'djsigfad;, jSe'djstgfältig,

adi. i adv. szedziesiciokro-
tny, szedziesiciokrotnie.

Cdjjigjityrig, adi. sze-
dziesicioletni.

Se'djjigjäftrigc(r), sm. »en,

pi. =en, obacz ©ecbjtger.

©C'd)jigftC, nwm. sze-
dziesity.

Se'djjigftCl^ sn. =§, sze-
dziesita cz.

<Se'dj3igfteit3, «<?#. po sze-
dziesite.

©cc'te'ren, ©ejie'ren, va. i)

pokraja, rozebra zwoki, ro-

bi sekcy, obdukcy; 2)

szczegóowo rozbiera, anali-

zowa.
©ecte'rfaal,@e3te'rfaal, sm.

=e§, pi. "fale, sala sekcyjna,

prosektoryum n.

©Cdfl'ltt, aa^'. dokuczliwy.

©edatit'r, s/'. ^. -en, se-

katura /., dokuczliwo f.
©CdCl, sm. =§, ^Z. — , ob.

©ätfel.

©cdic'ren, va. (f)a6en) se-

kowa, dokucza.
©Cliatt'tlfOlj, sn. -eg, ^.

=e, sól sedatywna, kwas bo-

rowy.

(gebe'j, ©ck'aformot, sn.

=(e)3, p. =e, ob. ©ed)je|ntet»

format.

©CuintC'nt, sm. =(e)§, pi. = e,

osad m., pokad osadowy.

©ebinteittfl'r, adi. osadowy.

©ebtSbafa'na, sf. pl
%

-en,

sediswakaneya /., oprónie-
nie n. tronu apostolskiego,

biskupiego.

©CC, I. s/. 2>Z. =(e)n, morze
n., ocean »z. ; auf hof)er — na
penem morzu; in — geJjen pu-

ci si na morze; jur — gef)ert

wstpi do marynarki; jur —
fahren jecha morzem ; übel'

— gefjen wyjecha za morze

;

jur — na morzu; II. sm.

(=e)3, pi. =(e)n, jezioro m.
\

staw m. (w Tatrach).

Sec'aal, sm. =e3, pi. -e,

wgorz morski, wgooryb m.

©ee'abler, sm. '<$>, pi. —,
orzei-bielik m.

©CC'ä^ttlidj, adi. podobny
do jeziora, morza.

©ee'anemone, sf. pi. «n,

rodzaj polipów morskich.
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Scc'ofjcfuronj, sf.pl. =en,

ubezpieczenie n. okrtów,
asekuraeya morska.

eee'airäbmcf, sm. «(e)s, pl.

=brücfe, wyraenie marynar-
skie.

Scc'bab, sn. >(e), pl. =bäber,

kpiel morska; kpiele
morskie.

©ce'Mr, sm. =en,' pl. =en,

ryboer m.
Stt'Httt, sf. pl. =tt, bar-

wena /.

See'barS, See'barfdi, sm.

=es. pl. — , mnogolin m.
Btt'bautetl, sf. pl. budo-

wle morskie.

&tt'bttyÓtbt, sf. wadza
morska.

See'fiefdjübigiing, sf. pl.

-in, uszkodzenia okrtowe,
hawarya /.

See'befdirei&ung, sf. pl.

=ert, hydrografia /'.

See'beute, sf. pl. =n, zdo-
bycz morska.

eee'&efdjiiötgt, adi. uszko-
dzony przez hawary.

Sce'&ejirf, sm. =e§, pl. =e,

okrg morski.

Seffelume, sf. pl. =n, grzy-

bie ot., baczewie n.

Sce'firaffen, sm. =s, jrt. —

,

klinoryb m.

See'&rief, sm. -(e)s, .pZ. »e,

paszport morski.

@CC'bnfC, s/. pl. =n, po-
wiew morski.

5ee'bam£fer, sm. =s, ^/.
—, seebamjjffdjtff, sn. =es,

^). «e, parowiec m.
;
parowiec

kursujcy po jeziorze.

See'bienft, *m. *es, suba
morska.

See'eutljont, sn. »(e)§, pi.

=e, narwal w., zboroec ot.

Scc'fO^rcnb, adi. eglu-
jcy.

See'faljrer, sm. =s, pi. —

,

eglarz m., marynarz m.
Stt'ia\)Xt, sf.pl. -en, 1) e-

gluga /.; 2) podró /., jazda
morska albo jeziorem.

See'faljr$eug, sn. .-es, pl.

=e, okrt morski.

Set'feft, adi. wytrzymay
na morze.

see'ftjd), sm. =es, jpZ. =e,

ryba morssa.

gee'fifdjerei, */. ^. =en,

ryboóstwo morskie.

Sce'ffotte, s/.^Z. sn, flota/.

<2ee'foreUe, s/. p. =n,

pstrg morski, pstrg m.
jeziorowy.

Sce'fradjtfirtef, sm. =(e)s,

p. »e, list przewozowy, okr-
towy.

See'freikuter, sm. =g, pi.

—, korsarz m., pirata m.
rCC'ilfinil, «w. «es, falowa-

nie n., fale morskie.

See'gebraiidj, sm. =es, ^.
sBräucfje, uytek m., zwyczaj
morski.

©eegefttljr, sf. pl. »en, nie-

bezpieczestwo morskie.

<ee'gefed)t, sn. =es, pl. =e,

bitwa morska.

See'gegenb, sf. pl. =en,

okolica morska, nad jeziorem.

eee'gemälbe, sn. -§, pi.

— , obraz morski.

@ce'gertd)t, sn. .-eö, pl. =e,

sd morski.

'See'genidj, «ot. =(e)§, pl.

=rüd)e, zapach morski, morza.

See'gefe$, sn. =e, ^. =e,

ustawa morska.

Sce'gefe^tmd), s«. «=(e)ö, pl.

»buer, kodeks morski.

See'gcfpenft, sn. =es, pi.

=et, widmo morskie.

©ee'geftabe, sm. *s, ^z. —

,

brzeg ot., wybrzee n. morza,
jeziora.

®ee'gett>äd)§, s». -feg, pl.

=fe, rolina morska, wodna.
Scc'graS^n. =feß,2??.=gräfer,

trawa morska, webo n., mor-
szczyzna /., morzolist ot.

See'grunb, sm. «es, obacz

SJJeeregrunb.

See'griitt, adi. ob. üDieer=

grün.

Seehafen, sm. =s,pZ. «Ijäfen,

port morski, przysta morska.

See'I>aJjn, sot. *(e)s, pl.

«fjähne, cierniogów m.
tt^atlM, sm. =§, handel

morski.

@ee'ljanbfcf)iil), sm. =§, ^.
=e, rodaj ot. gbki.

Seeljafe, sot. =n, pl. =n,

zajc morski, oada /. ; ro-

dzaj limaka morskiego.

See'Ijetfjt, sm. =es, p. «e,

szcaupak morski.

5cc'^ccr, sn. =es, pl. =e,

marynarka Z
7

.

See'klb, sot. =en, j>. »en,

bohater morski.

SeC'ljerrfdjaft, s/*. panowa-
nie morskie.

Scc'hunb, sm. =es, ^?. =e,

pies morski, foka /.

<2ee'l}unb3fang, sm. =(e)g,

obawa /. na foki.

Scc'hunbgfett, sn. -es, pl.

=e, ®ee'ljiiitb§leber, sn. =s,

skóra /. z foki.

@ee'igel, sm. «s, _pi. — , i)

je morski; 2) echinity pl.

(skamieniaoci skorupiaków).

©cc'jungfer, sf. pl. =n,

syrena /., witezianka /.,

nimfa /.

See'fabett, sot. =en, pl. =en,

kadet ot. marynarki.

<See'fal&, sn. =(e)s,^. «fot»

Ber, ciel morskie, foka /.

Sce'farte, sf. pl. =n, mapa

f., karta morska.

See'fartenjetdjner, sm. -0,

pl. —, hydrograf ot.

See'fenming, sf. znajomo
f. gbi morza.

©ec'foljl, sot. =(e)e, jali-

nek m.
Scc'fom^a^, sw. =fje, pl.

=ffe, kompas morski.

Sec'frök, sf. pl. =n,©ec'=
lllÜU'C, s/. pl. sn, mewa mie-
szka /.

Sct'frönf, arfe. majcy mor-
sk chorob.

^ee'franfljett, sf. pl. -en,

choroba morska.

@ee'fre&8, sot. =[es, pZ. =fe,

rak morski, homar m.

Scc'fricg, sot. =(e)s, pl. -e,

wojna morska.

SCC'fncg§funft, sf. taktyka
wojenna morska.

eCfrOte, sf. pl. =n, rodzaj

ryby podobnej do aby.
See'flllj, sf. pl. efülje, kro-

wa morska, brzegowiec ot.,

suchogrzbiet ot.

«ee'funbe, sf. nauka /. o

morzu, nautyka /.

See'füfte, sf. pl »n, brzeg
morski, nadbrzee n., przy-

morze n., wybrzee morskie.

See'Iaitlt, sn. =es, nabo-
estwo zaduszne, za dusz
zmarego.
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<Btt'latttnt, sf. pi. =n, la-

tarnia morska.

©ee'ldjeit, sn. >§, pi. —

,

duszyczka, duszka /.

(gCC'IC, sf. pi. -n, 1) dusza

/.; eine gute, Braoe — pocz-

ciwa, dobra dusza; id) Iraf

bort leine — nie zastaem
tam ani ywej duszy; feine

©emeinbe ^äblt bunbert =n

jego gmina liczy sto dusz;

ein ©ebet für bie =n ber 3Ser=

ftorBenen modlitwa za dusz
zmarych; feine ©eele au§=
fiaudjen wyzion ducha; id)

Itebe ifjn »on ganzer — ko-

cham go z caej duszy;

mit £eib unb — jinnbm er*

geben fein by komu oddanym
dusz i ciaem ; biefe Sat
liegt mir fdjroer auf ber —
czyn ten ciy mi na duszy;

in jmnb§ — tefen czyta w
czyjem sercu

; fie ift bie ©eele

be8 §aufe8 jest dusz domu;
bei meiner — ! na moj du-

sz!; ba§ fiaft bu mir au8
ber <2eele gefprocfien powie-
dziae to, jak gdyby czyta
w mojem sercu; e§ tat mir
in ber — roefj to mi serce,

dusz przeniko ; id) bab e
ibm auf bie — gebunben za-

przysigem go na to; id) bin

mit il)m ein §erj unb eine —
hy z kim w zupenej zgo-

dzie; ebte «n finben fid) pi-
kne dusze si spotykaj; nun
bat bie arme — Stube teraz

mog (moesz, moemy) by
spokojnym (spokojnymi); 2)
kaliber m. dziaa.

©ee'Iefieit, sn. •§, ycie
morskie, na morzu.

(See'knnabel, sm. -8, szla-

chetno f. duszy.

©eelenamt, sn. -e, obacz
©eetamt.

©CC'Ienaitflft, sf. utrapienie

n. duszy.

©ee'Ienarjt, sm. =es, pi.

»ärjte, lekarz m. w cierpie-

niach duszy.

©ee'Ienbltd, sm. =es, pi.

»e, spojrzenie wyraziste, z

gbi duszy pochodzce.
©eCIenfircuit, sf.pl >Uävitt,

wybranka /. duszy.

©ee'lenbräuttgant, sm. =8,

maonek m. duszy, Jezus
Chrystus.

©ee'Ienbtmb, sm. =e8, pi.

=biinbe, zwizek m. dusz.

See'lenburdjmeffer, sm. =§,

pi. — , kaliber m. (u dziaa).

<§ee'lenfotter, sf. pi. «n,

katusze pi., tortura f. duszy.

See'knforftfier, sm. =8, pi.

— , badacz m. dusz, psycho-
log m.

©ee'tenforfd)img, */• pi-

=en, badanie n. duszy, psy-

chologia f.

©eelenfreunb, sm. =e8, pi.

•i, przyjaciel m. od serca.

©ee'lenfrieben, sm. =8, po-

kój m. duszy.

©ee'lettfrOl), adi. urado-

wany z caej duszy.

©ee'lengemfilbe, sn. =§, pi.

— , obraz psychologiczny.

©celengriifte, sf. wielko
/. duszy, wspaniaomyl-
no /.

©Ce'Iengilt, adi. serdecznie

dobry, poczciwy.

Seelengute, sf. dobro /.

duszy, serca.

©ee'letthttft, adi. obacz
<2eetenr>ou".

Seelenheil, sn. -3, zba-

wienie n. duszy, wieczne
zbawienie.

<See'lenIjeUfiini)e, sf. psy-

chiatrya /.

©ee'lenljirt, sm. =en, pi.

=en, pasterz m. dusz.

Seelenljoljeit, sf. obacz
©eelengrofee.

©eelenfampf, sm. =e8, pi.

»Kämpfe, waka /. du?zy,
walka wewntrzna.

©ee'Ienfoaft, sf. sia f.

duszy.

©ee'lentranl, adi. chory
na umyle, duszy.

©ee'lenlranfljett, */. pi.

=en, choroba /. duszy, cho-
roba umysowa.

©eelenfiuntner, sm. -§,

strapienie n. duszy.

©ee'Ienlunbe, ©ee'lenlelire,

sf. psychologia f.
©ee'tenletben, sn. =§, der-

pienie n. duszy.

®ee'lenlfl§, adi. i adv.

pozbawiony duszy, bez duszy.

©ee'lenlltft, sf. rozkosz m.
duszy.

©ee'lenmeffe, */. pi. =n,

msza zaduszna, aobna.
©ec'lenmorb, sm. =e8, pi.

-e, morderstwo moralne.

©ee'Iennot, ©eelenaein,

sf. udrczenie n., katusze

pi. duszy.

(gee'lennuttl, sf. mczarnia

f. duszy.

©ee'lenntlje, */*. spokój m.
duszy; spokojno /., fleg-

matyczno /.

©eelenfdjmerj, sm. =en,
pi. =en, obacz ©eelenfummer.

©ee'Ienfdjuiädje, sf. mao-
duszno f.

©ee'lenftärfe, */. sia /.

duszy, charakteru, energia /.

See'Ienftiirwtgen, sf. pi.

choroby umysowe, zamce-
nia pi. funkcyi moralnych.

©ee'letttag, sm. =e8, obacz
SIHerfeelen.

©ee'lentanbljeit, sf. gu-
chota psychiczna.

©ee'lentOi), sm. =e8, mier
moralna.

©ee'lentroft, sm. =e8, po-

ciecha f. duszy.

©ee'lenuergnügt, adi. obacz

©eelenfrob.

«Scc'lcnücclöufcf, sm. =8,

pi. — , 1) handlarz m. dusz;

2) lekkie czóno, bardzo nie-

bezpieczne.

©eelenbertrattt, adi. zau-

fany.

®ee'lCnuertt>anot, adi. po-
krewny dusz, sympatyczny.

©eelenuerikubtfuiaft, sf.

pokrewno f. dusz, sympa-
tya /.

i&ee'IenUOÄ, adi. serdeczny
tkliwy.

©eCleituicutbermtg, sf. pi.

=en, przechodzenie «., w-
drówka f. dusz, metempsy-
choza /.

©eeientDärmer, sm. =3, pi.

— , szal haczkowany noszony
na krzy.

©eeientoeibe, sf. pokarm
m. duszy.

©ee'lensuftanb, sm. =(e)8, pi.

«=ftänbe, stan m. duszy.

©ee'ienjumng, sm. -et,

przymus wewntrzny.
See'lerfreuen'b, ©ee'ler=

gtliöenb, adi. radosny dla

duszy.
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ob.

sm. =n, pl

sm. «n, pl.

«n,

=n,

-e8,

See'leudjte, sf. pl

Seud)tturm.

2ee'lClltC, s. ?*• majtkowie

pl., marynarze pl.

3ee'lt[I, adi. obacz (Selig.

2ec'lijd), a<^ duchowy,

psychiczny.

"«ee'lotfc,

obacz Sotfe.

5ee'löuic,

lew morski.

Seelforue, «f.
duszpa

sterstwo n.

5ee'lforger, sto. =§, i>J.
-

duszpasterz to.

Sce'tjorgeramt,

obacz ©eelforge.

See'lllft, s/. powietrze

morskie.

See'madjt, */. j>*. =mä$te,

potga, sia morska, mocar-

stwo morskie, marynarka /.

See'mann, sm. -e§, j?.

=manner, eglarz to., mary-

narz w., majtek to.

gee'mitomfdj, adi.

narski.

See'mann«foft, sf

marynarski.

@ee'mann§funft, */.

.fünfte, eglarstwo n.

See'mannäleben, sn.

ycie marynarskie.

See'mann§or&nung,
regulamin marynarski.

2ee'maitn3fujule, */. .

=n, szkoa marynarska, nau-

tyczna.

see'manitoer, sn. «§, pl.

— , manewr nautyczny.

Seemeile, */. pl. «n, mila

morska.

gee'mcffcr, sm. *§, pl. —

,

przyrzd n. do mierzenia

morza.

See'tttine, */. pl- =n, mina

morska.

2ee'mtmftcr, sm. •%, pl.

— , minister m. marynarki.

Ztt'mäM, sf. pl. =«, obacz

©eefräbe.

©ee'mufdjel, */• pl- -n,

muszla morska.

See'nCffCl, sf. pl. =n, po-

krzywa morska, grzyb morski.

See'obrigfeü, sf. wadza
morska.

icc'offiäier, sm. -§, pl. =e,

oficer m. marynarki.

mary-

wikt

pl.

sf.

pl.

ttOtttl, sf. pl. «n, wy-

dra morska.

Sec'pajmgct, sm. =(e)3, pl.

*t, papuga morska, gren-

landzka.

@ee'Hi&,*»i.-ffeg / p-paffe ;

paszport morski.

Scc'^fcrb, sn. *e§, jpZ. =e,
j

obacz Salrofe.

gee'jiferbdjen, «w. =§, pz.
I— , konik morski, citobród

m.
(geC^flanse, sf. pl. »n, ro-

lina morska.

SefflolW, sm. =ert, i>l. =en,

polip morski.

Sce'flOft, */. 2^. »en, poczta

j

morska.

See'rabe, «»*. =n, .p- =n,

kormoran w.

See'rat, *»i. -(0 8#2>*- =räte '

rada marynarska; radca ma-

rynarski.

See'ratte, «f. pl. •«, szczur
|

morski; stary marynarz.

gec'raub/ sw. =e§, Scc'=

i

tdutieret, «/ p*- *»», korsar-

stwo »., rozbój m. na morzu.

See'rättber, *m. =3, W- —

»

korsarz m.
(gee'rältljerifd), adi. kor-

sarski.

See'räukrfctjiff, sn. <e)§,

pi. °e, okrt korsarski.

See'räiibcntntoefen, sn -
=g

'

(gee'rältljertlim, korsarstwo n.

©CCredjt, s«. -(e)8, prawo

morskie.

gCe'tCtfC, s/. 2??. "«/ podró
morska.

@ee'rettung3toefen, sn. »§,
\

system ratunkowy morski.

©ee'robk, */. pl- s«, ob -

©eetjunb.

SeCrofe, s/. i>?. =n, b9-

czewie n., gska /., grzy-

bie m.
See'rüftung, sf. pl. -en,

uzbrojenie morskie.

gee'fals, »»• =*8, i> «e,

sól morska.

SeCfaljaerf, sn. »e§, pl

=e, salina morska.

(gCC'fanJ), sm. «e§, piasek

morski.

See'fdjctben, sm. «=§, i>z.

efrhäben, uszkodzenie n. statka,

lub adunku jego na morzu.

SeCfrijOMltt, sm. =e§, piana

morska.

pl.

pl.

pl.

pl.

-n,

=n,

»n,

Sce'fdjiffobrt, sf. pl. -en,

egluga morska; egluga /.

po jeziorze.

See'fa^ttfabrtSgefeüfdjaft,

sf. pl. »en, towarzystwo n.

eglugi morskiej.

5ce'fd)UbfriJte, s/. jrf. -n,

ów morski.

5ce'id)lad|t, «/. pl- =en,

bitwa morska.

See'fdjlangt, */. pl. =n, i)w morski; 2j kaczka dzien-

nikarska.

See'id)tterle, sf.

piercieniopletw m.

gcc'jdjnc^fc, */•

beka^ morski.

Sce'fdjuic, «/.

szkoa nautyczna.

gee'fdjtimlbe, */.

latacz to., rybitwa /.

See'fdjtDamm, sto. «(c")s# jp?-

»fdjmämme, gbka morska,

gee'ftcg, sto. =e§, jjZ. =e,

zwycistwo n. na morzu.

Scc'ftgnal, sn. -(e)S, i» -e,

sygna morski.

SeCfforpion, sto. «(e)§, p?.

=e, szkorpion morski.

©ec'folöat, sw. =en, pl.

sen, oDierz to. marynarki.

gee'ftnegel, &w. =§,^. —

,

powierzchnia/, morza, jeziora.

See'fptmte, s/. j>Z. =tt, ob.

UJeetfptnne.

<£tt'\pta$t, sf. argon to.

marynarzy, wyrazy mary-

narskie.

(gee'ftactt, sto. *e§, j>?. =en,

pastwo morskie.

©ce'ftaM, sf. pl. -ftäbte,

miasto morskie, portowe.

(5cc'fted)ling, sm. («)§/ J'?-

»e, Sce'fti^Hng, sm. <e)e, jA

=e, obacz ©eeotter.

Sce'ftcm, sto. .(e)S, p?. "t,

I rozgwiazda /., gsioa /., od-

I miennik to., odmienikwiat to.,

pajk morski.

2ee'|*trOUt), sm. =e§, wy-

brzee morskie, plaa f.

6ee'ftrafje f sf. pl =n, droga

wodna.
6cC(tÜ(f, sn. =(e)g, p?. =e,

obraz morski.

See'fturm, sm. -(e)s, i?^-

»ftlirme, burza morska.

gee'taftif, */. taktyka

morska.
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See'tang, sm. =e§, pl. °t,

morszczyn w., szuwar m.

©cc'touc^er, sm. *%, pl. —

,

obacz ©eefyabn.

<&CC'taitfC, sf. pl. =n, chrzest

morski.

©ee'tettfel, sm. =§, i??.
—

,

aboryb m.

©cc'ttcfcnmcffcr, sm. =»§,

pl. — , zgbuik m., bato-

metr »ra.

©ee'tter, sn. >c8; ^. »e,

zwierz morskie.

©ee'tonne, s/. jrf. =n, ob.

33afe.

(Se'etorf, «w. *e§, torf

morski.

See'treffen, sn. *§, pl. —

,

potyczka morska.

See'tnftClt, sf. pl. przed-

mioty przez morze po roz-

biciu okrtu wyrzucane.

©eC'trifttg, adi. na morzu

niesiony; przez morze wy-
rzucony.

©ee'tromjjete, sf. pi =n,

muszla morska.

©Ce'tritWen, sf., pl. o-
nierze pl. marynarki.

©CC'tÜQ^tig,
f

adi. wytrzy-

may na podró morsk.
©ee'tÜdjttgfCit, sf. wytrzy-

mao n. na podró morsk.
See'ufer, sn. sg, pl. —

,

brzeg m. morza.

©Ct'U^t, sf. pl. =ert, zegar

morski, eglarski.

©cc'unfoitt, sn. =§, pl. =fätte,

wypadek m. na morzu.

See'iingeljeiier, sn. «=§, pZ.

—, <See'ungetiim, sn. *§, pZ.

•C, potwór morski.

©ee'untaitgltdjfeit, ©ee'un«

tilttgfCtt, sf. niewytrzyma-o n. na morzu (okrtu).

<§ee'uerfel)r, sm. '
»(e)§,

ruch m. na morzu.

©ee'Derftdjerung, sf. pi.

=en, ubezpieczenie n. na
wypadek w czasie eglugi
morskiej, asekuracya morska.

©ee'tiogel, sm. =§, pl.

•Dbgel, ptak morski.

©te'tiotf, sn. =e§, obacz

©eeleute.

See'tDarte, sf. j>z. =n, ob-

serwatoryum morskie; latar-

nia morska.

<See'tt>ärt§, adv. ku morzu,

ze strony morza, od morza.

See'uiaffer, sn. =>§, woda
morska.

©ee'toeg, sm. -(e)§, pl. -e,

droga morska; auf bem =e

drog morsk, morzem.

@eVDeI)r, V- fortyfikacya

morska ; rezerwa/, marynarki.

©ec'tüCfClt, sn. -, mary-
narstwo n., marynarka f.

©CCtttnb, sm. scS, i>Z. =e,

wiatr morski.

(Sce'ffiiffenfdjiaft, s/. pl. «en,

umiejtno nautyczna.

©CC'ÜJOlf, sm. =e§, pZ.

=roólfe, 1) zbacz m.\ 2) wilk

morski (stary marynarz).

(gce'tourm, sm. «<e)3, pl.

=roürmer, robak morski.

©ee'aeugljcutS, sn. =fe§, #z.

'fiaufer, arsena morski.

©cc'jug, sm. .(e)3, i>Z. -gügc,

wyprawa morska.

Seezunge, sf. pi.
;
-n, fi-

dra f., flderka f., paszczka/.

<&t'Qtl, sm. -3, pl. — , 1)

agiel w. ; bie — aufsieden,

auffpannen zacign agle;
bie — aufpannen rozpi
agle; bie — eingeben zbie-

ra, zwija agle; unter —
geben puci si na morze,

wyjecha z portu, odpyn;
bie — ftreid)en spuci agle

;

mit noUen =n fahren pyn
z rozpitymi aglami ; 2)

skrzyda pl. u wiatraka.

Se'gcUwot, sn. *e3, pl. *e,

aglówka /.

Se'gelbamWfchiff, sn. *e3,

pl. =e, okrt parowy zaopa-

trzony w agle.

Se'gclfaljrt, sf pl. =en,

jazda /. aglówk.
©e'gelfertig,

'
©e'gelflar,

adi. gotów do puszczenia si
na morze, do odpynicia;

ein ©d)iff tft — okrt stoi

pod aglami, gotów do od-

pynicia.
©e'gelfüljntng, sf. aglo-

wanie n:

©e'gellaljn, sm. «e3, pi.

«fäbne, ód /. z aglami.

©e'gdflor, adi. obacz

©egelfertig.

Sc'gclfUJlbtg, adi. znajcy
si na egludze.

'©e'jJcHltnft, sf. sztuka f.

aglowania.

Se'gelleinen, sn. =3, Sc'=

gelletnmanb, sf. pótno a-
glowe; szare pótno.

<5e'gcll0§, adi. bez agli.

6e'gelmadjcr, sm. =§, pl.

—, aglowuik m., agielnik

m., tkacz m. agli.

©e'gelmadjem, sf. pl. -en,

wyrób m. agli.

©e'gelmetfter, sm. =3, pi.

— , eglarz, który ma dozór

nad aglami.

©e'geltt, I. va. (fiaben) a-
glowa; ein ©djiff in ben

©runb — zatopi okrt
uderzywszy o niego gwa-
townie; II. vn. (baben i fein)

aglowa, pyn z aglami

;

mit bem Sfctnbe — pyn
z wiatrem; nad) Norwegen
— popyn do Norwegii;

burd) bie Süfte — pru po-

wietrze, buja w powietrzu.

©e'geltt, sn. =3, aglowanie
n., pynicie n. aglami.

Se'gelorbmmg, sf.
_
porz-

dek m., wedle którego agluj.

<Se'gelfd)tff, sn. =e3, pl. =e,

aglówka f.

Se'gelftattge, sf. pl. =n,

drg aglowy, rej m.

©e'geltau, sn. <e, pl. =e,

lina aglowa.
©egcttltd), sn. =(e), pótno

aglowe, pachta /.; szare

pótno.

iSe'geluietter, sn. »§, pogo-

da korzystna do aglowania.

©e'gett, sm. =3, bogosa-
wiestwo n.; über jmnbn ben
— fpred)en, jmnbm ben —
erteilen pobogosawi kogo,

udzieli komu bogosawie-
stwa; — auf ben 9Beg niech

Bóg szczliwie prowadzi

;

feinen — jii etro. geben zgo-

dzi si na co, pobogosawi
czemu;' ben — über etro.

fpredjen wypowiedzie nad

czem bogosawiestwo ; ©ot»

te§ — über bid) niech ci Bóg
bogosawi; 2) e§ liegt lein

— auf tbrer 2lrbeit Bóg nie

bogosawi jej pracy; ber —
ber gelber bogosawiestwo
urodzaju; möge e§ eud) jum
— gereichen niechaj wam wyj-

dzie na dobre; 3) (Zauber-

formel) zaegnanie n.
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Se'genöfornicl, sf. pl. »n,

formua /. bogosawiestwa,
zaegnania.

<§e'GCU3fiiüe, sf. penia /.

bogosawiestwo.
(Sc'flCUSljanb, sf. bogosa-

wiona rka.

©CflClkfräfttfl, adi. skute-

czny w bogosawiestwie.
Se'geitfjJeilÖejtb, adi. udzie-

lajcy bogosawiestwa.
©CgenSrcid), adi. bogi,

peen bogosawiestwa.
©e'gcitöfjmid), sm.*t, pl.

-fprüctje, bogosawiestwo n.

Se'gengwimfd), sm. se, pl.

-roünfdje, obacz ©egenfprud).

@t'89Cf */• !>*• =n »
turzyca

/., cz m., rzeucha /.

(rol.).

©e'gler, sm. =, jpZ. — , 1)

eglarz m. ; 2) aglówka /.

;

3) jerzyk m.
©egmc'nt, sn. =(e)3, pl. -t,

odcinek m., skrawek m.
Se'glten, I. »a. (fjaben) 1)

bogosawi kogo, co; dawa
bogosawiestwo; id) fegne

biefe gfrau für bie erroiefene

EBojttat bogosawi t kobie-

t za wyrzdzone dobrodziej-

stwo; ©ot't fegnete feinen

gleifj, fein Semüöen Pan
Bóg pobogosawi jego pil-

no, jego zabiegi; 2) mit

etro. — obdarzy czem, za-

opatrzy w co, uyczy czego
;

©ott bat tfjn mit ©iitern ge=»

fegnet Pan Bóg obdarzy go
majtkiem; feine ©be root

ntdjt mit Äinbern gefegnet

Bóg nie da jego maestwu
dzieci; 3) ba§ geuer, ba§

3Ue£) — zaegnywa ogie,
bydo; ba geitlicbe — roz-

sta si z wiatem, poegna
wiat; II. fid) —

, vr. e-
gna si, przeegna si; III.

gefegnet, pp. i adi. ein =el %af)x

bogosawiony, szczliwy rok

;

=e SJatytjeit! niechaj wyjdzie
na zdrowie!; =en 2tnoen=

fen bogosawionej pamici;
in sen Umftänben fein by
w bogosawionym stanie,

w ciy, eine =e @rnte obfite

niwo
; fein Unttrnefimen Ijatte

einen =en (Srfolg jego przed-
siwzicie miao pomylny
skutek.

Segnen, sn. .§, ©e'gnung,

sf. pl. =en, bogosawienie «.,

bogosawiestwo n. ; bie ©eg»

nungen be griebenä bogo-
sawiestwo «., korzyci pl.

pokoju.

Se'bacGfe, */. pi. =n, o /.

widzenia.

©e'bbar, adi. ob. ©tdjtbar.

©e'jjbarfeU, sf. ob. ©tcbt=

barfeit.

©e'ljen, fehe, ftebft, ftefjt,

fal), Ijabe gefetjen, I. va. wi-

dzie
;
(unterfcheiben) odróni,

rozpoznawa, spostrzega; es*

V\t fo bunfel, man fiefjt nid)t

ba§ geringfte jest tak ciemno,

e nie mona nic rozpozna;
baä möchte id) einmal —
trjoßen ! chciabym to widzie

!

;

ba fic^t man to si widzi;

ber 33rief, ben ©ie fyitv — list,

który pan tu widzi ; eö ift

bort nid)tä JU — niema tam
nic do zobaczenia; er fier^t

feb,r md ©efellfcbaft bet ftch

przyjmuje wiele towarzystwa

u siebie; ba nrb man —
zobaczymy; jmnbn fommen
— widzie kogo nadchodz-
cego; ein Unglucf fommen —
przewidzie nieszczcie ; hier=

au§ ftebt man, baf . . . std
wniosek, e . .

.
; II. vn. (§aben)

widzie, patrze, spojrze;

fdjarf — bystro widzie, mie
bystry wzrok; fo roett id) —
fann jak daleko okiem do-

sign mog; roenn id) red)t

felje jeli dobrze widz, jeli

mnie oczy nie myl; jmnbm
in bie 2fugen — spojrze ko-

mu w twarz; jmnbm in bie

Marten — patrze komu w
karty, zaglda w karty; fie

läjjt fid) \t gar nid)t mebr
— nie pokazuje si teraz

cakiem'; in biefem §ute fann

er fid) — Iaffen w tym kape-

luszu moe si pokaza; fie

liefj fid) am geniter — uka-

zaa si w oknie; id) muf!

nad) etro. — musz za czem
popatrze, uwaa na co,
pilnowa czego; nad) bem

©ffen — dogldn, zajrze

do jada; nad) bem 9ted)ten

— dopilnowa porzdku; fie

fiebt barauf, bafj afteS in

gutem .ßuftanb fei jej zaley

na tern, stara si o to, aby
wszystko byo w dobrym sta-

nie; auf§ ©elb — by oszcz-
dnym, trzyma pienidze w
kupie; nad) ber Ub,r — pa-

trze na zegar; in bie 3Uf
fünft — patrze w przy-

szo; id) fann mid) baran
nidjt fatt — nie mog si
temu do napatrzy, nie mog
si nasyci widokiem czego

;

jmnbm äljnlid) — by podo-

bnym do kogo; ba§ fiet)t bir

äbnlid) to podobne do ciebie,

tego si mona po tobie spo-

dziewa; (przen. :) jmnbm auf

bie {yin8cr — mie kogo na
oku; jmnbm burd) bie Ringer
— pobaa komu, patrze
przez szpary; auf feinen

DJu^en — patrze na swoj
korzy; er nrb nidjt ju —
fein nie bdzie go mona wi-

dzie, bdzie niewidzialnym

;

foroeit id) — fann ... o ile

ja widz . . . ; lafi — ! poka,
niech zobacz, niech popatrz

!

;

fiel) bod)! patrz no! popatrz

tylko

!

Se'Ijen, sn. =§, wzrok m.,

widzenie n.
;

patrzanie n.
;

id) fann ntdjt urteilen nad)

bem — nie mog tego osdzi
z widzenia; eö »erging ibm
jQören unb — przesza mu
ochota do wszystkiego.

<&t'i)tn), adi. widzcy

;

nur auf einem 2luge — je-

dnooki; bie Slinben — mad)en
przywróci wzrok ciemnym.

CIjenguiert, ©e'Jjcrtätoür»

big, adi. godzien, godny wi-

dzenia.

©e'^enöiDürbigfcit, */. pl.

«en, rzecz godna widzenia,

osobliwo f.
©Cljer, sm. »§, pl. —, ten

co widzi ; wieszcz w., prorok

TM., astrolog m.

©e'lierbUtf, sm. «e§, pl. *t,

wieszczy wzrok.

Sehergabe, sf. pl. »n, dar

proroczy.

Seherin, sf. pl. =nen, ta

co widzi; wieszczka f., pro-

rokini f.

©e'berifd), adi. wieszczy.

©Cfyfdb, sn. «fe, pl. «=er,

obacz ©efidjtsfelb.
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@e'l)gla3, sn. *fe§, pl »gläfer,

obacz 2luqengta§.

©e'binitniment, sn. =(e)3,

p?. =c, instrument optyczny.

(Se'hftflft, s/. wzrok m.

.Se'üfraftmeffer, sm.=§,pl.
— , optometr m.

Se'lifreiS, sm. =fe, pl »Je,

obacz ©efidjtfrei.

Se'hlebre, «/. optyka /.

@C'^IintC, s/. pl -n, o /.

widzenia.

©e'ljltltfe, s/. p?. *n, so-

czewka f. w oku, soczewka
optyczna.

2e'hlrjd), s». <e)8,pZ. =löd)er,

1) renica /., otwór wzroko-

wy koci klinowej; 2) obacz

©uettod).

Se'fimeffer, sm. «s, p?. —

,

wizycmetr tm.

Sc'^nC, */. pl =lt, 1) ci-
gno n., cigacz m. (anat.);

2) ciciwa f. (w uku).

Seinen/ fidj — w. (^a6en)

tskni do kogo, do czego ; id}

febtte mid) nad) meiner Jgeimat

tskni za moj ojczyzn ; id)

febne mid) nad) meiner SJiutter

tskni za moj matk.
Se'ljnen, sn. =§, tskDienie

n., tsknota f.
©c'^nenatiig, ot??, ci-

gnisty.

Se'finenfaben, sm. =»§, p
=fäben, struna cignista.

Se'!menl)aut, «/. pl. -baute,

powie /*.

3c f

fjncnl)ii^fcn
f

sn. =§,

Se'bnenforingen, «n. =§, pod-
rywanie n., podskakiwanie n.

cigien.
@e'Ijnentitöd)eld)en, sn. pi

strzeszczka /.

©e'ljneitmefier, sn. --e§, pl
—, tenotom m.

®e'l)neitfd)eibe, */. pi =n,

pochewka f. cigna.
&t'l)ntntyn\ttj sm. =e?, pl.

=e, przecicie n. cigna, te-

notomia /.

Se'hnenuerljfirtimg, sf. pi
=en, stenie n. cigien.

©c'^ncrö, sm. =(e)§, pl.

=en, nerw w. oczny, widzenia,

wzrokowy.

<3e'l)ntd)t, 2c'I)itig, adi.

cignisty, cignowy, yo-
waty, ylasty, silny, muszku-
larny.

Se'httlid), I. adv. podany,
upragniony; ba§ ift mein

fefjrtlicbfter Sßunfd) to jest

moje najgortsze yczenie;

n =eä Verlangen nad) etro.

baben mie niepohamo-
wan, gorc dz czego

;

II. adv. z upragnieniem,

gorco, ywo, z niecierpli-

woci; etiu. — rnünfdjen

gorco czego pragn, sobie

yczy; nad) jmnbm — ner=

langen silnie za kim tskni;
— einer <Sad)i entgegenfebert

z niecierpliwoci czego wy-
glda.

©e'I)ltflld)t, */. tsknota /.,

upragnienie n., dza f. t

pragnienie n. czego; jmnbn
mit — erttmrten oczekiwa
kogo z niecierpliwoci; id)

Ijabe — nad) ber £>eimat

tskni za domem; id) fübte

eine grofje — nad) bir od-

czuwam wielkdz widze-

nia ciebie.

©e'ljnfüdjttg, Se'tynfudjtö»

DOll, adi. i adv. upragniony,

stskniony; z upragnieniem,

z tsknot.
Sehorgan, sn. °(e)s,pi «e,

narzd wzrokowy.

@eljr, adv. bardzo, nader,

wielce, mocno ;
— febbn

bardzo adny, fte gefaßt mir
— ona mi si bardzo podo-

ba; id) bin — erfreut wielce

jestem uradowany; id) fann

gar nicht fagen, roie — id)

erfebroefen bin nie mog na-

wet opisa, jak wielki by
mój przestrach; fo — id) mtd)

aud) frutfe, baj} . . . jakkol-

wiek si tem bardzo mar-

twi, to . . . ; JU — zanadto,

za doo, za wiele; banie —
dzikuje piknie ; — oer=

bunDen nader zobowizany.
Se'hroljr, sn. =(e)§, pl. «e,

obacz fyerngia.

©C'IjfdjärfC, sf. bystro/,
wzroku.

Se'huermögen, sn. *§, ob.

Sebfraft.

Se'l)U)ttte, sf daleko /.

wzroku.

©e'&uunfel, sm. =§, pl. —,
kt m. widzenia.

©Ci'd)C, sf. mocz ni., uryna

/. u bydlt.

Snleuber, 2eutftfj=poInifd)e§ SBörterbiicfi.

Sei'djeit, vn. (baben) mo-
czy, urynowa.

Setdjt, adi. 1) pytki; ber

g-tujj ift an biefer ©telle —
rzeka jest w tem miejscu

pytka; 2) pytki, powierz-

chowny; ein »er -Denfd) pytki
czowiek; einen ©toff —
befianbeln traktowa materya
powierzchownie.

©et'djtbeii, ©et'djtiöfett, sf.

pytko /., miako /. ;
po-

wierzchowno f.

©et'&e, sf. pl. =n, jedwab

w.; rob — snrowy jedwab;

ganj non — czysto jedwa-

bny; ein 33unb, ein ©trang —
motek ?72.jedwabiu;b(xbetroirb

er feine — fpinnen nie wzbo-

gaci si na tem.

set'bei, sn. =>§, pl. —,
zajdel m., kufelek zawierajcy
trzeci cz litra.

Sei'öelbaft, sm. =eö, pl. »e,

yko wilcze; roSmarinblitt*

riger — przelgwa /.

Sct'uCluietfc/ adi. i adv.

na zajdle, zajdlami, kufelkami.

<Sd'bCH, adi. jedwabny

;

=e ©toffe jedwabie pl
©Ci'bcnafifäüe, sm. pl od-

padki, odcinki pl z jedwa-

biu.

Sei'&euaröeit, sf. pl =en,

wyrób jedwabny; robota /.

na jedwabiu.

ScibcitarDciter, sm. =§, pl.

— , ten co wyrabia jedwab.

Sctbcitarbcitcrtn, sf. pl
=nen, ta, co wyrabia jedwab.

Sei'öeitnrttg, adi. jedwa-

bisty.

Set'bcnatlaö, sm. =ffe§, pl

=ffe, atas jedwabny.

eei'beubfinb, sn. =e§, pl
=bänber, wstka, tasiemka

jedwabna.

Sct'bcnDau, sm. =e§,

jedwabnictwo n., uprawa f.
jedwabnictwa, chów m. jedwa-

bników.

©ei'benbcuter, sm. =g, _p7.

— , uprawiajcy m. jedwabni-

ctwo.

Sei'benbei-ettintg, sf. fabry-

kacya /". jedwabiu.

Sei'benfofon, sm. -g, pl
=3, kokon m. jedwabnika.

Set'benbantöft, sm. =e§, pl.

=e, adamaszek jedwabny.

26
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5ci'bcnborfc, */. pl »n,

zwój m., motek «i. jedwabiu.

«et'benbrcljer, sm. «g, pl.

— , ten, co jedwab skrca.

^et'benbnitf, sm. .(e)l, pl.

«e, druk m. na jedwabiu.

«ei'benerntc, sf. zbiór m.
jedwabiu.

Sei'benfabrif, sf. pl. =en,

fabryka /. jedwabiu, jedwa-

biarnia /*.

Sci'bcnfaörifant, sm. =en,

pl. «en, fabrykant m. jedwa-

biu.

gei'bcnfabrifation, sf. fa-

brykacya /. jedwabiu.

©ei'benfaben, sm. «g, pl.

=faben, nitka /. jedwabiu,

jedwabna.

Sei'benfärber, sm. =g, pl.

— , farbiarz m. jedwabnych
materyi.

«ei'bengarn, sn. *(*)g, pl.

»e, ni jedwabna.

Sct'bengeljäufe, sn. =g, pl.

— , Sei'bcngeftnnft, sn. -es,

pl. =e obacz ©eibenfofon.

Set'bengettiebe, sn. -g, ^>z.

—, tkanina jedwabna.

Set'benglanj, sm. =e§, po-

ysk m. jedwabiu.

iSei'benliaar, sn. *(e)g, jpZ.

=e, wos jedwabisty.

Sei'benljanbel, sm. -g,

handel m. jedwabiem.

eci'benljänMcr, sm. =g, pl.

— , handlarz m. jedwabiem.

«ei'benljanbliing, */. pl.

=»en, sklep m. z jedwabiem,
skad m. jedwabiu, sklep

bawatny.
«ct'benfiafe, sm. =n, pl.

=n, zajc królik m.

Setbenljafjjcl, «/. i>. =n,

przyrzd w. do nawijania

jedwabiu.

Set'bemnbuftrte, sf. prze-

mys jedwabniczy.

Scibenlraut, sn. =eg, pZ.

»trauter, jedwab polny, ka-

nianka f., wos Panny Maryi.

2ei'benfultur, sf pi. *en,

chów in. jedwabników.
Seibenlaben, sm. =g, pl.

släben, obacz ©eibenhanb»
lun.

«ci'benmanufaltiir, sf. pl.

=en, obacz ©eibenfabrif.

©ei'benwier, sn. =s, ^.
=e, papier cienki, jedwabny.

Sei'bcn^infdjcr, sm. »§,

2??. — ,
pincz m. o wosach

jedwabistych.

©ei'benjntWtt» sf- P1' =cn,

poczwarka /". jedwabnika.

©et'benräujje, sf. pi. -n,

jedwabnica /.

«Set'benfamt, sm. =eg, pl.

»e, aksamit jedwabny.

©ei'benfdjtmr, sf. pi.

»fcbniire, sznur jedwabny.

@ci'bcnfd)uianj, sm. -e$,pl.

=fd)tüänje, jemioucha /. (ga-

tunek kwiczoa).

(Set'bettftnmter, si?i. =§, pl.

—, 1) obacz ©eibenraupe; 2)

ten, co przdzie jedwab.

Sei'benftunnerei, sf. pl.

-en, przdzalnia jedwabiu.

Set'benftitfcrei, sf. pl. -.en,

hatt m., haftowanie n. na
jedwabiu.

©et'benftoff, sm. =eg, pl. =e,

jedwab ?«., materya jedwabna.

©ei'benfträljne, sm. pi.,

©ei'benftrang, sm. »eg, pl.

»ftränge, motek m., pasemko
n. jedwabiu.

@ei'bentt>are, sf. pl. -n,

towar jedwabny, bawatny;
jedwabie pl.

©ci'bcnttiorcnfittnbler, sm.

=g, pl. — , blawatnik m.,

kupiec bawatny.
Sct'bcnuicbcr, ©ei'bcn»

UJtrfer, sm. =g, pl. — , tkacz m.
jedwabnych materyi.

©ei'bemtieberei, Sei'ben*
tDirfcrei, sf. pl. =ert, fabryka

/. tkania jedwabnych.

©Ci'&CttÜKtd), adi. mikki
jak jedwab.

©ei'benttmrm, sm. «eg, pl.

=roürmer,jedwabnik m.,jedwa-
bnica /.

Set'benömrmerjiidjt, */. ho-

dowla f. jedwabników.

Set'bettjeug, sn. »eg, pi. =e,

obacz ©etoenftoff.

Sefbenjitdjt, sf., ®et'ben=

jiid)terei, */. pl. »en, obacz
©etbenbau.

<Set'bensüd)ter, sm. »g, pl.—
*, obacz ©eiben bauer.

Sei'big, adi. ob. ©eiben=
artig.

©Ct'fC, */. pl. »n, mydo
n.

;
graue — szare mydo

;

— !od)en, ftebett warzy my-
do; mit — einreiben namy-

dli; ein ©tuet feine, roohl»

riedjenbe — mydeko n.

Seifen, va. (haben) i)

mydli co; 2) my, czyci
(zoto).

Set'feit, sn. =g, mydle-
nie n.

©et'fenäfynltdj, ©ct'feuar»
tg, adi. mydlasty.

Sei'fenarbeit, sf. (góm.)
mycie »., czyszczenie n. mine-
raów.

Sei'fenafdje, sf. popió my-
dlarski.

©et'fcnbab, sn. »eg, pl.

chaber, kpiel mydlana.

(Seifenbaum, sm. »eg, pl.

»bäume, mydodrzew m.
©ei'fenbereUiing, sf. fabry-

kacya f. myda.
©et'fenblafe, sf. pi. »n,

baka mydlana.

Set'feilbrÜIje, sf. mydli-
ny pl.

@et'fencrbe, sf. mikisz m.
©ei'fenfabrif, sf. pl. =en,

mydlarnia /., fabryka f.

myda.
Setfenfabrifant, sm. =en,

pl. <=en, fabrykant m. myda.
@et'fenl)alttg, adi. zawiera-

jcy mydo.
'
©et'fenfraut, sn. »eg, pi.

=»!räuter, mydlnica /., mydel-
nik m.

©ei'fenfugel, sf. pl. =n,

gaka /*., kula /. z myda.
©et'feitlOligC, sf. ug my-

dlarski.

®e'ifenj)ffafter, *»• «s, pl.

—
,
plaster mydlany.

eei'fen^julber, sn. -g, pro-

szek mydlany.

Sei'fenfdjanm, sm. =(e)g,

piana f. z myda.
Set'fenfteber, sm. =g, pi.

— , mydlarz m.
(Set'fenfieberet, sf. pl. »en,

1) mydlarstwo n. ; i) my-
dlarnia f.

®et'fenf}jintu3, sm. spiry-

tus mydlany.

Setfenftetn, sm. -.(e%pl. -eA
mydleniec m., mydlak m.,
kamie mydlany.

©et'fenuiaffer, sn. =g, my-
dliny pl.

Set'femDurjel, sf. pl. -n,

yszczec m., korze mydlany^
mydlnicy.



Set'fenjttyfdjcit 403 «eta

Sei'fenj(tyfd)en, sn. =, pl.

— , czopek mydlany.

©Ct'ftg,«^'. mydlasty, mik-
ki i lizki jak mydo.

Sei'fner, sm. =8, pl. —

,

ten co myje, czyci mineray.

Sei'gen, va. obacz ©ei^en.

©et'ger, sm. =8, pl. —, 1)

obacz JBleilot; 2) skazowka
f. ; 3) zegar »w. (piaskowy,
wodny); 4) cedzido n. ; 5)

przeoony m. w salinach.

Sei'gCC, aefo pionowy
(w góra.).

Sci'gerautreifier, sm. «8,

i>. —, ©ei'gerarbeiter, «w.
«8, p. — , wytapiacz m.

<&et'gcrbnl;n, sf. spad pio-

nowy.

Set'gerer, sm. »8, pi. —

,

obacz ©eigerabtreiber.

©ei'gerhjitte, */. p. -n,

huta /., gdzie wytapiaj mied.
©ei'getlt, I. ea^ (t)aoen) 1)

odtapia, wytapia; 2) obacz

©cifjen; 3) wierci pionowo
(górn.); II. vn. (fein) obacz

©idem.
©et'gew, sn. «=8, ©ei'gentng,

sf. pi. «=en, 1) wytapianie ».,

odtapianie w.; 2) filtrowanie*«.

©ei'gerofen, sm. =§, ^.
söfen, piec m. do odtapiania.

6ei'I)e, s/. p. =n, 1) ce-

dzido «., sitko n. do cedze-

nia, sczek m., filtr m. ; 2)

osad m., fusy pozostae po
przecedzeniu.

Sei'ljebeutel, sm. »8, pZ.

— , <Sci'I)Cfori, sm. =(e)8, p.
=facfe, ©et'lj^tridjter, sm. =§,

i>z. —, ©et'ijetiiu), s». =(«)§,

pi. =tüd)er, worek ot., pat
m. do cedzenia, cedzido n.,

sczek m., powzka /.

©ei'ljeit, va. (tjaben) cedzi,
przecedza, filtrowa.

©et'ljen, sn. -s, ©ei'ljung,

s/'. *en, cedzenie w., przece-

dzanie «., filtrowanie «.

Seiner, sm. =8, pZ. —

,

cedzido «., sitko w. do ce-

dzenia, filtr m.
©ei'ljetridjter, sm. -8/ pZ.

— , lejek m. do cedzenia,

filtrowania.

©etl, sn. »e8, p. -=e, po-

wróz m., lina /. ; auf bellt *e

tanjen taczy na linie; bün>
neä — linewka f.\ fid) am

=e führen laffen da si wo-
dzi na pasku; jmnbm ba8
— über ben Äopf roerfen po-
dej kogo sztuk, za-
pa po.

©et'larttg, adi. linowaty.

©Ci'lOUfjlig, sm. .(e)8, pi.

=JUge, wycignia linowa, ele-

wator linowy.

©etlbaljlt, sf. pi. »en, ko-
lej linowa, na linach, kolej

wiszca.
8et'Ier, sm. =8, pi. —

,
po-

wronik m.
©etlerarfceit, sf. robota

powronicza.
2ft'lei'(in(nt, sf. miejsce n.,

gdzie krc powrozy, plac po-
wroniczy.

Seiluriidc, sf. pi. =n, most
linowy, most peruwiaski.

Seilerei', sf. pi. =en, @ei'«

ler^onbtocrf, sn. =(e), pi. -t,

1) powronictwo n. ; 2) plac
powroniczy.

©ei'lerla&en, sm. =8, pi.

»laben, sklep, magazyn po-

wroniczy.

©ei'lcrronre, sf. pi =n, to-

war powroniczy.
©ei'lerjeug, sn. «(e)8, na-

rzdzia powronicze.

Seilfähre, sf.pl. «n, prom w«.

na linach.

Sei'lhänbler, sm. -8, pi.

—
,
powronik m.; handlarz

m. powrozami.

SeHmadjer, sm. =8, pi. —

,

obacz ©etler.

©ei'lrab, sn. *t%,pl. »räber,

koo pasowe, rzemienne.

&ti'Uampt, sf. pi. =n,

©ei'lehene, sf. równia pochya
z wycignia linow.

Sei'Ifdjeitie, sf. pi. =n, tar-

cza /. u przenoni, transmisyi

linowej.

Seilfdjiffahrt, sf. pi. e-
gluga f. na linach.

Set'itaitä, sm. =t$,pl. =tän*e,

©ei'ltanjen, sn. =8, Sei'Itän»

Setei, sf. tacowanie n., ta-
czenie n. na linie, taniec m. na
linie, kuglarstwo n.

Sei'ltönjer, sm. =8, pi. —

,

linoskoczek m.
©ei'Uäitäeriit, sf. pi. »nen,

linoskoczka f., tancerka /.

na linie.

Seiltanaerfmtft, sf, pi.

»fünfte, sztuka /'.skakania, ta-
czenia na linie; kuglarstwo n.

©ei'ltrieö, sm. =e8, pi. =e,

przenonia, trausmisya linowa.

©ei'lWerf, sn. =c8, powrozy
pi., liny pi.

©etltt, sm. «e8, pyn gsty
jak galareta; g§3ty kleik;
patoka /.

(Set'men, va. (fjaben) cedzi,
czyci, klarowa (n. p.
miód).

Sei'mbonig,s?w. =8, patoka /".

fei'miu)t, ©ei'mtg, <Sü'mig,
adi. kleikowaty, gsty.

Sein, (bin, to|V tft, finb,

feib, finb, roar, bin geroefen),

vn. by; 1) er ift fleifiig on
jest pilny; ©te finb ein ^etb
pan jeste bohaterem; er roar

SJatrofe on by majtkiem;
finb ©te e8? czy to pan?;
fei boch flug mieje rozum;
2) er ift ntdjt meljr ju nie

yje wicej; e8 ift ein ©Ott
jest Bóg

;
jung, hübfd) — by

modym, piknym; e8 ift falt,

roarm jest zimno, ciepo ; e8

ift 12 Ufjr jest dwunasta go-
dzina; rote fpät ift e8? która
godzina?; roie alt btft bu?
ile masz lat?; guter Singe,
guten 2Jute8 — by dobrej
myli; aufeer fid), ntd)t bei

©innen — nie by przy pe-
nych zmysach; guter Saune
— by w dobrym humorze;
ganj nalje baran — , eine

©ache su erlebtgen by blizkim
zaatwienia sprawy; id) bin

im begriffe . . . mam zamiar;

id) bin babet, bie ju tun za-

bieram si do zrobienia tego
;

id) bin nicht roiHen8 mitju=
galten nie mam ochoty do
udziau; Dochanben — by,
istnie, znajdywa si; e8

roerben niete 3Jienfd;en bort —
tam bdzie wiele ludzi ; auf

feiner §Ut — by, mie si
na bacznoci; e8 ift fd)on

lange ber to ju bardzo da-
wno; roie ift bir? jak ci jest,

jak si masz?; fooiel an unö
ift co do nas; lafj baS —

!

zostaw to, daj za wygrane
!

;

etit). — laffen da pokój cze-

mu, poprzesta na czera; id)

roeijj md)t, rooran id) bin nie

wiem, czego si ima; e8

2G*
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ift an ber ©ache gar nid)l§

nic na tem niema; roaä roäre

ba JU tun coby tu mona
zrobi ; ba fmb roir otó i my

;

e3 mag — niechaj bdzie;

eS fei benn, bafj man mid)

gutüdbält chyba gdyby mnie

zatrzymano; fei bettt, roie e§

lUOlle niechaj bdzie, jak chce;

bacl rofire! to byoby; ba§

fann unmöglich — to niepo-

dobne, niemoliwe ; eS ift beffer

to lepiej; e§ ift nidjt ba nie-

ma tego; er ift nid)t ba nie-

masz go; mit ifim ift nichts

anzufangen niema z nim co

pocz; ba 33ud) ift nur in

biefer uchbanblung ju befom=

men ksiki tej mona tylko

naby w tej ksigarni; er ift

nirgenbi ju finben nigdzie go

nie mona znale.

©Cttt, sn. «§, bycie n., byt

tn., istnienie n.; egzysten-

cya /.; bie Sehre nom —
outologla /.

•Sein, :e§, =e, pron. poss.

fein, feine, fein, 1) jego; —
greunb jego przyjaciel; =e

treuen SDienfte jego wierne

przysugi; ©eine ÜJtajeftät ber

jRaifer Jego Cesarska Mo;
einer =er greunbe jeden z

jego przyjació; nicht mein

Gruber, fonbern =er l)at e
gefaßt nie mój, ale jego

brat to powiedzia; 2) swój,

swoja, swoje; er bat =en

©toef genommen wzi swoj
lask; jeber b>t =e %it)tex

kady ma swoje wady.

2ti'nt,sm., sf., sn. pi. =n, 1)

ba ©einige, jego, jego wa-
sno; jebetn baä — kademu
to, co mu si naley; ba§ —

,

©einige tun robi, co do niego

naley; 2) mann roirb er fie

bie — nennen fönnen kiedy

bdzie j ju móg nazwa
swoj on?; id) bat iljn,

bie =n ju grüben prosiem
go, by pozdrowi wszystkich
swoich (t. j. krewnych, do-

mowników).

©ei'nerfeitei, adv. z jego
strony.

®einegiei'd)en, adi. er

fucht — szuka sobie równego;
mit jinnbm ne mit — um=

geben obchodzi si z kim
jak z równym sobie.

Sei'netnatueH, <§ei'net=

uiegen, sei'ncttoiu'en, adv.

dla niego, z jego powodu,
z jego przyczyny ; dla siebie.

©ei'ntge, ber, bie, ba§,

pron. poss. jego; mein §au
unb ba — mój dom i jego

dom.

©eiSntogta'M, sm. «en,

pi. «en, seismograf m.
©eiSmome'ter, sm. i sn.

»§, pi. — , seismometr m.
©fit, I. praep. od, odkd;

— bem Sage, bafj ... od
dnia, e . . .; — langen

^aljren od szeregu lat; —
jurjem od niedawna ; — roann ?

odkd? U. conj. = feitbem;
— id) bid) fal) od kiedy, od-

kd ciebie widziaem.

©eÜa'D, adv. z boku,

osobno.

©ei'te, sf. pi. -n, 1) stro-

na /. ; naa) biefer unb nad)

jener — geben i w t i w
tamte stron; lafs mid) auf

bie anbere — getjen pozwól
mi przej na drug stron;
imnbm jur — fielen wspiera
kogo, pomaga komu;
jmnbm nicht »on ber — roei=

d)en nie opuszcza kogo ani

na krok; jebe§ 2)ing bat jroei

<=n kada rzecz ma dwie
strony; ©djetj bei — bez

artu; non meiner — finb

leine ©d) roterigfeiten z mojej

strony niema trudnoci ; baä

ift meine febroaefce — to moja
saba strona, sabostka; oon
meiner, oon Qbrer — z mojej,

z paskiej strony; auf bie —

,

bet — ge^en pój na stron

;

2) bok m. ; etro. bei — brin»

gen usun co na bok, od-

stawi co; imnbn oon ber

— anfeben patrze na kogo
z podeba; auf bie — gefyen

pój w bok; jmnbm einen

©tojj in bie — geben da
komu szturchaca w bok;
ben geinb oon ber rechten

— angreifen zaczepi, za-

atakowa nieprzyjaciela z

prawego boku; bie -xx bedEen

zasania boki; jmnbtt auf

bie — nebmen wzi kogo
na bok; etro. bei — fe|en,

legen odoy co na bok, za-

niecha; 3) stronnictwo n.

auf jmnb§ — treten przej
do czyjego stronnictwa; auf
— ber Regierung fteben by
po stronie rzdu; 4) stron-

nica /.; ba§ ftef)t a\x^ ber

erften — to stoi na pierwszej

stronnicy; bie -n umfd)Iagen
przewraca kartki; (bilbl.)

eine traurige — in ber @e=
fd)id)te ^ßolenä smutna karta

w dziejach Polski ; 5) —
eineäÄectelä bok m. stoka; eine

— ber©letd)ung strona/, zró-

wniania; 6) eine — ©pecf po-e /. soniny.

Set'tenahriff, sm. »ffe§, pi.

=ffe, rysunek z boku wzity,
profil m.

©ei'tenablageriing, sf. pi.

=en, odkad m., odsypka /'.

©ei'tenadjfe, sf. ph =n, o
boczna.

©eitenaugriff, sm. «(e)§, pi.

-t, atak m. z boku, dywer-
sya /.

©ei'tcnannterfttng, sf. pi.

=en, uwaga f. na boku, na
marginesie.

©ei'tencutfid)t, sf. pi. »en,

widok m. z boku, boczny.

Sei'tettbabn, sf. pi. .en,

kolej boczna.

©et'ten6eö>egimg, sf. pi.

sen, ruch boczny.

Set'tenhejetdjnung, ©ei'tcn=

bejiffermtg, sf. pi. -en, pa-

ginacya /'.

<Sei'tenfeli(f, sm. =e£, pi.

=e, spojrzenie n. z boku

;

einen — auf etro. roerfen

okiem rzuci.

©ei'tenentlaimng, sf. pi.

=en, wyadowanie n. sie w
bok.

©ei'tencntnaljme, sf. pi.

^n, wykop boczny; = 3JJate=

rialaraben (kol.).

©ei'teiteroe, sm. =n, pi. »n,

spadkobierca poboczny.

<3ei'tenerüf<jj)aft, sf. pi. -en,

dziedzictwo poboczne.

Set'tenfaffabe, */. pi. «n,

@ei'tenfront, sf. pi. -en,

fasada boczna.

<Sei'tenpd)e, sf. pi. »u,

paszczyzna poboczna.

Sei'tenfiügel, sm. -.§, pi.

—, skrzydo boczne.
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Sei'tengalerie, sf. pi. -n,

galerya boczna.

Set'tengang, sm. =e, pi.

-gänge, droga boczna, kory-

tarz boczny.

©et'tengeuiiube, sn. =g, pi.

—
,

przylegy budynek ; ofi-

cyna /.

Sei'tengeleife, sn. «s, pi.

— , tor boczuy.

©ei'tengefflräcf), sn. -(e)g,

pi. =e, rozmowa /. na uboczu.

Sei'tengeu)ejr, sn. -(e)§,i>.

=C, szabla /., paasz m., ba-

gnet m.

©ei'tcngtefiCi, sm. =§, pi.

—, szczyt boczny.

Sei'tenljalle, sf. pi. =n,

hala boczna.

Set'tenl)ie&, sm. =(e)3, pi.

=e, cios ?«., cicie n. z boku;
przycinek m., przytyk m.\
(obraz.) jmnbm einen — oer=

jefoen doci komu.
©ei'tenfante, sf. pi. =n,

kant, brzeg boczny.

©ei'teufitiiffe, sf. pi. -n,

kulisa boczna.

Set'tenläfimung, sf. pi. »en,

poraeuie poowiczne.

Set'tentefyne, sf. pi. =n,

porcz boczna.

gei'tenltdjt, sn. =e§, pi. -er,

wiato poboczne, z boku.

Seitenlinie, sf. pi. =n,

linia boczna, poboczna.

»ei'tenöffnimg, sf. pi. -en,

otwór boczuy.

Sei'tenraum, sm. =(e)g, pi.

»räume, miejsce poboczne.

Sei'tenfdjiff, sn. =(e)s, pi.

=e, nawa boczna.

Set'tenftfimerj, sm. =e§, pi.

-en, ból «j. w boku, kolka/.

Sei'tenfegel, sm. -%,pl. —,
agiel boczny.

Sei'tenfomwg, sm. =e, pi.

-fprunge, skok m., skoczenie

n. na bok
;
(obraz.) zboczenie

»,; einen — madjen zboczy,
odstpi od przedmiotu.

SCi'tenftÖttbig, adi. naprze-

ciwlegy (ogrodn.).

©ei'tenfted)en, sn. =3,

«ct'tenftidje, sm. pi. kolka/.,
kucie n. w boku.

Sei'tenftoß, sm. -eg, pi.

•ftöjje, pchnicie n., szturchni-
cie n. w bok, szturchaniec m.

;

jmnbm einen — nerfefcen

szturchn kogo w bok.

Sei'teriftrctßc, sf. pi. -n,

ulica boczna.

Set'tenftücf, sn. =(e)$,pl. =e,

1) kawaek m. z boku; 2)

druga poowa pary, pendent m.

©ei'tentafdje, sf. pi. -u,

kiesze boczna.

Set'tenteü, sm. =(e)g, pi. =e,

cz boczna, boczek m.
(w krawiectwie).

Sei'tcntiir, sf. pi. »en,

drzwi boczne.

@et'tentriel), sm. -(e)g, pi.

=e, latorol uboczna.

Sei'tentoeriaberamjje, sf. pi
-n, adownia boczna.

©eitenbewanbte(r), sm. sen,

pi. =«(n), krewny m.

Sei'tenöertoanbtjdjaft, sf.

pi. »en, pokrewiestwo n.

Set'tentDonb, sf. pi. «rombe,

ciana boczna ; — ber $euer-

lifte ciana boczna skrzyni

paleniska.

gei'tentoeg, sm. -eg, pi. »e,

droga, cieka boczna, mano-

wiec m.
Sei'temoenimng, sf. pi. «en,

zwrot boczny.

Sei'tenuierf,sH. =(e)§,^z. -e,

szaniec, wa (po)boczny, baszt

(po)boczny, flank m.
Sei'tenroinb, sm. -eg, pi.

=e, wiatr m. z boku.

Sci'tenjo^I, sf. pi. -en,

liczba/, stron; mit *en ner=

feftcn numerowa.
©ei'tensimmer, sn. =g, pi.

—
,
pokój boczuy.

©ei'tenjtoeig, sm. =(e)g, pi.

-e, odnoga f.

®et'tett§, praep. z 2. przyp.

ze strony.

©ett^e'r, adv. odtd, od

tego czasu.

Seitlje'rig, adi. od tego

czasu trwajcy.

©Ci'tig, adi. stronny
; ftinf=

— piciostronny; »tel

—

wszechstronny.

©ei'tlid), adi. i adv. bo-

czuy, poboczny, z boku, po
boku.

Seitwärts, Sei'ttingS, adv.

bokiem, z boku.

2eftt'nte, sf. pi. -n, prze-

citna linia.

Sefo'nbelentuant, sm. =,
pi. «g i »e, podporucznik m.

eefte't, sn. -(e)g, pi. =e,

wydzielina f.

©efre't, adi. tajny, tajem-

ny, sekretuy, skryty.

<&ttlttä% sm. *(e)8, pi =e,

1) sekretarz w., pisarz tajny;

2) biurko n., sekretarzyk m.,

sekretarz m.
Sefretaria't, sn. -(e)g, pi.

»e, sekretaryat m.
Sefrctä'rin, sf. pi. -nen,

sekretarka /.

Sefretä'rftefle, sf. pi. -n,

posada /*., urzd m. sekre-

tarza.

(gelt, sm. «(e)5, pi. «e,

szampan m., wino szampa-
skie.

©e'fte, */• pi. °n, sekta /.,

bractwo wyznaniowe.

Se'ftengeift, sm. »eg, duch

sekciarski.

Seftie'rer, sm. -3, p —

,

sekciarz w.

©eftte'miftfj, «^'. sek-

ciarski.

Seltio'n, sf. pi. -en, i) sek-

cya /., obdukcya f., rozbiór

m. 2wok; 2) oddzia m., wy-
dzia m., sekcya f.

Seltio'nSbefunb, sm. -eg,

pi. =e, orzeczenie n. wskutek
sekcyi.

Seftio'n§berifl)t, s»j. =e§,

_pZ. =e, sprawozdanie n. z sekcyi.

©eftto'n8ó^ef, sm. -g, p?.

=§, szef m. sekcyi, szef m.

wydziau.
©eftio'ngfaat, sm. *eg, pi.

-fale, sala sekcyjna, prosek-

toryum n.

Seftio'nSuieifc, adv. na
sekcye.

©e'ftor, sm. -§, pi. »to'ren,

sektor m.
©efu'nba, sf.pl. =ben, druga

klasa gimnazyalna, licealna;

drugi wydzia szkoy wyszej.

©efunba'ner, sm. =§, pi. —

,

ucze m. drugiej klasy gimna-
zyalnej, licealnej, ucze m.
drugiego wydziau szkoy
wyszej.

©efimba'nt, sm. -en, pi.

-en, sekuudant m., wiadek m.
przy pojedynku.

SelunbÜ'r, adi. drugo-

rzdny.
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^efiiubä'i-üal)», sf. pl. -en,

kolej drugorzdna.

Scfmtbä'rfdjitle, sf. pl *,
szkoa rednia.

Scfu'nbatDcdjfel, sm. •§,

pl. — , weksel ponowny.
ScflTllbC, sf. pl »n, 1) se-

kunda f. 2) sekunda, t. j. od-
lego od siebie ssiednich
stopni gamy (muz.).

©eJll'ltbeitfann, «<?*. trwa-
jcy kilka sekund.

'
eefit'nbemtk, sf. pl =en,

zegar wskazujcy sekundy.

<2efirnben$etger, sm. =s, pi
— , wskazówka wskazujca
sekundy.

©clunbic'rcn, vn. (fiaben) 1)
towarzyszy, pomaga, popie-
ra; 2) wtórowa przy pie-
wie; 3) sekundowa przy po-
jedynku.

©tfltltbte'rett, sn. *§, wtóro-
wanie «., przywiadczanie ».,

sekundowanie n. (komu przy
pojedynku).

©efitnbogemtu'r, sf.pl =en,

modsza linia, sekundogeni-
tura /.

<§e'iabon, sm. »s, pi =§,

seladon w., czuy kocnanek.

©C'lttbongrÜn, adi. seledy-
nowy (zielouawy).

©ClllO'nbcr, adv. samo-
wtór, samopas.

©C'Itlbntt, adv. samotrze.
©e'I&ig, adi. tensam; =

Serfelbe.

©dbft, fetber, I. pron. sam
(t.j. a nie kto inny); formen
©te ba§ — lun? czy mo-
esz pan to sam zrobi;
ba ift ganj von felbft gefom»
men przyszo to samo z sie-

bie; et tat e§ von — uczyni
to z wasnej woli; mit ftd)— teben rozmawia sam
z sob; biefe $rau ift bie ©Ute
— ta kobieta to wcielona
dobro; um ^fjrer — roiHen

bürfen ©te eä nicbt tun ze
wzgldu na siebie samego nie

powinien pan tego robi;
II. adv. nawet; er mürbe —
feinen beften greunb terraten
zdradziby nawet najlepszego
przyjaciela.

«Selbft, sn. indecl. wasne
ja, wasna osobisto; fein

beffere — jego lepsze ja.

(Se'ltiftadjtHltg, */. szano-

wanie n. siebie samego, po-

czucie n. wasnej godnoci.
(Sclbftiiltbtg, adi. i adv.

samoistny, -nie, samobytny,
niezaleny; udzielny; ein »er

2J?enfd) samoistny czowiek;
fttt «e§ $ittftentum "dzielne
ksistwo; ftd) — ntad;en usa-
moistni si, zaoy wasne
przedsibiorstwo, wasne
ognisko.

Se'lbftäitbtgfett, sf. samoist-
no/., samodzielno f., nie-

zawiso/., niepodlego/.;
dolens — niepodlego f.

Polski.

©c'Iöftouflagc, sf. pl. =n,

oskarenie n. siebie samego.

©e'lbftaitfojjfentnjj, sf. pl.

=en, powicenie n. siebie sa-

mego, zrobienie n. z siebie

ofiary.

©e'lufikbarf, sm. *e§, wa-
sna potrzeba, wasny uytek.

©e'lDftucflcttung, sf.pl. »en,

samogwat /., onania f.

©e'lbftkfriebtgung, sf. sa-

mozaspokojenie «., zadowo-
lenie n.

©e'lbftkfnidjtung, sf. pl
=fn, samozapodnienie n.

©elbftbcljerrfcpttg, sf. pa-
nowanie n. nad sob samym.

<Se'Iuftuefciuttm3, sn. »ffes,

pl. =ffe, przyznanie n. si
przed samym sob ; dobrowol-
ne zeznanie, zeznanie n. do-
chodu (przy podatkach).

©e'ibftbeiöfttgtntg, sf. pi.

=ett, stoowanie n. si w wa-
snym zarzdzie.

@e'lfiftbclcljnin{t, sf.pl. »en,

pouczanie n. samego siebie,

autodydaktyka /.

©e'lt>ftkouad)tmtg, sf. pi.

tn, badanie n., obserwowa-
nie n. samego siebie.

©e'ibfikräudjerung, sf. pl.

»en, kadzenie«, samemu sobie,

chwalenie n. siebie samego.

(Selbftbefdjammg, sf. ph
=en, zagbianie n. si w so-

bie samym.
Selbftbefcktbimg, sf.pl

»en, skromno/., usuwanie n.

wasnej osoby na drugi plan.

©e'IbftktyicgelHttg, sf. pl
-en, podziwianie n. samego
siebie.

Gel&ftbeftimniltng, sf. roz-

porzdzanie n. sob samym.
©'lbftbeftimmHitg8red)t, sn

.

«(e)3, prawo n. rozporzdza-
nia samym sob; jmnbtn
ba€ — nerleiben usamowolni
kogo, zrobi niezalenym.

Se'lbftktradjtmtg, sf. pl
»en, zastanawianie n. si nad
nad samym sob.

Se'lbftktnig,
' sm. s(e)8,

oszukiwanie n. samego siebie.

©CibftbeurieHtmg, sf. pl
»en, sd m. o sobie samym.

(cWftktoUnberilttg, sf. po-

dziwianie n. samego siebie.

©Clbftktoltfjt, adi. pewny
siebie; zarozumiay.

©elbfibeumfjtfetn, sf.
°f,pewno / siebie, wiadomo

/., samowiedza /".; zarozumia-
o/.; mit — auftreten wy-
stpowa z wielk pewnoci
siebie (zarozumiaoci).

(Se'lbftbÜbUltg, sf. ksztace-
nie n. siebie samego, wykszta-
cenie przez siebie nabyte,

autodydaktyka /.

Sc'luftbiflgro^, sm. »en,

pl »en, biograf m. wasnego
ycia.

(SCIbft&tograjjIjtc, */. pi.

=tt, biografia wasna, opis m.
wasnego ycia, autobiogra-

fia /.

se'fbftbemüttgattg, sf. pi.

»en, samoupokorzeuie «.

ClbftbenfClt, sm. =§, samo-
mylenie n.

©Clbftbenfer, sm. *§, pi.

czowiek, który sam myli.

©C'ibftbÜtlfel, sm. =3, zaro-

zumiao /., arrogancya /.

©elbfteigen, adi. swój
wasny; feine »en Kinber jego

wasne dzieci; fein «er §err

fein by swoim wasnym pa-

nem, by panem swoich wa-
snych czynnoci.

(Se'lbftetltfek, sf. skupie-

nie /. sie; — halten zrobi
rachunek swego sumienia.

Selbftetitfdjityung, sf. pl
»en, oszacowanie n. samego
siebie, wasnego dochodu
(przy podatkach), fasya /.

©Clbftcniietbmtg, sf. pl.

»en, samobójstwo n.

Se'lbftent'fagmtg, sf. pl. »en,

zaparcie n. si siebie samego,
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wyrzeczenie n. si, dobrowol-

na rezygnacya.

©e'lbitentjiutbmtg, sf. pi.

=en, samozapalenie «.

©eltlfterljaltHUg, sf. zacho-

wanie wasne, zachowanie

n. samego siebie.

©elbfterJ&altitngtwb, sm.

--(e)§, pi. «=e, popd, instynkt

samozachowawczy.

<5e'lbfterlenntni§, sf. samo-
poznanie 11. ,

poznanie 11.

siebie samego.

©e'Ibiterntcbrigiing, sf. pi.

=en, ponienie wasne.
elbftemntgen, adi. przez

siebie samego osignity.

©elbftertoabU,
'
©e'l&ftge=

tottljlt, arfi. przez siebie sa-

mego wybrany, wasnego wy-
boru.

<§e'lb|terjielutug, sf. wasne
wychowanie, wychowanie
przez siebie samego nabyte.

Se'lfeitgebatfen, adi. pie-

czony w domu.

Sel&ftgeferaitt, adi. spo-

rzdzony w domu (a. p.

poncz).

(ge'lbitgefattcn, sn. =§, ob.

©elbftflefälligfeit.

©C'ItlftgCfiiUig, ad«, upodo-

banie w sobie majcy, podo-

bajcy si. sobie samemu,
zadowolony z siebie.

SelbitgeffiUigfeit, sf. upo-

dobanie 11. w sobie samym.

©e'lbftgefertigt, ©c'lbftße-

Itttldli, adi. wasnorcznie
zrobiony.

Se'lbftgefühl, sn. =(e)§,

poczucie n. wasnej godnoci;
samopoczucie n. ; ein 9Jtann

UOE eblen =3 m peen
szlachetnego poczucia go-

dnoci.

®e'Ibftgeletjrte(r), sm. «en,

pi. =en, samouk to., autody-

dakt to.

©e'lbftgettügfam, adi. przy-

stajcy na s wojem.

©Vlbftgenügfamfeit, sf.

przystawanie n. na swój ;m, na
sobie samym.

<5e'lb|tgefeijgebitng, sf. pi.

=en, wasne mtawodawstwo
n., autonomia /"., samorzd to.

Selbftgeforüd), sn. =(e)§,

pi. =e, rozmowa f. z samym
sob, monolog m.

Se'lbftgeftänbniS, s«. »ff«8,

p. =[fe, dobrowolne wyznanie

;

przyznanie n. si.

elbftgetinfj, 'adi. obacz

©elBftberoufet.

©ClbftgCJOgen, adi. wa-
snego chowu.

<Se'Ibftl)Ctt, sf. indywidual-
no /., osobisto /. ; sob-

kostwo n., samolubstwo n.,

egoizm to.

©e'lbftberrltdj, adi. zwierz-

chniczy.

©elbftfjerrfdjaft, sf. pi.

=et, samowadztwo n., auto-

kracya f. ; samodzierawie n.

@e'Ibftb,errfdjer, sm. =§, jjZ.

— , samowadca to., autokrata

to., despota to., samodzierzca

»2.

@C'lbftl)tlfC, sf. samopo-
moc f , wasna pomoc.

©c'lbftbjlfeberein, sm. »(c)s,

pi. *e, stowarzyszenie n. wza-
jemnej pomocy.

©elbfttfd), adi. samolubny,
sobkowski, egoistyczny.

©C'Ibftfllig, adi. majcy si
za mdrego, zarozumiay.

<5e Ibftflltgliett, sf. zarozu-

miao /., arrogancya f.

©elbftlOftCn, » pi- wa-
sne koszta.

©ClbftfoftentomS, sm. -j«8,

pi. -\t, cena /". wasnego
kosztu.

©Cfbftlaitteub, adi. samo-
gony.

Sc'lbftta«t(cc) /
sm. «eg, (=3,)

pi. »e, (— ,) samogoska /.

©C'lbftltCbe, sf. samolub-
stwo «., egoizm to., sobko-

stwo n.

Se'lbftltng, sm. <e)§, pi.

=e, samolub to., egoista to.

©e'lbftlob, *n. =(e), samo-
chwalstwo n.

@e'U)ft(0§, «di. bezinte-

resowny.

©C'lbl'tlOftgtCtt, s/. bezin-

teresowno f.

©e'lbftmorb, sm. =(e), .pZ.

-e, samobójstwo n.

©e'lbftm'örber, sm. =§, ^;.

— , samobójca to.

(Se'lbftmörbenn, s/. j>z.

=nen, samobójczyni /.

Se'lbftmÖrberifd), adi. sa-

mobójczy; =e 2lbfia)tett baben

nosi si z zamiarami samo-
bójczymi.

<§elbftmorbgeban!e(n), sm.
•»n, jpZ. =n, myl samobójcza

;

mit =en umgeben mie myli
samobójcze.

©e'lbftyortriit, sn. *§, pi.

s§ i =e, portret wasny.
(Se'Ibftyriifmtg, s/. pi. =en,

samobadanie n.

<Selbftguä(erei', sf. pi.

samodrczenie n.

©e'lbftquölenf dj, ad«;, samo-
dr^zcy.

Selbftrebenb, adi. i ad^.

oczywisty, oczywicie, natu-

ralny, naturalnie; — bejctble

tdj ba§ rozomie si samo
przez si, e to zapac.

©elbftrefkftant, sm. =en,

pZ. =en, osobisty reflektant;

nur =en roerben berüäficbiigt,

Vermittler auagejcbloffen

uwzgldnia si tylko osobi-

stych refldktantów, pore-
dnicy wykluczeni.

©e'lbftregienutg, sf. pi.

=tt\, samorzd to., autonomia /.

©Clbftrtljjm, sm. obacz

©elbftlob.

@e'Ibftfd)änbung, sf. pi.

=en, samogwat to., onania f.

©e'lllftfdjau, sf. obacz

©elbftbefiauung.

©Clbftfdjrtft, sf pi. =en,

rkopis to., autograf to.
'
©elliftfdjitft, sm. «ffe, pi.

=fd)Uffe, samostrza m.

©e'lbftftänbtg, adi. obacz

©elbftänbig.

©Clbftfltdjt, sf. samolub-

stwo «., egoizm to., sob-

kostwo n.

©Clbftfiidjttfl, adi. samo-
lubny.

©e'l&ftfiidjttfle(r), sto. =en,

2)/. s e(n), samolub to., sobek

to, egoista m.

Se'lbfttäufdjmtg, sf.pi.-tn,

uuda/., iluzya/., mamienie
n. siebie samego.

©e'lbfttättg, adi. samo-
dzielny; samoczynny, auto-

matyczny.

©C'lbfttättgfett, */. samo-
dzielno f. ; samoczynno/'.,
automatyczoo f.

<5e'lbftiiberl)ebung, sf. za-

mniemanie n., przecenianie n.

si, zarozumiao f
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Se'lbftitberfd)a>ing, sf. ob.

©elbftüberbebung.

Sc'lbftüberttnn&nng, */•

opanowanie n. si, pohamo-

wanie n. si.

Se'lbftuntenidjt, sm. -(e)8,

nauka /. bez obcej pomocy,

samouctwo n.

SClbfturtCil, sn. -(e)8. pi.

-e, sad wasny.
Sclbftberadjtnng, af. samo-

pogarda /.

Se'lbftüerbeffernng, sf.

samopoprawa /.

Se'lbftöerblenbmtg, */•

eamozalepienie n.

Se'lbftÜCtgeffen, adi. nie-

pamitny na siebie samego.

@Cl6ftt>erfleffen$ejt, sf. za-

pomnienie n. o sobie.

Scl'bftbergötterung, «/.ubó-

stwianie n siebie.

Selbftoerlag, sm. .(e)3,

Avasny nakad; ein Söud)

im — beraugeben wyda
ksik wasnym nakadem.

Se'tbftberleugnnng, sf.

samozaparcie n.

Se'ibftberfdjatj?, sm. «ffeä,

j)Z. ^fItiffe, samoczynne, au-

tomatyczne zamknicie.

Se'lbftüerfdinlben, sn. =3,

wasna wina.

Se'ibftuerfd)ulbung, «/. ob.

©elbftoerfdjulben.

Se'lbftüerfidiening, */. p*-

=en, samozabezpieczenie n.

Selbftberfthnblid), adatf».
obacz ©elbftrebenb.

Se'ibftöerftünunelung, sf.

pi -en, samookaleczenie «.,

kalectwo dobrowolne.

Se'lbitberteibigung, sf. pi

=en, samoobrona /.

Selbftuertrauen, sn. =8,

ufno /. w siebie, zaufanie n.

w samym sobie.

Se'lbftberiMltung, sf. pi

«en, wasny zarzd, samorzd
m., autonomia /.

Se'ibftttmljl, sf. pi. »en,

wolny wybór.

©c'tbfttocrt, sm. -(e)3,

wasna warto.
SelbfttUtUe, sw*. -n8, wasna

wola, samowola f., upór m.
;

kaprys w).

6e'lbfttDtllig, adi. samo-

wolny; uparty; kapryny.

Se'lbftsiifriebcn, adi. zado-

1

wolony z siebie.

Se'lbftjufriebenb. eit, sf. wa-
sne zadowolenie; zarozumia-o /., aroganeya /.

©Clbftjiinbenb, adi. samo-

zapalny.

Se'lbfijttwng, sm. -(e)§,

przymus wasny, przezwyci-

enie n. si.

Seldjen, t1«- (ijaben) wdzi.
Se'ldjer, sm. -3, p- —>

masarz m.
Scldjerei', «/. pi. =en, ma-

sarnia /"., skad m. wdlin,

wedliniarnia /.; solarnia /.

'Seldifleifd), sn. »e8, pi. -t,

wdlina /., wdzonka /.

SCldjfartee, sn. wdzone
zioberka wieprzowe.

Selettio'n, sf. pi. =en, wy-

bór w., dobór m., selekcya /.

;

= 2BabX SfoSroaljl.

Sele'nblei, sn. =e§, selenek

m. oowiu.
©dCnfUpfCr, sn. -3, sele-

nek m. miedzi, berzelin m.

Sele'nfciure, sf. pi. =rt,

kwas selenowy.

Se'lig, adi. wity, bogi,

bogosawiony, szczliwy;

ift— entfdjlafenzasn w Bogu;

jmnbn — inadjen
f

kogo
uszczliwi, ucieszy ;

—
fpreebett ogosi witym, bo-
gosawionym, kanonizowa;

jmnbn — preifen sawi czy-

je szczcie; in ba§ 9tetc& ber

=en fotnmen dosta si do

królestwa bogosawionych

;

ba§ roirb bieb ntdjt — madjen

to ci nie zbawi; ©Ott I)ab'

ijjtt — Panie, wie nad jego

dusz; sen 2lnbenfen8 witej
pamici ; mein =er SSater,

mein
'
SSater — nieboszczyk

ojciec mój.

SC'ltgC, sf. pi. -n, nie-

boszczka /. ; bogosawiona /.

Se'lige(r), sm. pi. »en,

nieboszczyk m. ;
bogosawio-

ny m.
©e'Ugleit, sf. zbawienie «.,

bogo /., szczliwo /.;

©efü&l ber — bogie uczucie;

bie emige — erlangen uzy-

ska wieczne zbawienie

;

roetebe — ! co za rozkosz!

Se'tigforedjung, sf. kano-

nizacya /., beatyfikacya /.

SCflerie, sm. *§, pi *3,

i sf. —, pi -(e)n, seler m.,

mirzyk m.
Se'Heriefalat, sm. --(e)3,pZ.

=e, saata /. z selerów.

Se'Ueil, I. adi. rzadki,

nadzwyczajny,' dziwny; =er

©aft rzadki go; nid}t8 -e8

nic nadzwyczajnego; ein -er

9Jenfd) niezwyky, nadzwy-

czajny czowiek; II. adv.

rzadko; mir fe^ett tfjn —
widujemy go rzadko.

Seltene, sn. -», rzadka

rzecz, rzadko /., osobli-

wo /.

Seltenheit, sf. pi -en,

rzadko /., osobliwo /.,

niezwyko f.

Se'iter(ä)tt>affer, sn. *§,

woda selterska.

Seitfont, I. adi. dziwny,

dziwaczny, osobliwy, szcze-

gólny; II. adv. dziwnie, oso-

bliwie, szczególnie.

Se'Itfanternjeife, adv. dzi-

wnym sposobem; er Ijat mir
— nic&t baoon gefagt dzi-

wnym sposobem nie wspo-

mina mi o tem.

Seltfnntfeit, sf. pi =en,

dziwaczuo /. ; osobliwo

f.,
szczególno /.

Sematobo'r, sm. .(e)8, pi
=e, semafor m., ramienica /.

(kol.).

Seme'fter, sn. =§, pi. —

,

pórocze n. ; = ^albjabr.

SentCftva'I, adi, póroczny.

Semitolon, sn. =§, pi. *%,

rednik m.; = ©tricfmunft.

Semina'r, sn. =(e)§, pi =e

i sten, seminaryum n.\ geift»

liefieg — seminaryum ducho-

wne, teologiczne; Seljrer

—

seminaryum nauczycielskie,

pedagogiczne.

Semuta'rbireftor, sm. <=§,

pi =en, dyrektor m. semina-

ryum.
Sentinnrt'ft, sm. =en, pi

=en. seminarzysta m.

Seminari'ftin, sf. pi =nen,

seminarzystka /.

Scm'it(e), sm. -en, pi -en,

semita m.

Semi'ttftb,, adi. semicki.

Se'mmel, sf.pl =n, buka

f.,
bueczka/., kukieka /.;
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tute roarme «n abgeben mie
odbyt jak wiee buki.

(Se'inmelbätfer, sm. «8, pi.

—
,

piekarz m. buek, pie-

karz m. biaego pieczywa.

©e'mmelblDtt&, adi. jasno

blond.

©e'ntmetfltifje, sm. pi.

kluski buczaue.

©e'mmelmeljl, sn. *(e),
pszenna mka.

Se'mmelnnbe, sf. pi. =n,

skórka f. buki.

©e'mmelfdjnttte, */. pi. -n,

kromka f. buki.

©e'ntmelteig, sm. =(e)8, pi.

«C, ciasto buczane.

@eno't, sm. =(e)8, pi. =e,

senat m.
©ena'tor, sm. =8, pi. »en,

senator m.

©enato'rcnfamUte, */. pi.

=»n, rodzina senatorska.

<Senato'rengcfrJ)ledjt, sn.

=(e), pi. =er, ród senatorski.

(Senato'renftanb, sm. =(e)8,

stan senatorski.

©enato'renwiir&e, sf. go-
dno senatorska.

<2ena't3bectmte(r), sm. =en,

pi. =en, urzdnik m. senatu.

<&ena't§befd)lH&, sm. =ffe8,

p. =fd)liijfe, uchwaa /. senatu.

©C'nbbttr, adi. nadajcy
si do przesyki /.

Se'nbbote, sm. =n, 2)Z. =n,

wysaniec w., posaniec m.

;

suga m. do posyek.

©e'nbbrtef, sm, =(e)8, ^.
»e, okólnik m.

Se'nben, »a. fanbte i fen=

bete, bab gefanbt i gefenbet
posya, posa, wysa, wy-
prawi, zasya; id) fenbe
Qfjnen »tele ©rüfje zasyam
panu wiele ukonów; einen

^fetl — puci strza.
©e'nber, sm. »8, pi. —

,

obacz 2lbfenber.

Se'nöerin, sf. pi. =nen,
obacz aibfenbetin.

©e'nbling, *»*. «§, y. =c,

obacz ©enbbote.

©e'nbftfimben, sn. =8, pi.

—
,
pismo okólne, okólnik m.,

ordzie n.

'©e'nbung, sf. pi. »en, i)

posyka /'., przesyka /.,

wysyka
f. ; 2) posannictwo n.,

misya f.

©e'nefdjaü', sm. =(e)§, pi.

=e, urzd dworski w da-

wnych czasach ; sucy m. w
bónicy.

©Cnf, sm. =(e)S, gorczyca

/., musztarda /., gelber,

roeifjer Senf gorczyca óta,
biaa; feinen — 31t etroaä

geben wtrci swoje trzy

grosze; — nad) ber ^a^ljeit
musztarda po obiedzie.

©e'nfbiid)fe, sf. pi. =n;

©e'nfbofe, sf. pi. «n, mu-
sztardniczka f., soik m. na
musztard.

<Se'nffrudjte, sf.pl. owocepl.
w musztardzie, na gorczycy.

©e'nfgurfe, */. pi. «en,

ogórek m. w musztardzie.

«Se'nfforn, sn. -(e)s, .pz.

=!Örner, ziarnko n., nasienie

«. gorczycy.

©C'nflÖffcl, sm. =8, jpZ. —

,

yka /. do musztardy.

©e'nfmeDI, s«. =e8, mielona
gorczyca, mka gorczyczna.

©e'nfmüljle, */. pi. =n,

mynek m. do mielenia gor-

czycy.

©e'nfnopf, sm. <t§,pl. >näp=

fe; @c'nftoJpf, sm. *(e)3, .pZ.

=töpfe, musztardniczka /.,

czarka /. na musztard.

©CnfÖl, sn. =(e)S, olej m.
z gorczycy.

©Crtfoflafter, *»• '§/ P*-—, <Se'nfuntfü)lag, s/w. .(e)8,

pi. =fd)läge, gorczycznik »i.,

plaster gorczyczny, synapizm
m., okad gorczyczny.

<3e'nffame(lt), sm. =n8, na-

sienie n. gorczycy.

©e'nffauce, sf. pi. =n;

©e'nftnnfe, */. .p. *n, sos

musztardowy.

©e'nfteig, sm. =(e)8, pi. -e,

ciasto gorczyczne, syna-

pizm m., gorczycznik m.

©e'ngetnafcfjine, sf. pi. =n,

maszyna f. do opalania.

©e'ngen, t>«. i vn. (I)aben)

pali; opali, osmali n.p. g,
przypali; fid) ben ftocf am
Dfen — osmali surdut przy

piecu; bie ©onne fengt ba
©ra soce wypala traw

;

— unb brennen nie po-

og, pustoszy ogniem.

©Vnger, sm. »g, pi. —

,

podpalacz m., niszczyciel m.

©C'ngcrtg, adi. przypa-

lony; — fcbmecfen, riecrjen

trci spalenizn.

©e'ngeftnjlj, m. *(e)8, so-
ma f. do podpalenia.

<Scitt'l, adi. starczy, schy-
kowy, waciwy starcom.

«Se'nior, sm. =§, pi. -en,

senior m., starszy m.
«aeniora't, sn. -(e)8, p?. *e,

seniorat m., starszestwo n.

«Sento'rcnfonbent, sm. =(e),

J9^. «e, zgromadzenie n., star-

szych, konwent w. seniorów.

©e'nfblei, sn. «e8, ©c'nf*

lot, S)i. -e, oowianka /.,

pion mularski.

©e'rtfet, sm. =8, pi. —,
1) sznurek m., tasiemka /.

do sznurowania bucików,
sznurowado n. ; 2) obacz

©enfblei.

©Cltldftift, sm. >(e)S,pl. »e,

sztyft m. przy sznurowadle.

«Se'nfen, I. va. (b^aben) i)

spuszcza, spuci, zniy,
opuci, zwiesi; eine Seidje tn
©rab — zoy zwoki do gro-

bu ; bie gatfel — pochodni zni-y i pomieniem do ziemi obró-

ci; ben 93Itcf — spuci
oczy na dó; bie ©tinime —
zniy gos; etro. in 5ßer»

geffenljett — puci co w
niepami; ben Äopf, bie

^änbe — opuci gow,
rce; 2) bie |5ar)n€u —
zniy chorgwie salu-

tujc; 3) (ogrodn.) od-

kada, odgina, kabko-
wa w ziemi, ponagina i

zakopa w ziemi gazie
drzewa; II. fid) — , vr. spu-

szcza si, znia si, opa-

da, osun si, pochyla si,

ugina si pod czem; osia-

da sie; ba §aupt fenft fid)

auf bie 33ruft gowa na pier
opada, zwiesza si ; ba ^au,
bie SWauer fenft fid) dom,
mur zapada si, osiada w
ziemi; ber <3d)faf fenfte fid)

auf irjre 9lugenltber sen

osiad na jej powiekach.

Se'nfen, sn. =8, opuszcza-

nie n.
f

znianie »., zwie-

szanie n., odginanie n., ka-

bkowanie n. ; osuwanie n.

si, pochylanie n. si, osia-

danie n.
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Se'ulcr, sm. -8, pl. — , 1)

szczep mody, odkad m.,

ga /., ywy kó; 2) nie-

wód 7)1.

©enfgnide, sf. pl. -n,

jama kanaowa, dó kloaczny.

2t'nlt)akn, sm. •§, pl. —,
kruczek m. do odkadania.

SCnffoftCH, sm. =3, pZ.

-fafen, grodz /., skrzynia

nurkowa, kieson m.

©e'nlHnie, */. pl. =n, li-

nia pionowa.

gc'nfnabcl, */. pl. =n,

zgbnik m., sonda /.

St'ufteie, a/'.jp/. *n, szczep

winny odoony.
2e'nfred)t, ad*, ad», i)

pionowy, -wo, prostopady,

-le; — abfallen opada prosto-

padle; in =er 9Hd)tung bauen
wznie budow prostopad.

3e'nfrtt§, sn. =feö r
obacz

©enfer i).

Sc'nfltng, sf. pl. =en, spu-

szczanie »., znianie «., opu-

szczenie n. si, opadnicie w.,

osiadacie n. ; znienie (tonu),

zgoska nieakcentowana.

Senn, sm. =(e)§, pZ. -e, Se'n=
ne, «»?. -n, pZ. -n, ©e'nner,
äw. s§, pZ. —

,
pasterz alpejski,

jubas m. (w Tatrach).

©e'nne, «/. p »n, i) trzoda

/. ; 2) = ©eljne.

©e'nnerin, «/. pZ. »nen,

pasterka alpejska, juhaska/.

©e'nnljütte, sf. pl. =n, sza-

as m., chata pasterska.

3enneret', */. pl. =en, i)

obacz ©enntjiitte; 2) trzoda

f. krów.

Se'mteöfiaum, sm. =(e)i, pZ.

»bäume, drzewo senesowe.

©C'nnCgblättcr, sn. pZ. licie

senesowe.

Senfa'1, sm. .(e)3, pZ. =e,

sensal giedowy, maklerz
przysigy, porednik m.

2enVtge6iif)r, */. pl. =en,

naleyto maklerska.

SenfattO'lt, sf. pl. =en, wiel-

kie wraenie, seneacya /.,

auf — berechnet obliczone na
sensacy; — etre^enb wywou-
jcy, sprawiajcy sensacy.

(SenfationCtt, adi. sensa-
cyjny-

SenfatUTn^rojeft, sm. -ffe§,

pl. =f|'e, proces gony, sen-

sacyjny.

©ciifatio'it§nmtan, sm. =e,
pl. "i, powie sensacyjna.

Se'nfe, */. pl. =n, kosa /.

Se'nfen, va. (fjaben) kosi.

Se'nfenfalmf, */. pl. =en,

fabryka f. kos.

©e'nfenförmig, adi. ko-

sisty.

©e'nfeitgerüft, sn. --i, pl.

=e, grabki pl.

©enfengriff, sm. =(e)§, pi.

=e, trzon m. u kosy.

©e'nfenliieli, sm. =(e)§, pl.

=e, cicie n. kos.
©e'nfcnflinge, sf. pl. =n,

ostrze n. kosy.

©e'nfenmann, sm. =(e)§, pZ.

•mannet, kosiarz m., kosy-

nier m., mier f. z kos.
©e'nfenträger, sm. *s, pl.

— , obacz ©enfenmann.
©e'nfenfdjmieö, sm. =(e),

pl. =e, kowal robicy kosy.

©e'nfenftciljl, sm. *(e)§, stal

/. na kosy.

©e'nfenftetn, sm. =(e)§, pl.

=e, kamie w. do ostrzenia

kosy.

Seitfi&Uitä't, sf. wraliwo
/"., sensytywno /., uczucio-

wo/.; = ©mpfinbficfotett.

©enfi'fiet, ©enfttt'to, adi.

wraliwy, sensytywny, (uczu-
ciowy; = empfinblid).

2enjO'rium, su. »^wia-
domo /., przytomno /.,

sensoryam n.

@eitflialt'3mit3, sm.
f

zmy-
sowo n., sensualno /.

;

= gtnnltchfeit.

©enfualift, sm. =en, pl.

=en, czowiek zmysowy, sen-

sualista m.
©enflialt'ftiftf), adi. zmy-

sowy, sensualuy.

SentC'nj, sf. pl. =etl, zda-

nie «., sentencya /., orze-

czenie n., wyrok m. ;
= Sa|,

Urteir.

©ente'njeitmrjj, Sentcntiö'S,

adi. sentencyjny, peen mo-
ralnych zda.

Sentimental, adi. i adv.

sentymentalny, sentymental-

nie; uczuciowy, uczuciowo.

©enttmentali'3mit3, sm.
sentymentalno f., uczucio-

wo /.

SeJJtttfl't, adi. osobny, od-

rbny, oddzielny;= Sefonber.

©ejjtira'tautinitf, sm. «(e)§,

pl. «briiefe, osobna odbitka.

©ejjara'tauSgalie, */. pl. °n,

odrbne wydanie.

©evara'teingang, sm. =(e)g,

pl. =gange, osobne wejcie.

®ejjara'tfrie&e(n), sm. «n§,

odrbny pokój.

©e^aratio'n, sf. pl. =en,

1) odczenie n., rozdzielenie

«., rozczenie n. ; im ^"tmer
eine — madjen zrobi w po-

koju przepierzenie; 2) rozwód
m., separacya /.

@e)jarati'ft, sm. «en, pl.

=en, separatysta m., sekciarz

religijny.

(Separa'tfonto, sn. -.§, pl.

»tt, osobne, odrbne konto.

Sejjara'tjug, 'sm. =e§, pi.

=flüge, pocig oddzielny, Be-

paratka /.

(Sejjara'töertrag, sm. =(e)§,

pl. =trage, odrbny ukad,
specyalny traktat, umowa /.

&epant'Xtt\, va. (^aben) i

vr. odczy, rozczy, se-

parowa, odczy si, roz-
czy si, separowa si, wzi
rozwód.

©e'pitt, sf. 1) mtwa f.,

(ryba morska); 2) czernik le-

kar-iki.

Se'JJte, Sf. pl. -n, sió-

demka /. (muzyka).

©epte'müer, sm. «=§, wrze-

sie m.
SejJte'm&etuietter, sn. -$,

pogoda wrzeniowa.
©epte'mueruioüe, sf. pl. -n,

babskie lato.

Septemui'r, sm. =§ i «n„ pl.

=tl, czonek m. rady siedmiu,

septemwir m.
©e^temüiro't, sn. =(e)s, pil.

=e, rada /., rzd m. siedmiu,

septemwirat m.
©epte'tt, sn. -(e) pl. -e,

septet m., utwór muzyczny
na siedm gosów.

®e')tima f sf. pl. «men,
siódma klasa gimnazyalna.

Septime, sf. pl. -n =
©epte.

Sc'^ttffl), adi. posoczniczy

;

gnilny.

©efllie'n}, */. pl. *tn, na-

stpstwo «., sekweneya /.
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©eqite'fter,
<

s>». -8, se-

kwestr w., zajcie sdowe.
<c<?ueftra'tor, m.' =8, pl.

»en, sekwestrator w.

Sequeftrie'ren, va. (baben)

(za)sekwestrowa, zaj s-
downie.

©equeftrie'ren, sn. -8, ©c=
qucftric'runOf sf. pi- -*«/ se-

kwestracya /.

©Crtt'i(l), «n. =8, pi. --§, seraj

OT., babiniec sutaski.

®t'tap\f, sm. =8, 2>Z. =im,

serafin ot. (anio).

©era'Mifd), adi. anielski.

«Sera'Sfter, «m. -8, pi. —

,

seraskier w., naczelny wódz
turecki, turecki minister

wojny.

©ereita'&e, sf. pi. =n, sere-

nada /.

@crci'ffttmi§, sm.pl. -mi,

serenissimus ot., tytu ot.

udzielnych ksit.
<&t'XQt, sm. rodzaj we-

nianej materyi.

©ergea'ttt, sm. =en, pi. =en,

sierant w., kapral ot.

©e'rte, sf. pi. =n, serya /.,

szereg m., oddzia m.
©e'rienloS, sn. =fe, jp?. =fe,

los seryowy.

©e'rtenjieljiing, s/. pi. =en,

cienienie n. seryi.

iermo'n, *m. =(e)8, i??. =e,

kazanie ». ; = ^ßrebtgt.

©CriÖ'3, adi. powany

;

= ©rrtft.

Serii'Ö, oe?e. wodny, suro-

wiczy.

©CnJSfeliltifl, atf. surowi-
czokrwawy.

©erofitä't, sf. pi. =en, wo-
dnisto /., surowica /.

©erjjenti'n, sm. =(e)s, .»z.

«=e, ©erjjenti'nftein, sm. *(e)8,

p. =e, serpentyn w., wo-
wiec m. (kamie).

<Bttptnti'm, sf. pi. =n, ser-

pentyna /., wowa droga,

zakrt m., zakolenie n., ko-

lano m. rzeki.

(Serjjenti'ntana, sm. =(e)8,

pl. »anje, taniec serpenty-

nowy.

©C'rum, sn. -§,pl. ©era, su-

rowica f., serum n.

©e'rumtnjeftion, sf. pl. =en,

wstrzyknicie n. surowicy.

©ertm'nte, sf. pl. =n, ser-

wantka /'., szafka /. na sre-

bro, szafka /. na drobiazgi.

<erl)i'ce, sn. «8, pl. —

,

serwis stoowy, zastawa sto-

owa; usuga hotelowa.

©ertiie'rbrett, sn. =(e)8, pl.

«er, taca f. do podawania
jedzenia.

©erbie'rtifd), sm. =e8, pl.

=e, stó m. do przygotowania
potraw przed podaniem.

©erbie'ren, t>«. (^aben)

podawa do stou, usugiwa.
©erbie'tte, s/. pl. =n, ser-

weta /*. ; Heine — serwetka/,
do kawy, herbaty.

8erbie'tten&anb, sn. «e§,

pl. =bänber, ©ertoie'ttenljatter,

sm. -3, pl. — , ©erbte'ttett=

rinfj, sm. =(e)§, pl. =e, obrcz-
ka /. do serwety.

<Settite'ttenno§, Serbietten=

dubbing, sm. .-(ejö, 2^. «fiöfje,

=ä, legumina f., pudyng go-

towany w serwecie.

©tCÜt'I, adi. sualczy,
niewolniczy.

©er&tU'8mu§, sm.j <3ertu=

lüil't, sf. sualczo f, ser-

wilizm m.
©CtlU't, m., serwita w.

(zakonnik m.).

©erbi'tenmönu), sm. =(e)s,

2?^. =e, obacz ©erott.

©ertuteitnonne, s/
1

. pl. =n,

siostra /. serwitka.

©ertii'tettorben, sm. =s, pJ.

— , zakon m. serwitów (ser-

witek).

©erbttit't,
(

sn. *(e)8, pl.

«=e, suebno/., serwitut»».',

= SMenftbatfett.

©C'tllUÖ! suga! w. (powi-

tanie).

©e'fam, sm. *8, Sc'fam»
fraitt, sn. =(e)3, ^. Kräuter,

ogowa /., ciemierzycznik m.
(rolina).

©e'famfeein, sn. =(e)§, pl-

-t, ©e'famfnMjeldjcn, sw. *8,

^?. — , trzeszczki pl. (anat.).

©C'fOmfÖntCr, sn. pl. ziarnka

sesamowe.

©e'famöl, sn. >(e)s, olej

8 38amowy.

©e'fclfraiit, sn. =(e)8, »z.

=fräutec, koprownik ot., wielki

kmin, ebrzyca /., czarno-

gów m., aniczystm. (rolina).

©C'ffCl, sm. -=8, pl. —

,

krzeso n., stoek ot.; auf

jroei»n fi^en siedzie na dwóch
stokach.

©e'ffeldjen, sn. »g, ^ —

,

krzeseko »., stoeczek ot.

©CffCtfltjj, sm. =(e)§, »?.

«fiifee, noga /. u krzesa.

«Se'ffelleljne, sf. pl. -n,

porcz /. u krzesa.

©e'ffdlctftc, sf. pl. =n,

listwa f. pod cian.
<Se'ffeliikrsttg, m. =(e)§,

»Z. "äuge, pokrowiec m.,

powóczka f. na krzeso.

©e'ffelmttdjer, sm. =8, pi;.

—, stolarz m., co krzesa
robi.

©CffClrOtyr, sn. =(e)8, trzci-

na /. do wyplatania krzese.

©e'fielträger, sm. -$, pl.

—, obacz Sänftenträger.

Se'Paft, adi. osiady,
pobytowy, zamieszkay, ein

=e8 s-8otf osiady naród; ftd)— madjen osiedli si.

©C'PafttgfCit, sf. oiado
/., zamieszkao f.; baö

äBal)Igefe| forbcrt eine jroet«

jäfirige — be8 Sßäf)Iers usta-

wa wyborcza da dwule-

tniej osiadoci wyborcy.

©efftO'tt, sf. pl. =en, posie-

dzenie «., zebranie n.; sesya

/.; = ©i^ung, ©t£un,\=
periobe.

(Sc'fter, sm. -§, pl. —,
stara miara (okoo 15 litrów).

©efte'ra, sm. =(e)8, pl. =e,

sesterca/. (staroytna moneta
rzymska).

©e'tyangei, sf. obacz $ed)t=

angel.

©e^arkit, sf. pl. «en,

robota zecerska, skadanie n.

czcionek.

Schart, sf. pl. -en, rodzaj

w. skadania czcionek ; spo-

sób ot. kompozycyi.

©e'^battm, sm. =(e)§, ».
«bäume, drzewko m. do sa-

dzenia, szczep ot., siewek ot.

®e'tyt>rett, sn. =(e)s, pl.

-ev, deszczuka /. zecerska.

etyet, sn. «e8, jj?. =er,

sadzane jajo.

iSe'#)ammer, sm. ^8, pi.

—
,
przyktadak ot., mot przy-

kadowy.
<&t'tyt\\, I. »a.

f

(b.aben); 1)

sadza, posadzi, usadowi

;
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©äfie — usadowi goci

;

ben $ut auf ben ßopf —
woy kapelusz na gow

:

jmnbn auf ben Sfjron — osa-

dzi kogo na tronie; przy-

sdzi, przytkn, przystawi,

postawi; jmnbm ben S5egcn

an bie tuft — przytkn
komu szpad do piersi; ben

£opf anä geuer — przysta-

wi garnek na ogie ; bie

trompete an ben 3ttunb —
przytkn trb do ust; bag

Äinb an bie SBruft — przy-

oy dziecko do piersi ; ben

SEeller auf ben £ifd) — po-

stawi talerz na stole ; ein

Zimmer in Drbnung — po-

sprzta pokój ; in fianb
— uporzdkowa ; fieifette

— usun; ein ©enfmal —
wznie, wystawi pomnik

;

ano Sanb — wysadzi na
ld; jmnbn an bie Suft —

,

jmnbm ben ©tut)l »or bie

%ÜV — wyrzuci kogo za
drzwi; jmnbm ben Äopf ju=

red)t— przemówi komu do
rozumu; fein Vermögen an
ettt). — way na co maj-
tek; etro. ino SBerf — wy-
kona co, wprowadzi w
czyn; in ©jene — wystawi,
inscenowa; in ^Betrieb —
puci w ruch; in flammen
— zapali; unter üöiaffer —
zatopi; in ©djrecfen, 2lngft
— nastraszy, przerazi; in

©rftaunen, SBerrounberung —
zadziwi; jmnbn in 33erlegen=

Ijeit — wprowadzi kogo w
ambaras; tng ©efängnig —
osadzi w wizieniu; einen

Sßreis auf etro. — wyznaczy
nagrod; in greifjeit — wy-
puci na wolno, uwolni;
auf freien gufj — wypuci
na woln stop; aUe baran
— wszystkimi rodkami do
czego dy; etro. aufg
©piel — ryzykowa co; auf
jmnbn feine Hoffnung —
pokada w kim nadziej;
bag Dbjeft roirb in ben nierten

5'aU gefegt orzeczenie kadzie
si w czwartym przypadku

;

Beifette — usun, odoy
na bok; ein ftinb'in bie Sßelt— spodzi, urodzi dziecko;

jmnbm einen termin — usta-

nowi komu termin; 2) Sßflan«

gen — sadzi roliny; 3)

auf ein $ferb — stawia na
konia; alleg auf eine Äarte
— postawi wszystko na
jedn kart; in bie Sotterie

— stawia na lotery; 4)

©pi}$en, treffen auf ein ßleib
— ugarnirowa sukni koron-

kami, tamami; 5) SÓlutegel,

©djröpftopfe — stawia pi-

jawki, baki; 6) eine 3et=

tung — skada gazet;
7) ein Sieb in 2ftufif —
skomponowa muzyk do
pieni; 8) ein 3^ — po-

oy kres, wytko cel;

eine $e'\t — oznaczy czas;

jmnbn über anbere — wy-
wyszy kogo; ber ßönig
fe|te ifjn über alle Beamten
feineg £ofeg król ustanowi
go przeoonym wszystkich
urzdników swego dworu

;

ein ©efefc aufjer Äraft —
uniewani ustaw; aHeg
baran — wyty wszystkie

siy; ben %<XÜ — przypu-

ci; gefegt ben Catt dajmy
na to, przypumy

; feine

©fjre in etro. — mie sobie

co za punkt honoru; bag

roirb böfeg 33 lut — to wy-
woa oburzenie, gniew

;

II. vn. (fein i tjaben) über

einen glufj — przeprawi si
przez rzek; übet einen

©raben, 3aun — przesadzi,
przeskoczy przez rów, pot;
III. fid) — , vr. usi,
osiada, opada, osadza si,

usta si; — ©ie fid)

siadaj pan ; ein ©ebäube fefct

fid) budynek osiada; ber

kaffee mufj fidj erft — kawa
musi si wprzód osadzi; fidj

jur 9tuf)e — usun si od
pracy; fid) ju jmnbm —
usi przy kim

; fid) JU £tfd)e

— usi do stou; fid)

aufg fjotje ^ofi — mówi z

wysokiego tonu
; fid) JUr

3Bef)re — broni si; fid) in

ben SBeftfc einer ©ad)e —
wzi co w posiadanie;

fid) an eine Slröeit — wzi
si do roboty; fid) bei

jmnbm in ©unft — wcisn
si w czyj ask; fid) etro.

in ben $opf — nabi sobie

czem gow; fid) ttber
etro. — powsta przeciwko
czemu; fid) in SBeroegung —
ruszy z miejsca; IV. v. im-
pers. eg roirb ©treit — b-
dzie kótnia ; eg roirb

Prügel — bd kije; roag

fyat eg bort gefegt? co si tam
wydarzyo ?

©e'tjClt, sn. =g, siadanie ?i,,

skadanie, «., komponowa-
nie n.

©e'tyer, sm. *§, pi. — , ze-

cer m., skadacz m. ; ten co

sadzi drzewa i t. p.

©e'tjerin, sf. pi. -«en,
zecerka f., skadaczka /.

©e'^erlol)n, sm. =(e)g, pi.

=löt)ne, zapata zecerska.

©etjfeljler, sm. =§, pi. —,
omyka zecerska.

©e'tjftfd), sm. =eS, pi. >e,

zarybek m., kroczek m.

©e'fcgarien, sm. =§, pi.

»gärten, szkóka ogrodowa.

©e'ijjjafe, sm. =n, pi. =n,

samica /. królika lub zajca.

©e'fclarjjfen, sm. =g, 'pi.

—, karpi k m., karp m.,

z narybku.

©elften, sm. *g, pi. =fa«

ften, kaszta zecerska.

©e'#folfien, sm. »g, pi. —

,

stempel m. do nabijania dzia.

©Cfcfltltft, sf. pi. fünfte,

sztuka zecerska; sztuka kom-
pozytorska.

©e'^Iing, sm. =(e)g, pi. »e,

latorol f., rozsada /., sa-

dzonka f., wysadka /., odzio-

mek m., szczep m.

©C^ItntC, sf. pi. =n, szcze-

lina /., linia zecerska.

<Se'#maf(f)tne, sf. pi. -n,

maszyna zecerska, maszyna/,
do skadania czcionek,

©e'i^ftanje, sf. pi. =en,

obacz ©e|ling.

&t'tyttbt, sf. pi. «=n, szczep

winny.

©e'twetö, sn. »feg, pi. -fer,

obacz ©efcltng.

©Collie, sf. pi. -n, ob.

©efcgarten.

©e'£ftem})el, sm. «g, pi.

— , obacz ©e^lolben.

©esteto), sm. =(e)g, pi. =e,

sadzawka f., staw zarybiony.

©c'^ung, sf. pi. «en, ob.

©efcen.
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©C'^ttage, sf. pl =tt, szynd-

waga f., oowianka/, do wy-
mierzania równoci powierz-

chni.

©e'fctoaläe, sf. pl =n, wa-
lec zecerski.

©e'^jeit, sf. lag ot., (rybo.)

czas ot. leenia; czas m.

kocenia si zajcy, sarn i jeleni.

©e^jirjifl, sm. <e)§, pl. =e,

gazka f. do sadzenia.

©Cll/djC, sf. pi =n, zaraza

/., pomór ot., epidemia /.

;

choroba stadna (u bydlt).

<5eit'd)enarttg, adi. epide-

miczny, nagminny ; bie $ranf=

fiett tritt — auf choroba
wystpuje nagminnie.

©eu'djenerreger, sm. =%, pi
—, zarazek ot., przyrzut m.

©eit'^enfret adi. wolny od

zarazy.

(5cn'cnl)crb, sm. =(e)§, pi
=e, siedlisko n. zarazy.

<§cu'djettiafir, «w. =(e)3, p.
=e, rok pomorowy.

©eu'djenftoff, sm. »(e)§, 4>Z.

=e, obacz ©eudjenerreger.

@CU'fjCn, vn. (IjaBen) wzdy-
cha, westchn; nad) ettt).

feufjen za czem wzdycha;
tief — wzdycha z gbi
duszy.

©CU'fJCn, s». -§, wzdycha-
nie n.

; fd)roere§ — cikie
westchnienie.

©eu'fjer, m. *§, .pZ. —

,

westchnienie »., wzdychanie
n.; einen — auftofjen west-

chn,
©eufjerbriitfe, */. most m.

westchnie (w Wenecyi).

©eufjerei', sf. pi =en, ob.

Seufgen.

SCfta, sf. pi -ten, seksta

f., szóstka/., szósta (w Niem-
czech pierwsza) klasa gimna-
zyalna.

@cfta'ner, sm. =§, pi —

,

szóstokiasista m. ; w Niem-
czech ucze 1. klasy gimna-
zyalnej.

Seyta'ut, sm. =en, pi =en,

sekstant ot. (astronomiczny).

©e'fte, sf. pi =n, szóstka

f. seksta f. (w muzyce).

©Cjtafforb, sm. =(e)§, pi
se, akord sekstowy.

©CftC'tt, sn. -(e)S, pi =e,

sekstet ot. (w muzyce).

©efti'ue, «/. pZ. =n, rodzaj

klarynetu.

©ejua'lorgane, s». pif.

narzdy pi-iowe.

<Sejua'lfi)ftem, sn. .(e)§, pZ.

.-e, ustrój, system pciowy.

Sejlie'Ü, a^'. pciowy,
seksualny.

«Sejeffio'u, sf. pi =en, ob.

©ecejuon.

@ejie'ren, v». obacz ©e«
cieren.

©grafft'to, sn. *s, ^. «§,

pisanka/., ozdoba /. na wieo
potynkowanej cianie rylcem
dokonana.

©CUtirf, <Sdjal, sm. =(«)§,

pZ. =>e, szal ot., chusta /.

©&it'tDldjett, ©djä'ltfieit, s».

=3, pZ. — , szalik ot.

@^C'rtff, s/w. =3, j)Z. =§,

szeryf ot., sdzia angielski.

<S^c'rrt), /w. =§, pi =s i

»ie, wino hiszpaskie ; sztu-

czna wena.
©{jrajme'l, SArajme'Ä, sm,

i ». =3, ^Z. =8, szrapnel »».

nabój wybuchowy.

©tjrajme'lfdjuff, sm. «ffeS,

pi =fd)Üffe, wystrza szrapne-

lowy.

(Si&ll'tte, */. i>/. «tt, sybila

/. ; wróka /'., wieszczka /.

;

alte — stare babsko, stary

grat.

©ibYflertftmtdj, sm. «(e)s,

pi. »fprücbe, wyrocznia /.,

wróba f. sybili.

©tbtytti'mfdj, adi. sybi-

liski.

^itl), pron. si, siebie, so-

bie; er freut — cieszy si;
— etro. benten pomyle sobie

co; — felbft sam sobie; an
unb für — samo przez si;

baä Sing an — przedmiot

jako taki; etro. Bei — tragen

co przy sobie nosi; jeber

für — kady dla siebie, kady
samopas; e§ fjat ntd)t3 auf
— nic na tern niema, nie

zaley na tern, mniejsza o

to; ju — einlaben prosi do
siebie; er fjat e — fel&ft

gujufcbreiben sam sobie wi-

nien; e§ roirb — fdjon rjon

felbft madjen jako to bdzie,

jako si to zrobi; Bier fifct

e — Bequem siedzi si tutaj

wygodnie; gang für — leben

y sam dla siebie, odoso-

bniony.

©t'djel, sf. pi -n, sierp ot.
;

mit ber — ©raä fdjneiben

traw; — be Jonbe
sierp ot. ksiyca.

©t'djelarti'g, ©i'c^clförmig,

adi. sierpowaty, pakowaty.
©t'djclktne, sn. pi nogi

kabkowate.
Si'djelbeuttg, adi. majcy

nogi kabkowate.
©t'djel6Umte, sf. pi =n,

obacz gnane.

(St'djtfetlte, sf. kaczka /.

kosatka.

©i'djelfrOlte, sf. paszczy-
zna /. z sierpem.

(Si'djeldülfe, sf. pi. «n,

chorzebla /.

©i'djelflee, sm. -i, ko-

zioronik óty, lucernia sierp-

kowata, medyka /. (rol.).

<5i'tytllxaiit, sn. «e§, pi
»Irauter, sierpnica /. (rol.).

©i'djelH, va.
f

(^aben) ,
sierpem zrzyna.

@t'u)dn, sn. =g, ©i'fjfjetung,

sf. pi =ett, cie n. sierpem.

<Si'ä)tl^ndM, sm. *%, pi
sfcfinä&el, dziób zakrzywiony.

©i'd)cifd)nÖÖeUg, adi. krzy-

wodzióbaty.

©i'djcltrjagen, sm. =§, pi
=raägen, wóz kosisty.

<§i'd)er, adi. 1) pewny,
bezpieczny; ein =e§ $tid)en,

3RitUl dobry znak, rodek ot.;

=er ©ang, Drt, (Srfolg pewny
krok, pewna miejscowo,
pewne powodzenie; —

=

fieUen zabezpieczy ; ein

=er 3)Jann pewny czowiek

;

biefer ßhirurg |at eine =e

§anb ten chirurg ma
pewn rk ; =e 9tad)rid)t pe-

wna wiadomo
;
gang — ge^en

i na pewniaka
;

feiner

©ad)e — fein by pewnym
swego; ein <=er %ob pewna
mier; =e3 ©infommen Baben
mie pewne dochody; *e§

©eleite list elazny;
ein -e Sluftreten pewne
wystpienie; fid) — fügten

czu si bezpiecznym, pe-

wnym; 2) adv. pewnie, za-

pewne, bezpiecznie, z pe-

wnoci; gang — pewnikiem;

fie roirb ba§ — nidjt tun ona
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pewnie tego nie zrobi ; bu

fannft bid) — barauf occ=

[offen moesz na pewno li-

czy na to, moesz na pewne

na tem polega.

Si'djcrljcit, sf. pi. «en,

pewno /., bezpieczestwo

«.; etro. mit großer — be-

haupten utrzymywa co z

wszelk pewnoci; id) bürge

für bie — biefcr 9iad)rtd)t

rcz za pewno tej wiado-

moci ; in — bringen zabez-

pieczy; — beä Sebens

bezpieczestwo ycia; —
geben da gwarancy, da
rkojm; mit — JU SBerfe

geben z pewnoci bra
si do rzeczy ; öffentliche —
publiczne bezpieczestwo.

©t'djeriiettSaMjarat, sm.

*(e)§, pi. =e, przyrzd m. bez-

pieczestwa.

Si'djerijeitSaugfdjiif?, sm.

=ffe, pi. «febüffe, wydzia m.
bezpieczestwa.

©i'dierfiettgkpr&e,
f

sf.

wadza f. bezpieczestwa,

polieya /.

©i'Acr^citgßcloftung, sf.

pi. =en, próbne obcienie.

®i'd)crt)Ctt§fiiinbntl, sn.

=ffe, pi. =ffe, zwizek zawarty

dla bezpieczestwa.

2t'd)crJ>ett3>ienft, sm. =e§,

suba /. bezpieczestwa, po-

lieya /.

®i'd)erl)ettggekit, sn. «(e)3,

list elazny.

©t'djerljeitSIjafeit, sm. *§,

pi. «rjäfen, port m. bezpie-

czestwa.

©t'd)erliett81jaljn, sm. «(e)3,

pi. =babne, kurek m. bezpie-

czestwa.
®i'djerljetf§lette, sf. pi. =n,

acuch m. bezpieczestwa.

St'djerljeitgflaWje, sf. pi.

=n, klapa f. bezpieczestwa.

Si'djerljeitSfor&on, sm. >%,

pi. =e, kordon m. bezpiecze-
stwa.

2i'tl)erIjett8lanHJC, sf. pi.

-n, ©t'djerljeitglatertte, */.

pi. =n, lampka /. bezpie-
czestwa.

St'd)ertyeit3limte, sf. pi. =n,

supnia f. bezpieczestwa,
agiew m.

igi'djerljeitgmarfe, */. pi.

=n, midzytorek m., ukres

m. (kol.).

Si'dierI)eU§mafjitaIjmen, sf.

pi. <5i'd)erl)eü3mafjreßtfit, sf.

pi. rodki m. bezpieczestwa.

®fd)erI)eU§nai>el, przyja-

cióka /., szpilka zamykana,
zapinka f.

St'd)erl)eit3nrt, sm. =(e)§,

pi. =e, miejsce beapieczne,

azyl m.

©t'djcriieüstyfanb, sn. «(e)§,

pi. =pfönber, za9taw m., kau-

cja /.

©i'djcr^ett^fctlcr, sm. «§,

pi. — , filar oporowy, cali-

zna /.

<S't'd)erIjett^oIi3et, sf. pi.

«en, polieya/. bezpieczestwa.

<St'djerljeU§roljr, sn. «(e)§,

pi. =e, rura /. bezpiecze-

stwa (przy preparatach che-

micznych).

St'd)erljeU3fdjloff, sn. «ffe§,

pi. »fchlöffer, zamek m. bez-

pieczestwa.

<St'd)erIjett3fttitfel, sn. *§,

pi. —, stopka /. (kol.).

©i'djerljettStoetttü, sn. <e)§,

pi. «e, wentyl m. bezpiecze-
stwa, klapa f. bezpiecze-
stwa.

©i'cfyerljeitgtoenttl&elaftiittß,

sf. pi. "tri, obcienie n.

wentylu.

©t'djerljeitgtoentityekl, sm.

=§, pi. — , drek m. wen-
tyla bezpieczestwa.

©t'djerljettgüerfdjluf?, sm.

«ffeS, pi. «feblüffe, ob. ©id)er=

beitäfebtofc.

6i'd)et^citgbortid)t«ng, sf.

pi. «en, przyrzd m. dla

bezpieczestwa.

©t'djerljeitSüotfeljntng, sf.

pi. 'en, rodek m. bezpie-

czestwa, zarzdzenie n.

<Si'djertyett&jótf d)rift, sf.pl.

=en, przepis m. dla bezpie-

czestwa.
®i'd)erfi,eU§tuad)e, sf. pi.

=n, polieya f., stra /". bez-

pieczestwa.

@i'd)erljett3toagen, sm. *§,

p. -roägen, obacz ©djufc«

nmgen.
i^erljettSinadjmanit, sm.

=(e)3, 2?Z. smänner, polieyant

m., stró w. bezpieczestwa,
stójkowy m.

©t'djerljeitgtoeidje, sf.pl. -n,

zwrotnica /. bezpieczestwa.

©i'd)etn^, atfi\ z pewno-
ci, zapewne, pewno.

St'tfjmt, I. va. (fjaben) 1)
zapewnia, zapewni, upewni,
zabezpiecza; cor ©efabr —
zabezpieczy przed niebezpie-
czestwem; 2) my, oczy-
szcza mineray (góra.)'; II. vr.

fid) — zabezpieczy si, upe-
wni si, zapewni si; fid)

ben Dtücfgug — zabezpieczy,
pokry sobie odwrót; III. vn.

(baben) wietrzy, wszy, wy-
patrywa zwierzyn na polo-
waniu.

©i'djent, sn. =g. ©i'djcr=

fteflung, sf.pi.^en, ©i'djenwg,
sf. pi. «en, zapewnienie n.,

upewnienie n., zabezpiecze-
nie n.\ gwaraneya /., aseku-
racya /.

©i'd)entttg§anftatt, sf. pi.

«en, instytut zabezpieczajcy,
asekuracya /.

©t'djenmgöetö, sm. =(e)3,

pi. «e, przysiga zabezpie-

czajca.

<5i'd)entng31jau3, sn. «feg,

pi. »bäufer, dom m. kwaran-
tany.

<i'd)Ier, sm. =§, pi. —,
niwiarz m., sierpem acy.

©i'djüttg, sm. =(e)3, pi. *e,

koza /., gatunek karpia.

<5iÜ)tf sf. 1) okazanie n.,

zjawienie n., zobaczenie n.,

widok m.\ bo ©d)tff tft in
— okrt jest na widoku;

aufjer — geraten znikn
z oczu; in — bekommen uj-

rze co; 2) jablbar nad) —
patny zaraz po okazaniu
(weksel); ein SBecbfel auf furje,

lange — wechsel na krótki,

dugi termin; auf brei Sage —
do wypaty w trzy dni po oka-

zaniu.

<5t'd)t>Ctr, adi. widzialny,

wydatny, widoczny, w oczy

wpadajcy, dostrzegalny, spo-

strzegaluy; adv. widzialnie,

wydatnie, widocznie, dostrze-

galnie, w oczy wpadajco,
spostrzegalnie.

<gt'd)tfiarfett, sf. widzial-

no /., wydatno /., wido-

mo /., oczywisto f., do-

strzegalno /'., jawno /.
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Si'djlbarUdj, adv. obacz

©td)tbar.

Si'djlbaWtadjMtg, sf. uwi-

docznienie f.
•St'^tÖartDCrÖen, s». uka-

zanie n. si, pojawienie jf.

si, aparycya f. (gwiazdy).

Si'djten, va. (rjaben) prze-

siewa, wybiera, oddziela,

oczyszcza; ©etreibe, 2fteljl —
przesiewa zboe, mk;
bic ©efcbäftäbüdjer — prze-

glda, porzdkowa ksigi
handlowe; ev =tet bte SETfate»

rialten rozgatunkowuje ma-
teryay.

Si'djten, sn. =§, Si'djtnng,

s/. jp. "(XX, przesiewanie n.,

wybieranie n., oddzielanie «.,

oczyszczanie n., sortowanie n.

Si'djtig, arfi. ob. ©icbtEar.

Sfdjtltd), adi. 1) widomy,
umylny, widoczny, wyrany,
oczywisty; et fiat bte »e 2lb=

ftdjt gebabt, bid) gu beleibigen

mia widoczny zamiar obra-

enia ciebie
;
jmnbn nor feinen

-en 2lugen betrügen oszuka
kogo w ywe oczy; b(t3 ge=

fcbar) »or meinen =en SHugen

patrzaem na to wasnemi
oczyma; 2) adv. widomie,

umylnie, widocznie, wyra-

nie, oczywicie; er rooflte bit

— jutjorfommen chcia ci
widocznie uprzedzi.

Si'djttag, sm. -(e)§, pi =e,

dzie m. prezentacyi (wekslu).

Sfdjttoedjfel, sm. =§, pi.

—, weksel patny za oka-

zaniem.

Si'dern, vn. (Ijaben i

iein) ciec, wycieka,sczy si

;

ba§ gaj} ftcfert beczka cie-

knie; eS i[t tnel äßein au§
bent fCaffe gefttfert duo wina
wycieko z beczki.

Si'dern, sn. «&, St'dewng,
sf. pi. =en, cieczenie «., s-
czenie «., cieknicie n.

Siberctiio'n, /. choroba
wywoana nag zmian tem-

peratury, raenie nage.

©te, 1. pron. sing, ona;
— jagt ona mówi; id) jetje —
widz j; für — dla niej;

id) bitte — ju grüßen prosz
si jej kania; II. plur. oni,

one; — reifen ab (o mczy-
znach) oni odjedaj, (o ko-

bietach) one odjedaj; III.

©te (w przemowie zamiast bu,

2>b»; tooHen — mir ben 2trm
ge&en racz mi pani po-

da rami; — bab id) ge=

feben, irjn ntd)t widziaem
pani, jego nie; — ftnb ant

©piel pan daje, pan na rku;
—, SJiann! bej, czowieku!;
IV. sf. eska istota; ein

@r unb eine — mczyzna i

kobieta.

Steb, sn. =(§, pi. =e, sito n.y

przetak m., rzeszoto «.; I(ei=

ne§ ©ieb, £eefteb sitko ».,

cedzido n.\ etro. burd) ein

— fdjlagen, geben przepuci,
przesia przez sito; üffiaffer

im =e tragen motten mierzy
wod rzeszotem; ein ®ebäd)t=
nt roie ein — baben mie
kurz pami; löcberig roie

ein — dziurawy jak rze-

szoto.

Sie'bäbnltdj, Siebartig,

Sie'bfÖWlig, adi. sitowaty,

jak sito.

Sie'barbett, sf. pi. -en, ob.

©teben.

Sie'bbeüt, sn. =e§, pi. =e,

ko sitowa.

Sie'bbcutel, sm. «8, pi. —

,

worek m. do przesiewania.

Ste'bboben, sm. -s, pi,

=bÖben, dno n. sita, rzeszota,

przetaku.

Sieben, va. (baben) sia,
przesia, przesiewa, prze-

puszcza, przepuci przez

sito; SJeftl — przesia mk;
(betreibe — przepuci zbo-

e przez przetak.

SiCben, sn. =3, sianie n.,

przesianie n., przesiewanie «.,

przepuszczanie n.

Sie'beit, num. siedm, sie-

dmiu, siedmioro ; bte — ©ad)en,

feine — ^roetfcbfen empacfen
spakowa manatki, graty; —
Qafire aft fein mie, liczy
siedm lat.

Sie'bett, sf. siódemka /.;

eine bbfe — sekutnica /., furya

f. ; bte nier — cztery siódemki

w kartach.

©te'&eitarmig, adi. siedmio-

raroienny.

SiCbettblatt, sn. ie§, pi.

«blätter, Sie'benfingerfraut,

sn. <=e, pi. Kräuter, siedem-

list m., kurze ziele n., siedem-
palecznik m., ppawa /.

Ste'benbiätterig, adi. sie-

dmiolistny.

SiCbened, sn. (e)§, pi. »e,

siedmiokt m.

Sie'beriedig, adi. siedmio-

ktny.
Sie'bener, sm. =3, pi. —

,

cyfra f. siedm.

(Siebenerlei, adi. i adv.

siedmioraki, siedmiorako.

Sie'benfad), adi. i adv.

siedmiokrotny, siedmiokrotnie,

siedemkro.

Siebenfältig, adi. i adv.

obacz ©tebenfad).

Sie'benfÜpg, adi. siedinio-

stopowy, siedmionony.

Sie'bengeftaltig, adi. sie-

dmioksztatny.

Sic'bengeftirn, sn. »(e)§,

pi. »e, baby /., ddownice
n., Plejady (astronom.).

Sie'benf)errfd)aft, sf. hept-

archia /.

Sie'benb,errfd)er, sm. =§,

pi. —, heptarcha m., septem-

wir m.
Sie'benbjgelig, adi. sie-

dmiopagórkowy.

Sie'benljügelftobt, sf. sie-

dmiopagórkowe miasto

(Rzym). [demset.

Sie'ben^unbert, num. sie-

Sie'benl)Hnbertfte, num.
siedmiosetny.

Sie'ben^unbertftel, sn.-s,
pi. — , siedmiosetna cz.

Siebenjährig, adi. siedmio-

letni; ber =e irieg siedmio-

letnia wojna.

Siebenmal, adv. siedm

razy, siedmkro.

Siebenmalig, adi. i adv.

siedmiokrotny, siedmiokro-

tnie, siedmiorazowy, siedmio-

razowo.

Sie'benmeilenfd)ritte, sm.
pi. siedmiomilowe kroki.

Sie'benmeilcnftiefel, sm.pl
siedmiomilowe buty.

Sie'benmonatig, Sie'ben=

lUOtmtlid), adi. siedmiomie-

siczny.

Sie'benntonatfinb, sn. -es,

pi. =er, dziecko urodzone

w siódmym miesicu.

Sie'benjjfünbig,' adi, sie-

dmiofuntowy.
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Ste'Oenfadjeii, sf. pi. ob.

©ieben.

Siebenfältig, adi. siedmio-

strunowy.

Sie'benfdjlnfer, sm. -§, pi.

—
t
pioch ot.

SiCbcnfilbig, adi. siedmio-

zgoskowy.
Ste'benfitbner, sm. -s, pi.

— , wiersz siedmiozgoskowy.

Sie'benftimmtg, adi. sie-

dmiogosowy.
Sie'benftrablig, adi. sie-

dmiopromienny.

Sie'benftünbig, adi. sie-

dmiogodzinny.

Siebentägig, adi. siedmio-

dniowy.

Siebentait'fenb, num. siedm
tysicy.

Siebentau'fenbfte, num.
siedmiotysiczny.

Stebentaii'fenbftel, sn., =§,

pi. —, siedmiotysiczna cz.
Stebent(e), num. sió-

dmy; au§ öem -n £immel
fallen rozczarowa si, spa
z nieba na ziemi; ^etntid)

ber — Henryk siódmy; JU

fieb(en)t w siedm osób.

Sie'bent(e)balb, adv. pói-

siodma.

©te'fientel, sn. •§, pi. —,
siódma cz.

Ste'b(en)ten§, adv. po
siódme.

Sie'öeittOrig, adi. siedmio-

bramny; =e <3tabt siedmio-

bramne miasto (Teby).

Ste'bentüinfeltg, adi. sie-

dmioktny.
Sieiientuodjentlid), Sieben*

mötflig, adi. f-iedmiot.ygo-

dniowy.

Sie'knja^l, sf. siódemka/.

Sie'bensebn, Sie'benjig,

num. obacz ©ieb^ebn, (Siebzig.

Sie'ber, sm. =§, pi. —

,

sitarz m., ten co prze-

siewa make lub zboe.
Sie'bgettTebc, sn. =§, pi.

— , tkanina sitowata.

Sie'bmad)er, sm. =3, pi.

— , sitarz ot., przecznik m.
Sie'bmafd)ine, sf. pi. «n,

maszyna f. do przesiewania.

Ste'bftaub, sm. =(e)§, wy-
siewki pi.

Siebtnd), sn. =(e)§, pi.

"i iid^er, pytel m.

Sie'btticrf, sn. =(e)§, pi.

«e, obacz ©iebmafdjine.

StCbjetin, num. siedm-

nacie.

Sie'bjeljner, sm.*%, pi. —

,

cyfra f. siedmnacie.

Siebente, num. siedm-

nasty.

Sie'bjebntet, sn. siedm-

nasta cz.
Ste'bäebntenS, adv. po

siedmnaste. [siat.

Ste'bjig, num. siedmdzie-

©ie'bjiger, adi. siedmdzie-

sity; in ben — Safiren w
siódmym dziesitku lat.

Siebziger, sm. =s, pi. —

,

siedmdziesicioletni m.\ ein

annäßernber — czowiek m.
okoo siedmdziesiciu lat.

Siebjigeiin, sf. pi. =nen,

siedmdziesicioletnia f.

(Sie'&Jtgetlet, adi. siedm-

dziesicioraki.

Siebjigfadj, Ste'bjigfältig,

adi. siedmdziesicioraki.

©tC'njigfte, num. siedm-

dzie9ity.

Sie'batgftel, sn. =8, pi. —

,

siedmdziesita cz.
Ste'bsigftenS,

' adv. po
siedmdziesiate.

Sied), adv. chorowity,

saby, sabowity, schorzay,
niezdrowy, niedomagajcy.

Sie'djbett, sn. =e£, oe n.

niemocy.

Sie'djen, vn. (baben) cho-

rowa, sabowa, niedomaga,
chorze.

Sie'djenbau§, sn. i%, pi.

=fiöufer, Stc'djenbeim, sn. >$,

pi. =e, szpital m. dla nieu-

leczalnych, przytulisko n. dla

kalek.

SiC'djIjeit, sf. niemoc /.,

kalectwo «., choroba /*.

Ste'djling, sm. *(e), pi.

*e, cherlak m.

©ie'djiUltt, sn. =§, choroba
nieuleczalna, cherlactwo n.,

chera f.

SiCbC, sf. sieczka /.,

osypka /'.

Ste'begtab, sm. =(e)§, sto-

pie m. wrzenia.

StC'beljttje, sf. temperatura

/. wrzenia.

Siebente, sf. pi. =n,

warzelnia /., karbarya /.

Sie'befeffel, sm. =3, pi. —

,

kocio m. do gotowania.

Siebet, sm. «g, pi. —

,

zydel ot., aweczka f. ; sn.

=8, pi. — , siedziba.

Siebelei', sf. pi. «en, i)

osada /., kolonia /*. ; 2) odo-
sobnienie w., mieszkanie pu-
stelnicze, pustelnia f.

Ste'bcln, va. (baben) i)

jmnbn — osiedli kogo; 2)

ftd) — , anftebeln, vr. osiedli
si.

Stebelnng, sf. pi. =en,

obacz Slnfiebetung.

Ste'bemetfter, sm. •%, pi.

— , karbarz ot., warzelnik m.

Sie'ben, t>a.(t)aben) fiebe,fott,

gefotten; i) warzy, gotowa;
einen Karpfen blau — ugo-
towa karpia na szaro; Ster

bart, roeid) — ugotowa jaja

na twardo, na mikko; ©eife,

©atj — warzy mydo,
sól; 2) vn. gotowa si,

warzy si, wrze, kipie;
e§ fängt JU — an zaczyna
kipie, wrze; blaugefottener

jCtfd) ryba na szaro ugo-
towana; roeidj», bartgefottene

©ier jaja na mikko, na
twardo; ein fiartgefottener

©iinber twardy grzesznik.

Ste'ben, sn. «=g, warzenie
n., gotowanie »., kipienie n.\

5um — bringen doprowadzi
do wrzenia; — bei gutferä
rafinacya f. cukru.

Sie'beitb, adi. kipicy,
wrzcy; =e 2ßa[fer ukrop ot.,

kipitek ot.

Sie'bejjfanne, sf. pi. =n,

patelnia /. do gotowania,
panew f.

Sie'bepmtft, sm. «(e)i, pi.

=?, punkt ot. wrzenia, cie-

pota f. wrzenia.

Sie'beroljr, sn. =(e), pi. =e,

rura pomienna.

©iCbefalj, sn. =e§, pi. --i,

sól /. warzona, warztka /.

Steberet', sf. pi. =en, wa-
rzelnia f.

Sie'bicr, sm. =§, pi. —,
obacz Stnfiebler.

Sieg, sm. =(e)§, pi. =e,

zwycistwo n., wygrana /

;

tryumf ot., powodzenie n.
;

ben — banontragen odrjie
zwycistwo; ber — ift
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unfer nasza wygrana; Dom
<=e gefrönt uwieczony zwy-

cistwem ; bie 2ßaljrfieit trug

ben — baoon prawda odnio-

sa zwycistwo; bem 9tcct)te

jum =C oerf)elfen pomódz spra-

wiedliwoci do zwycistwa;
— ber Sugenb über ba§ Safter

tryumf cnoty nad wystp-
kiem.

©te'flbringeitÖ, adi. dajcy
zwycistwo.

«Ste'gd, sn. «3, pl. —

,

piecz /., piecztka /. ; ba
— 'aufbrücfen, abnehmen,
bredjen wycisn, zdj, za-
ma piecz; unter bem —
be§ ©e(jetmniffe§, ber 3Ser=

fdjroiegenfieit pod tajemnic;
einer ©ctd)e fein — auf=

brüden nada czemu kierunek,

charakter; etro, unter —
legen naoy areszt na
co; fte ift ein Sud) mit

fteben =n ona jest zagadk;
aUeä an ifim trägt baö — beS

SCufjerorbentlicfien ma on we
wszystkiem cech nadzwy-
czajnoci.

«Ste'gelabDrud, sm. =(e)§,

pl. =brüc£e, odcisk m. pie-

czci.

©ie'gelanleger, sm. -§, pi.

— , urzdnik, wony, który

przykada pieczcie.

<Sie'geIliettial)rer, sm. -3,

pi. —, kanclerz m., piecz-
tarz 7)i.

©ie'gel&nidj, sm. =(e)g, pi.

=brüd)e, zamanie /. pie-

czci.

©ie'geleroe, sf. pl =n,

glinka /., kamie wywabia-
jcy.

©te'gettacf, sm. «(e)§, pi.

=e, lak m. do piecztowania.

Sic'gelladftangc,
'

sf. pi.

;t\, laska /. laku.

StCgeUeljrC, sf. sfragi-

styka f.

©ie'gcln, va. (Ijaben) pie-

cztowa, ka piecz.
©te'geln, sn. -§, Sie'ge«

Illlig, sf. pi. «en, pieczto-
wanie n., opiecztowanie n.

Sie'gelring, sm. =(e)s, pi.

••t, sygnet m., piercie m.
pieczci.

©te'gelfämmlung, s/. pi.

=en, zbiór m. pieczci.

Ste'gelftedjer, sm. =g, pi.

—, rytownik m.
©iCgdmadjS, sn. =fe§,

wosk m. do piecztowania.

StC'gCn, vii. (|aben) zwy-
ciy i zwycia ; er fiat

über bie geinbe gefiegt zwy-
ciy nieprzyjació, oduiÓ9
zwycistwo nad nieprzyjació-

mi, pokona nieprzyjació.

StC'gen, sn. =§, zwyci-
anie n.

(SiC'gCllb, adi. zwycia-
jcy.

'
Sie'ger, sm. =§, pi. —

-,

zwycizca m., tryumfator m.

©te'gmn, sf. pi. «nen, zwy-
ciycielka f., zwyciczyni
/., tryumfatorka /.

©te'gerfraitj, sm. =e, pi.

=fränje, wieniec m. zwycizcy.

Sie'gerfnme, sf. pi. =n,

korona f. zwycizcy.
©tC'gcrftotj, sm. =(e)3, du-

ma /. zwycizcy.

SiCgeStutfjug, sm. =(e)§,

pi. =8Üge, pochód zwyciski.

©ie'gegueitte, sf. pi. =n,

zdobycz f. zwycizcy, rzecz

zdobyta.

(Ste'geSbeUMtftfein, sn. =3,

poczucie n. zwycistwa.

©te'ge§l)ogen) sm. =§, pi.

»bögen, uk m., brama try-

umfalna.

©ic'gc§bon!feft, sn. =e§, pi.

=e, naboestwo dzikczynne
z okazyi zwycistwa, Te-

deum tn.

(Sie'geSoenfmuI, sn. =§, pi
=mäler, pomnik m. zwy-

cistwa.

@te'ge3eljre, sf. pi. =n

cz /'. zwycizcy.

©ie'gc§einsug, sm. =(e)3,

pi. =jüge, wjazd w., pochód
tryumfalny, zwyciski.

Ste'geSfaljnt, .*/ Pl-
*n>

chorgiew zwyciska, sztan-

dar zwyciski.

<Stc'flc8fcicc, sf., Ste'ge3=

fdcrttdjfdt, sf. pl. =en, uro-

czysto f., obchód m. zwy-
cistwa.

©iC'ge§fmtbC, sf. rado
y. ze zwycistwa.

©te'geSfiirft, sm. «en, pl
=en, zwyciski monarcha.

ie'gc§gd)rfiitgc, sn. =§,

^>Z. — , tryumf m., tryum-
falny obchód zwycistwa.

©ie'geSgefang, sm. -(e)§,

pl »fange, piew zwyciski.

StcgeSgefdjret, sn. <eS,

okrzyk zwyciski.

©te'geSgetMff, adi. pewny
zwycistwa.

©te'ge§gijttin, sf. pl. «nen,

bogini /". zwycistwa, Vic-

toria.

©te'geäl)ttmne, sf. pi =n,

hymn zwyciski.

©te'geSjaudjäen, sn. rado
/. ze zwycistwa.

StC'gciinfiCl, sm. =§, obacz

(Siegejaucbjen.

ie'ge3franj, sm., <Sie'ge3=

froitc, s/". obacz ©tegerfranj,

©tegerlrone.

tCgcSlauf, sm. *(e)§, po-

stp m., bieg m. zwycistwa.
SiCgeSIieo, sn. <e)i, ^?.

=er, pie /. zwycistwa.

©tc'gcölorüccr, *m. -§, ^.
sen, wawrzyn we. za zwy-
cistwo.

©iCgeSmatjl, sn. -(e)§, p?.

=mäfiter, biesiada /., uczta /.

po zwycistwie.

©ie'gcgmtcnc, sf. mina
zwyciska.

©te'ge§nad)ridjt, sf. pi --en,

wiadomo f. o zwycistwie.

©te'geSojjfcr, sn. =§, ^?.

— , ofiara /". zwycistwa.

©ie'gc^nfmc, */. pl. =n,

palma /'. zwycistwa.

©ic'gc^fortc/ s/. p?. -n,

obacz ©tegebogen.

Sic'ge^ret8, sm. »fe§, p?.

=fe, nagroda /. zwycistwa.

©tc'gcSraufd), sm. =e, p?.

»räufefie, upojenie «., ssa
zwyciski.

Ste'geSniljnt, sm. =(e)§,

chwaa zwyciska.

StCgeftotj, I sm. -e§, duma

f. zwycizcy ; II. adi. dumny
ze zwycistwa.

Ste'jjeSfltdjt, sf. dza /.

zwycistwa.
©tc

;

gc§tag, sm. -{()%, pl. -e,

dzie m. zwycistwa.

Sic'gcgfäulc/ sf. pl =n,

kolumna f. zwycistwa.

©tc'gcStoumtl, sm. -s,

SiCgetritntenfictt, s/. obacz

©iegeöraufd).

3nlenber, $eutf<fH)oItufcf)e§ SCSörterburf).
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«ic'ßcStninlCH, adi. upo-

jony zwycistwem.
Sie'gcStDageu, sm. -3, pl.

— , wóz tryumfalny.

Sic'oeöjct(l)cn, sn. -?/ PL

— , oznaka/, zwycistwa, tro-

fea /•
t a\&

gie'ge§s»g, sm - "W*/
obacz ©ieflesaufjug.

©iC'öC§flCU)Ol)nt, adi. na-

wyky do zwycistwa.

etC'ggcfrbnt, adi. zwy-

cistwem uwieczony.

'Sie'flftaft, a<K. zwyciski.

ete'gtttarSfraut, *n. =(e)s,

©ie'flmwSJDUtj, */., mieczyk

m., dziewisi m., urocznik

m., korze strzaowy, ko-

satki wiksze, topolówka /.

(rol.).

(SteWraitgenb, ad%. try-

umfalny.

@icl)! inter. {imper. od

feilen) patrz tylko! oto; —
bod) ! popatrz no

!

Siei, sm. »(e)3, pl- *;

luza /. pod grobl; rodzaj

kanau.
gie'le, sf. pl- ""/ szory

pl. na konie.

©ietengefdjtrr, *m. p*. -(e)3,

©ie'leiiwerf, sn., (gie'lenjeug,

sn., obacz fcrbegefritr.

Ste'mann, sm. «(e)8, pl.

«männer. Ste'lHäuulein, sw.,

SiC'manbl, sn. pantofel m.,m m. pod pantoflem, ulegy

ma.
SiCfta, sf. pl. -tri, drzem-

ka popoudniowa, siesta /.

©iC'jtn, va. (haben) mówi
do kogo pan (przeciwsta-

wienie do bujen tyka).

Signal, sn. -(e)§, pZ- »e,

sygna m., znak w., haso

okrtowe; bo — BUtn an-

griff Olafen trbi pobudk
do ataku; =e anbringen, geben

dawa znaki.

Signa'la^arot, sm. {*)%,

pl. «e, przyrzd sygnaowy.

5igna'Ieinriujtmtg, */. pl
=en, obacz ©emaptjor.

Signakmc'nt, (wym. sig-

nalm) sn. -3, pl. =3, rysopis

m. (n. p. w paszpoitach),

znak m.
Stgna'lfabnc, sf. pl. -n,

chorgiewka sygnaowa, pro-

porczyk m.

5igna'lfeucr, sn. -3, pl.

— , ogie sygnaowy.

3igna'lglotfe, sf. pl- •«#

dzwonek syguaowy (kol.).

©ignalljont, sn. =(e)?, pl.

«Corner, róg m., tiba sygna

owa.
©ignatffie'ren, »a. i tro.

(fjaben) sygnalizowa, dawa
sygnay, znaki.

Stgnallotcmc, */. pl- »n,

latarnia sygnaowa.
Signaltöne, */. pl- -n,

linewka, linka sygnaowa,

(kol.).

©ignalmaft, sm. »e3, pl.

=f, maszt sygnaowy (kol.).

©igna'torbnnng, */. prze-

pisy sygnaowe.

Signalpfeife, */. pl. =n,

gwizdaka sygnaowa.

Stgna'lruf, sm. -.&, pl. =e,

nawoywanie sygnaowe.

Signa'ifdjeibe, sf. pl- *n,

tarcza sygnaowa (kol.).

Signa'ifdjuft, sm. -ffes, pl

-fchüffe, wystrza sygnaowy.

©ignalftange, sf. pl -n,

obacz ©emapfyor (kol.).

©tgna'ittMd)tcr, sm. ~§,pl

— , stranik sygnaowy (kol.).

Signaluribe, */. pl »«*

koowrotek sygnaowy, zwi-

jadon. linki sygnaowej (kol.).

<5ignatn'r, sf. pl -en, i)

podpis m., znak oznaczajcy

podpis, sygnatura f.; — auf

einem Silbe podpis m., znak

m. malarza na obrazie; 2)

znami «., sygnatura /. ; bie

— ber 3eit znami czasu ; 3)

sygnatura na naczyniu (ap-

tek.); 4) oznaczenie n. arkuszy

literami (typ.).

©ignie'ren, va. (haben) pod-

pisa, znaczy.
StflW'na,«/.^.-en,rada

patrycyuszowska.

©t'gtift, sm. «en, pl. -en,

zakrystyau m.

Si'lÖC, sf. pl -n, zgoska

/., sylaba/.; feine ©übe mehr

fagen nie mówi ani sowa
wicej; feine — uon etro. oer-

fielen nie rozumie ani sowa;

=n ftedjeil drobiazgowo rzeczy

rozbiera, rozszczepia wos
na czworo.

Si'ibenabteihtng, sf.pl -en,

obacz ©ilbenfeüung.

(Si'JDCtltiCtOnmtO* »/• akcen-

towanie n. zgosek.

©Ubenfait, sm. -(e)s,

rytm m.

©nbcnmojj, sn. -es, pl ~t,

miara /. zgosek (przy wier-

szowaniu); metrum n.

«t'ttenmaßle^rC, sf. me-

tryka f.,
nauka /. o wier-

szowaniu.

St'lbenmeffnng, sf. pl =en,

obacz ©ilbenmap.

©nbenratfel, sn. -§, j>
—, szarada zgoskowa, logo-

gryf m.

©H&enftedjcr, sm. -8, #*.

—, <Si'lbcnftauber, sm. -3,

jp^ #
—

;
pedant m., nudziarz

TO., maniacki krytyk.

(Silbenftedjerei, sf. pl. »en,

nudziarstwo n., dubanina

/., pedanterya /., maniackie

krytykowanie.

©ilbentetlung, sf.pl -en,

©i'lbentrenmuig, sf. pl -en,

dzielenie n. zgosek.

®i'lhtvtotx\t1}\m%,sf.pi. -en,

przestawienie «. zgosek.

©tltlCniDCife, adi\ zgoska

po zgosce; zgoskami.

©t'lber, *»• -3, l) srebro

n.; geoiegene — czyste, pe-

nowartociowe srebro
;

ge»

fd)lagene — srebro w. w list-

kach ; »erarbeitetes — obro-

bione srebro; gefponneneS —
srebro n. w nitkach ; 2) = ©il=

bergefdjirr srebro stoowe, za-

stawa /. ; auf — fpeifen ja-

da ze srebrnych naczy.

©Hueraoer, sf. pl -n, ya
srebrna, ya f. srebra (w

kopalinach).

<St'U)CragiO, sn. aio «. na

srebro, nadwyka /. wartoci

srebra nad papier.

©t'ikriüiuiiu), Silberartig,

adi, podobny do srebra.

ii'lberaljont, sm. -§, pl.

=e, kloa srebrzysty.

©ilbcramalgam, sn. -(e)§,

vi. =e, amalgamat m. srebra.

(Sitbcrarbctt, sf. pl «=en,

robota /. w srebrze.

©tlbcrarbeiter, sm. <*%, pi

—
f

robotnik wyrabiajcy

rzeczy ze srebra, zotnik m.

©t'lbcranflöfitng, sf. soiu-

cya /. srebra.
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©überbau), sm. =(e)§, pl.

=6äd)e, srebrzysty strumyk.

Si'lberbanb, s». <e)§, pZ.

=6änber, wstka /'. srebrna,

srebrzysta.

©t'lberbiuren, sm. =§, p.
—, ©i'lktllOrtC, sf. sztaba /.
srebra.

Si'lbttMlt, sm. =(*)§/ pZ.

=6 arte, broda siwa, srebrzysta.

(Si'lberberguierf, sn. =(e)§,

pZ. =e, kopalnia/, srebra, mi-
na f. srebra.

St'lberbefdjiag, sw. =(e)3,

pl. »jdjläge, okucie srebrne,

srebrna okówka.

<Si'I6erkf)U)^t, adi. sre-

brnouski.

St'lberkfd)ultltgt, adi. sre-

brnoskrzydlaty.

Silfietkf^OnitCn, adi. sre-

brem osnuty.

eilberbianf, ©i'iberblin=

fCUb, ad. czysty, poyskuj-
cy jak srebro.

©flberblait, sn. =e3, pl.

-Blätter, ©nberblättdjen, sn.

*§), pl. — , li, listek srebrny.

©t'lberblätter, sn. pi. ob.

©ilberfraut.

<Si'lberblätterig, ad/, sre-

binolistny.

©i'IkrtlCu), *n. *(e)§, bla-

cha srebrna.

Si'Iberblttf, «/w. =(e)§, .pZ.

»e, krzepnicie n. topicego
si srebra.

St'iberbiume, «Z'. ^Z. =n,

miesicznik trway (rol.).

Si'iberbotte, sf. pi. =n,

borta /., brzeg m., pasamen-
terya srebrna.

Sttkrbraut, sf. pl. =bräute,

obchodzca /. srebrne wesele.

Si'lkrbräuttgam, sm. =§,

pl. »t, obchodzcy m. srebrne

wesele.

St'lkrkofat, sm. =(e)§,

p. =»e, brokat srebrzysty.

Si'lberbudje, sf. pi. =n,

buk biay.

Si'ikrkemterei, sf.pl. =en,

huta /;, gdzie srebro wypa-
laj.

©ifberbremtofen, sm. *§,

^d. «Öfen, piec m. do wypa-
lania srebra.

Si'lberbtener, sm. =§, pZ.

— , srebrowy m. (sucy ma-

jcy srebro stoowe pod do-

zorem).

St'lberbrabt, sm. =(e)§, ^?.

=bräbte, srebrny drut.

@i'lberbraljtarbett, s/. pl.

»en, robota filigranowa.

St'IkrkMtf, sm. =(e)8, jpZ.

=e, druk srebrny.

Stlberbitrdjuiebr, @t'lkf=
ulll'(l)lliirtt, adi. srebrem
przetkany.

©t'Ikwrj, sn. =e§, pl =e,

ruda srebrna, srebrniak m.
©t'lkrfakn, sm. =g, pZ.

»fabelt, srebrna nitka.

©t'Ikrfork, */. jtf. =n,

srebrny kolor; srebrna farba.

SWberfarkn, @i'lkr=
fflrbtg, ad«, srebrzysty, sre-

brnego koloru.

©Hkrfafan, sm. --(e)§, pl.

=e, baant srebrzysty.

Stlktfifd), sm. »ta, pl. =e,

srebrzyk m.

St'Ikrfttmincr, sm. --§,pi.

— , black m. srebra.

©nkrflttter, sm. =§, ^z.

— , szych srebrny.

©i IberforeHe, s/. 2>z. =n,

pstrg srebrzysty.

St'lkrfitdjö, s/w. =fe§, #Z.

"füdjfe, lis trójkolorowy.

<§i'lkrgarn, sn. =(e)s, pi.

=e, obacz <SU6erfaben.

@t1krjjel)0U, sm. =(e)§, za-

warto /. srebra w kruszcu.

©t'lbergefcfjmetbe, »n. =,
srebrne klejnoty.

St'lkrgdÖ, sn. =e§, mone-
ta srebrna, pienidz srebrny.

SHbergeräi, sn. <e)§, #z.

-e, ©t'lbergefdjin, sn. =(e)§,

pZ. =e, naczynia srebrne, za-

stawa stoowa srebrna.

©ilkrgefjnnft, sn. »es,

pl. =e, osnowa srebrna.

Si'Ikrglanj, sm. =e§, po-

ysków, srebra, blask w. srebra.

St'tkrglätte, «/"• powie
w., umiaz w., glejta /., ry-

dzawiec m.

Si'lkrglÜnäCnb, ad«, po-

yskujcy, byszczcy jak
srebro, srebrzysty.

<2i'lkrgratl, adi. barwy
srebrzystej.

eilkrgriff, sm. =e3, pl. =e,

trzonek srebrny, rkoje
srebrna.

©i'lkrgrofdjen, «w. =s, ^.— , srebrny grosz, srebrnik m ,

trojak m.
©Wbergrunb, sm. .(e)§, ^z.

«grünbe, to srebrne.

@i'(bergii(ben, sm. •§, pi.

—
,
gulden srebrny.

SWberbaar, sn. =(e)g, pl.

=e, srebrny wos.
tlkrhaartg, adi. srebrno-

wosy.
Si'lkrljalttg, adi. srebro

w sobie zawierajcy, n. p.

ruda.

©Hkrliankl, sm. =§, han-
del m. srebrem.

<St'lkrIjän&Ier, sm. =§, pl.

— , handlarz m. srebrem.

©i'lberbaupt, sn. =(e)§, pZ.

=aupter, siwa gowa.
Si'iberktt, «^ i) Jasny

jak srebro; srebrny dwik
majcy (go?, dzwonek).

(gtlkrljodjaCtt, sf. pl. »en,

srebrne wesele.

©i'lkttyorn, sn. =(e)§, p^-

Corner, srebrny róg.

Si'lkrljiitte, sf. pl. -n,

obacz ©tlberbrennerei.

©i'Ikrfommer, s/. pi. *n,

izba /., gdzie si przechowu-

je srebrne naczynia, sprzty,

pokój kredensowy.

©i'lberfämmerer, sm. =§,

jpZ. — , szambelan przeoony
nad srebrami dworskiemi.

©tlbcrHong, sm. *(e)§, ^.
«Hänge, dwik m. srebra,

srebrny dwik.
©ilberHum^en, sm. =§, pl.

— , brya /. srebra.

©tlbccforn, sn. =(e)§, pi.

=!örner, ziarnko n. srebra.

Stlberfrcutt, sn. »(e)§, pl.

=Iräuter, srebrnik m. ; roelfdjeä

— szczyrzyca f., biaawiec

TM., ziobro biae, szczyr wo-
ski (bot.).

Si'lbcrfnme, sf. pl. =n, i)

korona srebrna; 2) korona
srebrna (pienidz).

©i'tberfHtfjeit, sm. «§, pl.

—, srebro stopione na ce-

giek, blik m.

Si'iberfityfererj, sn. »eä;

byszcz miedziano-srebrny.

Si'Jbctlabeit, sm. =s, pi.

oläben, magazyn m. srebra.

®i'lbct(al;n, sm. -(e), pi.

=e, lama srebrna.

27*
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2i'lbcrlegienutg, */. pl.

«ett, alia m. srebra.

2t lüciliiiöc, */. pl. c",

lipa srebrzysta.

2 i'
l Delling, sm. .(e)8, pl.

=e, srebrnik ot., srebrny pie-

niacz.

St Ibcrlotfe, sf. pl. -n,

srebrzysty lok.

St'löermanitfaftur, */. pl.

=ert, fabryka /. srebrnych

przedmiotów.

©tlfcerminc, sf. pl. =n,

mina f.
srebra, kopalnia /.

srebra.

Si'lbermiinjc, sf. pl. =n,

srebrna moneta.

Bi'lbttn, adi. srebrny,

srebrzysty.

Si'lbern, va. (Gaben) sre-

brzy.
2i'lbentitrat, sn. %, pl.

•=(, azotan m. srebra (ehem.).

St'16cr0yl)b, sn. *8, tlenek

ot. srebra.

@i'l&eroyt)lMt, sn. =8, tle-

nek ot. srebrawy.

Silberpapier, sn. «8, pl
=e, papier srebrny.

Si'fbernabncl, */. pl. =n,

srebrna, biaa topola, sucho-

rzyna f.> biaodrzew ot.

Si'lberplfittcr, sm. *8, pi.

— , klepacz ot. srebra.

Silberplatiierer, sm. =§,

pl. — , robotnik nakadajcy
srebro na inne metale.

St'ibetjJlattterung, sf. pl.

=en, posrebrzauie n.

pi'ibtxptoU, sf. pl. =n,

próba /. srebra.

Si'Iberpultoer, sn. --%, pl.

—
,

proszek srebrny, pro-

szek ot. do czyszczenia srebra.

Silbergueit, sm. «§, pl.

=ert, srebrzyste ródo.
Sl'l&erretä), adi. bogaty

w srebro n.

2i'lberreif)er, syn. =8, p.
— , czapla nadobna.

©tl&emitl, adi. czysty

jak srebro.

Si'lberrente, sf. pl. =n,

renta siebrna.

<5nfoerfUÓ)en, s/". p. przed-
mioty pl. ze srebra.

Silberfanb, «w. =(e)8,

srebrny pianek.

«i'lberfdjadjt, »m. .(e)8,

2>^. »e, szyb w. srebra.

Stlberfdjeibe, sf. pl. =n,

tarcza srebrna.

<St1berfd)eiber, sm. -s, pl.

—, oddzielajcy ot., próbu-

jcy w. srebro.
'
si'lberfdiei&itng, sf. pl.

=tn, próba f., oddzielenie n.

srebra.

©i'lberfdjein, sm. =(e)8, pi.

=e, obacz ©ilberglanj.

(gt'lberfdjimmel, sm. -8,

jj — , siwosz ot. (siwy ko).

Silberfdjlade, s/. p*. =n,

ule pl. ze srebra.

<St'Iberfd)mieb, sm. .-(e)8,

p. =e, obacz ©überarbeitet:.

Si'lberfdimicbearbeit, s/\

p. =ert, wyrób ot. z kutego

srebra, kucie n. srebra.

Si'lberfdjranf, sm. =(e)8,

pZ. 4d)tänfe, szafa /. na sre-

bro, serwantka f.
Si'lberfeife, sf. pl. =n,

mydfo n. do mycia srebra.

Si'lberferbice, sn. •>&, pl.

— , serwis srebrny, zastawa
srebrna.

Silberftab, sm. =(e)3, pl.

=ftäbe, ©i'lberftange, sf. pl. *n,

sztaba /. srebra.

<5i'fberftab,I, «ot. =(ej§, pZ.

=e, posrebrzana stal.

Si'Iberftider, sm. *>§, pl.

— , hafciarz wyszywajcy
srebrem.

Si'lberftiderin, sf. pl. =nen,

hafciarka wyszywajca sre-

brem.

(Si'tbcrftintme, sf. pl. ~n,

srebrny, dwiczny gos.

©i't&erftoff,' sm. «e8, pl.

=e, materya srebrem tkany,

srebrogów m.

©i'lberftreifen, sm. -§, pl.

— , srebrny pasek, skrawek,

©ilberftretftg, adi. w sre-

brzyste pasy.

it'lberftrid), sm. =(e)§, pl.

=e, srebrokres ot.

©t'lberftütf, sn. =(e)3, pl.

=e, kawa ot. srebra ; moneta
srebrna, srebrnik ot.

©ilberftufe, sf. pl. =n, ruda
srebrna.

<St'Iberfujjewj't)b, sm. =§,

nadtlenek m. srebra (ehem.).

Silbertanne, sf. pl. =n,

joda biaa.

Si'IberbcrttJaljm, sm. =8,

pl. — , srebrowy m.

Stlbermityntng, sf. pl. =en,

waluta srebrna.

©Hbcrniarcn, sf. pl. towar

srebrny, srebro n.

Si'tberutarenljcinbler, sm.

«8, p.—, obacz ©ilberbänb ler.

Si'Ibertöarenljanbfung, sf.

pl. »en, magazyn ot. ze

srebrem.

©ilbettoeibe, s/. pl. =n,

wierzba biaa.

Si'Ibettteijj, adi. biay jak

srebro.

©ilbewelle, */. pi. =n,

fala srebrzysta.

Si'Ibernierl, sn. *(e)8, ^.
=e, obacz ©ilberbergroerf.

(Silberjeug, sn. =3, srebra

pl., srebrne sprzty, naczynia.

ei'lberjufa^, 'sm. =es, pl.

przymieszka /. srebra.

©ile'ntiunt ! interi. milcze

!

milczenie

!

©fig, sf. pl. =n, Selinum

(rolina rodziny pietruszko-

wa tej).

2illjoue'tte, */. pi. -n, i)

sylwetka f.; 2) profil m.

Silbone'ttie'ren, va. (betben)

robi sylwetk.

Silifa't, sm. -(()§, pl. 'i,

krzemian ot. (ehem.).

SÜiji't, sn. *§, pl. °t,

krzemiak m. (ehem.).

©il(I), sn. :(e)§, pl. =e, ob.

«Stele.

giüt'rbUbung, sf. pl. »en,

©tlu'rformation, sf. pl. =en,

formacja syluryjska (geol.).

giibe'fterabenb, sm. «s, pl.

=e, wieczór sylwestrowy, noc
sylwestrowa.

©i'milibinraant, sm. »en,

pl. =en, sztuczny dyament.

Si'mnter, sn. «s, pl. —

,

obacz ©efter.

Simonie', sf. symonia /.,

witokupstwo n.

SintO'nifd), adi. symoni-

czny.

Si'ntyef, aa"i- prosty, skro-

mny, niewinny, naiwny
;
gup-

kowaty.

«Si'mpel, sm - *%' P1 '
—'

prostak ot., guptas ot.

©i'möeiftcnfen, */. pi.

grzywka f. na czole.

<&i'mpi\Ht, <St'm|icIig,

adi. gupowaty.
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&i'm}jef.nteier, sm. =§, pl
— , obacz ©tmpel.

Si'm^JCln, vn. (tjaben) uda-

wa prostaka
;
(ijerum)— wó-

czy si.

Sintjjlt'jtirä, ®imalijt'fft=

ttlllS, sm. czowiek m. nad-

miernie naiwny, gupowaty.

Stmältjüä't, */. pl. -en,

obacz ©infadjhett.

Stm8, sm. =fe§, i>Z. =fe,

gzyms m., listew /., tabula-

tura /. kolumny, krajnik m.,

wieniec m.

St'JttfZ, sf. pl. »n, sitowie n.

(rol.).

©i'mSfloIJel, «m. =3, i?. —

,

ktnik m.

'©i'ntSfaujel, sf. pl. <*n,

gzymsowy kafel, gzymsów-
ka f.

®i'm§fr<wj, sm. =e§, ^>
-frättje, kornesy pl.

@i'm§jjn)ftl, sn. =§, pl. *e,

profil y. gzymsu.

St'mStierjteritng, sf. pi.

«=en, ozdoba gzymsowa.

(St'mfcn, va. (fjabett) gzym-
sowa.

©imiila'nt, sm. --en, pl. --en,

symulant m.

©imula'nttit, sf. pl. =nen,

symulantka f.
(Simulieren, va. i vn.

(I)aben) symulowa, udawa;
er fimultert eine $ranff)eit

udaje chorob.

Simulie'ren, sn. =s, ©i«
lllUlatiO'n, sf. pl. =en, uda-
wanie n., symulacya /.

©imuUa'n, adi. i adv.
wspólny, wspólnie, równo-
czenie.

©inutlta'nltrdje, sf. pi. =n,

wspólny koció (dla uczniów
rónych wyzna).

Sinuilta'nfdjule, sf. pl. =n,

wspólna szkoa (dla uczniów
rónych wyzna).

«Sfnaafei, sm. =§, pi.

-äpfei, pomaracza f.

Sinefu're, sf. pl. =n,

synekura f.
@i'ngafa&emie, sf. pl. =n,

akademia/, piewu ; koncert m.
St'nganftatt, sf. pl. «en,

instytut m. piewu.
Si'nglJflr, adi. piewalny,

dajcy si piewa.

St'ngfarfeir, sf, ga'ngbar=
feit, sf. piewno /.

Si'ngdjfli', sm. «<e)§, pl.

»djbre, chór piewacki.

©t'ngbroffel, sf. pi. *n,

drozd piewak m.

©i'ttgeit, I. va. i vn. finge,

fang, l)abe gefungen piewa,
nuci, wypiewywa; bas»

SGQaffer fingt woda syczy;

unrein — faszywie piewa;
nom SBIatt — piewa bez

przygotowania (prima vista);

33af, Senor, ©opran, 2llt,

— piewa basem, teno-

rem, sopranem, altem; mit

ßopfftimtne — piewa fal-

setem; nad) betn ©efjör
— piewa wedle suchu

;
gum

ßfaüier, jur ©ttarre — pie-
wa przy akompaniamencie
fortepianu, gitary; immer baä

alte Sieb — powtarza wie-

cznie to samo
;
jmnbö 3tubttt

— piewa czyj saw;
bem §errn — chwali Boga,

piewa Bogu na chwa;
bie Dbren — mir dzwoni mi
w uszach; barjon fann id)

ein Sieb — mog o tem co opo-

wiedzie; au§ einem anberen

2!one — zmieni ton, za-

cz z innej beczki; ba ift

mir nidjt an ber SOJiege ge=

fungen roorben nie przepo-

wiadano mi tego w dzieci-

stwie; II. vr. fid) Reifer —
piewa a do ochrypnicia;

nor fid) bin — nuci pod
nosem, nuci sobie ; ein Jiinb

in ©d)laf — upi dziecko

piewajc; jmnbn a\i% bem
©cblafe — obudzi kogo
piewem; ba§ Sieb fingt fid)

[eid)t t pie atwo si
piewa.

St'ltgeit, sn. =§, piew m.,

piewanie ft., nucenie n.

<&i'nge}mlt, sn. =(e), pl.

=e, pulpit m.na. nuty do piewu.

Si'nger, sm. =8, pl. —

,

obacz ©änger.

St'ngerin, sf. pl =nen,

obacz ©ängerin.

Singerei', sf pl. =en,

piewanina /.

St'ngerig, ©t'ngertidj, adi.

e ift nur mdjt — ju SJiute nie

chce mi si piewa.

©t'ngge&tdjf, sn. «.(e)ä, pi.

»e, poemat m. do piewu,
romanca /.

@i'ng(e)fmtfr, sf. sztuka /.

piewania.

Si'ngleljrer, sm. =§, pl. —

,

nauczyciel m. piewu.
<St'ngiel)rertn, sf. pi. =nen,

nauczycielka f. piewu.
€>i'ttgfaft, sf. ch /. do

piewu.
Si'ngnteffe, sf. pl. =n,

msza piewana.
©t'ngnote, sf. pl. =n, nuty

pl. do piewu.
StngletO'n, sm. =3, jedyny

m., syngelton m. (w kartach).

©i'ngrütt, m. =§, barwi-

nek m.
©i'ngfang, sm. =(e)§, piew

monotonny albo mieszny,
piewanina /., zawodzenie n.

©i'ngfangtittj, adi. i adv.

monotonny i monotonnie.

St'ngftfjlüffel, sm. =§, pl.

—, klucz m.
<Si'ngfdjule, sf. pl. =n,

szkoa /'. piewu.

©i'ngfdjüler, sm. =s, pi
—, ucze m. piewu, cho-
piec m. z chóru.

©t'ttgfujülerin, sf. pl ^nen,

uczennica /. piewu, dziew-

czyna f. z chóru.

St'ngfdjtuatt, sm. *{t),pi

*fd)roäne, abd m. dziki,

gdziec m.

'St'ngftnci, sn. =(e)3, P*-

=e, operetka /., wodwil m.

Si'ngfttntnte, sf pl =n,

1) gos do piewu; 2) poje-

dyncze gosy w muzyce wokal-

nej i instrumentalnej.

Si'ngftiid, sn. =(e)§, pl -e,

piosnka /., piosenka /., kan-

tata /.

©i'ugftunbe, sf. pl =n,

lekcya /". piewu.
©iitgula'r, sm. <e)§, pl

=e, Sutgnia'riS, «w. pl -xt,

liczba pojedyncza; = ©in»

gabt-

tng«l0'riiu),a^'. w liczbie

pojedynczej.

Stngulä'r, adi. osobliwy;

= Sejonber.

©i'ngöereiit, sm. --(e)§, pl
=>i, stowarzyszenie piewackie.

St'nguogel, sm. -§, pl

=DÖgeI, ptak piewajcy.
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Ät'nflttcife, sf. pl. =n,

sposób m., rodzaj m. pie-

wauia; melodya f.

2t'ltn.ulltt, sf. mania f.

piewania.

Si'nfeit, I. i'».ftnfe,finf(e)ft,

fanf, bin gefunden, upa,
pa, opada, zapada', in§

©rab — zstpi do grobu;

auf bie ©rbe — upa na
ziemi /".; Bi an bie ©ruft

in ben kot — ugrz w
bocie a po piersi; et möd)te

oor ©djam in bie Grbe —
chciaby si ze wstydu skry
pod ziemi; er ift rote in bie

6cbe gefunfen znik jakby
pod ziemie, znik jak kam-
fora, przepad; baö ©djiff ift

in ben ©runb gefunfen okrt
zaton; oor jmnom auf bie

$nie — pa przed kim na
kolana; ben $opf — laffen

opuci, zwiesi gow ; bet

üftefcet ftnlt mga opada;
bie ©onne finft soce
zachodzi; bi§ in bie fmfenbe

9?ad)t a do zmierzchu;

bie ©efdjroulft fin!t puchlizna

opada; ben 2Jiut nidjt —
laffen nie traci odwagi, nie

opada na duchu; bie ©timme
— laffen przytumi, uciszy
gos; im greife — spa-

da w cenie; fein 2tnfe|en

fanf balb wnet straci powa-
anie; in ber öffentlichen

Sldjtung — straci szacunek
publiczny; tief unter ba§
XitV — spodli sie niej
zwierzcia ; oon ©tufe JU

©tufe — coraz niej upa-

da; in Dfjntnadjt — omdle,
popa w omdlenie ; in

©utt unb ©taub — rozpa
si w gruzy ; II. va. einen

©djadjt — pogbi szyb.

fnfett, sn. =§, upadanie

n., upadek m.
;
pogbienie

n. ; spadek w.; opadanie n.,

rozpadanie n. si; ba —
ber greife spadek cen;

fein ©lüdftern ift im —
szczcie zaczyna go opusz-

cza; beim — be Sage
u schyku dnia.

Si'nffaftett, sm. =§, pi.

=fäften, obacz ©enffaften.

gfnfer, sm. =8, pi. —,
pogbiacz m. (górn.).

2tntt, sm. -(e)§, pl. *e, 1)

zmys m. bie fünf =-e pi
zmysów; feine fünf -e bet»

einanber fiaben by przyto-

mnym, roztropnym; nidjt bei

=en fein nie by przy zmy-
sach; bift bu oon =en? czy
oszala?; oon =»en fommen
odchodzi od zmysów; ben

©ebraud) feiner =e oerfieren

straci zmysy; ifim nergingen

bie =e straci przytomno;
in bie =e faden podpada pod
zmysy; 2) skonno n., upo-
dobanie »., zrozumienie «.,

poczucie ».; ber — für bas
-

©djöiie poczucie pikna; er

fiat — für ba £äuelid)e ma
skonno do domowego y-
cia; er fiat — für bie $unft
ma zrozumienie dla sztuki;

fletfdjlidjer — zmysowo /.;

3) znaczenie n., sens m.
;

im eigentlichen, figürlichen,

roörtlichen =e w waciwem,
przenonem, dosownem zna-

czeniu; bem =e nad) überfein
tómaczy wedug sensu;

ber langen 9iebe furjer —
sens moralny z tego krótki. . .

.,

z tego wszystkiego wynika. .
.

;

im toafiren =e be 2ßorte§ we
waciwem znaczeniu sowa;
im ftrengften =e be JBorte
w najcilejszem znaczeniu

sowa; im toeiteftm =e be
2Borte§ w najszerszem zna-

czeniu sowa; 4) zmys m.,

rozum »«., sens m., myl /.,

mniemanie «., pami /.,

umys m.\ ein gefunber —
zdrowy rozum; ba fiat gar

feinen — to nie ma adnego
sensu; ofine — unb Serftanb

bez sensu i rozumu; jmnbn
oon =en bringen doprowadzi
kogo do szalestwa; roieber

ju *en fommen przyj do
siebie, przytomnoci ; etro. im
— fiaben mie co na myli

;

roaä fommt bir benn in ben
— co ci przyszo na myl,
co ci wpado do gowy; roie

fönnen ©ie fid) äfinUdjeä in

i>tn — fommen laffen jak
moesz pan podobn myl
dopuci do gowy ; auf, bet fei=

nem =e befiarren obstawa
przy swojem mniemaniu; nad)

feinem -t Ijanbeln dziaa

wedle wasnego rozumu; im
«=e eineS SSerftorbenen w myl
zmarego, w duchu zmarego;
id) glaube ganj in S&rem =e

3U fianbetH zdaje mi si, e
postpuj cakiem po pa-
skiej myli; fid) etro. au bem
•e fdjjtagen wybi sobie co z

gowy; fein — ift nur auf
ba Craftifdje geridjtet ma
zmys, praktyczny; fein —
ftefit nad) 3tut)m jego umys
skierowany jest na saw;
aus ben Slugen, au bem —
co z oczu to i z myli;
toenn fie mir nur nidjt immer
im =e läge gdybym tylko nie

musia zawsze o niej my-
le; im =e fiefialten zacho-

wa w pamici ; anberen =e
roerben zmieni zdanie; toenn

e§ nidjt ganj nad) feinem =e

gefit jeli nie idzie wszystko
po jego myli ; ba ift mir
nidjt nadj bem — to nie po
mojej myli; einerlei -e§ fein

by jednej myli, jednego
zdania; roieoiel Äöpfe, fo oiel

«e co gowa to rozum; e§

fam mir in ben — przyszo
mi na myl; etto. 930fe im
=e fiaben, füfiren knowa co
zego ; lafs birba nidjt in ben —
fommen niech ci si tego nie

zachciewa; ein 2)/ann oon
fiofiem — czowiek wysokiego
umysu; 4) humor m., uspo-

sobienie n.
;

frofier — wesoy
humor; leichten :e fein by
lekkiej myli, wesoego uspo-
sobienia.

St'ltttbtU), sn. «e§, pl. =er,

godo n., symbol m., alego-

@i'ltlt&tt&1td), adi. i adv.

symboliczny, alegoryczoy;
symbolicznie, alegorycznie.

©i'nnbcutung, */. pl «en,

tómaczenie n. znaczenia.

Si'mtbtdjter, sm. -§, pl. —,
obacz (Spigrammatift.

St'nnctt, I. vn. finne, finnft,

fann, bab gefonnen, myle,
zastanawia si, rozwaa;
über etro. fiin unb fier — roz-

waa to i owo; auf SJadje

— przemyliwa o zem-

cie, knowa zemst; nidjt

Seit ift's mefir jüm —
niema ju czasu do namy-
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siu; auf Mittel unb 2Bege —
obmyle rodki i drogi, ob-

myle sposoby; rua§ ftnnt

iljr? nad czem mylicie?;

II. va. 33öfe§ — knowa co
zego; III. gewonnen, gefinnt,

pp. i adi.] id) bin gefonnen,

nad) Sparte §u gefjen mam
zamiar pojecha do Parya;
jmnbm gut gcfinnt fein by
komu yczliwym; aÓeSBofjl«

geftnnten wszyscy dobrze
mylcy.

©i'lttteit, sn. =§, mylenie
»., rozwaanie «., zastana-

wianie si n. ; all mein —
unb mein £rad)ten ift auf ba
eine 3iel gerietet wszystkie

moje myli i zabiegi skiero-

wane s na jeden cel; in —
oerfunfen fein by zatopiony
w mylach.

©flUtCnb, adi. mylcy,
zamylony.

@i'nnengemtfj, sm. =ffe§, pi.

=nüffe, rozkosz zmysowa.
St'nncnitek, sf. mio

zmysowa.
<§i'mtettluft, */. ob. Shtnen=

genu§.

©i'nncnroitfd), sm. =&, pi.

=räufd)e, upojenie zmysowe.
©t'mtenreij, sm. =e, pi. =e,

powab zmysowy.
©i'nnentaiimel, sm. -§, pi.

— , obacz Sinnenraujd).

©t'nnentäitfdjHng, sf. pi.

=en, zudzenie n. zmysów.
©i'imcntntg, sm. -(e)§, pi.

=trttge, omamienie n. zmysów.
©i'nttCntftcKeitb, adi. zmie-

niajcy, wypaczajcy sens,

znaczenie; =er rurffefjler
omyka drukarska zmie-
niajca znaczenie.

<5t'niteMnaljn, sm. =(e)§,

sza zmysowy.
<3t'mtenu>elt, */. wiat m.

zmysów.
<t>i'mteitjaukr, sm. *§, czar

m. zmysów.
©t'nnecHimtng, sf.pl. sen,

objanienie n. znaczenia,
sensu.

<Si'nnc§önöcrung, sf. pi.

=en, zmiana /. w sposobie my-
lenia, nawrócenie n. sie.

©i'ttneSart, sf. pi. «en/ spo-
sób m. mylenia, charakter m.

©i'mtegein&ntrf, sm. =(e)§,

pi. =brütfe, ©t'nneSentyfinbmtg,

sf. pi. =en, wraenie n. na
zmysy, odczucie n., uczu-
cie n.

St'nneSorgan, sn. *(()$, pi.

=e, organ m. zmysu.
©t'nneMtifujitng, */. pi.

«en, obacz Stnnentäufdjung.

©i'ttncSuiertjeng, sn. =(«)§,

pi. =e, obacz «Sinnesorgan.

©i'nngebtdjt, sn. =(ej, pi.

=e, epigram m., epigramat m.
©t'nngetreit, adi. =e Über»

fe^ung tómaczenie n. wedug
sensu, oddajce wiernie sens.

<St'nnig, adi. rozmylajcy,
rozwany, marzcy; treciwy,
peny treci, myli; =e 9?ebe

treciwa mowa; dowcipny,
zmylny, wyrazisty; ein =lk

©efdjenf dar odpowiedni,
zastosowany do okolicznoci

;

adv. rozmylnie, rozwanie,
treciwie, dowcipnie, zmyl-
nie, wyrazicie.

Si'nmgfeit, sf. zmyino
/., treciwo /.. dowcipno
/., rozwano f.

©t'mtüd), adi. 1) wraliwy,
sensytywny; er ift =er ©mp=
ftnbungen fäjjtg jest wraliwy

;

2) zmysowy, sensualny; =e

35egterDe pragüienie zmy-
sowe, chu /. ; =e Siebe

mio zmysowa; =e ©enüffe
rozkosze zmysowe.

©t'nitlfu)fCit, sf. zmyso-
wo /.

<St'lUttO§, adi. 1) bezmyl-
ny, bez sensu, gupi, bez

znaczenia; =fe3 3eug reben

bredzi, gada brednie ; :fe§

Spiel gra bez sensu; 2) bez

zmysów, szalony; er liegt —
ley bez zmysów, nie jest

przy zmysach.
©i'nuioftgfett, sf. pi. -en,

bezmylno /., bezsens m.,

gupota /.

(St'mtyftaitje, sf. pi. =n,

czuek m., nietykaek m.,

mimoza f.

(St'nnrCtdj, adi. peen sen-

su, dowcipu, dowcipny, po-

mylany gboko, trafny,

znaczcy.

©i'iutftjntdj, sm. =(e)3, pi.

=)prücbe, przypowie f., sen-

tencya /., aforyzm ni., zda-

nie trafne, treciwe, moralne.

Sfrtnberbrelimtg, sf.pl. =en,
wypaczenie n. sansu.

St'nnÜCrtPanbt, adi. po-

krewny treci, duchem, ró-

wnoznaczny; =e3 Sfflort syno-
nim m., pokrewny wyraz,
równoznacznik m.

<§t'nnberttian&tfu)aft, sf.pl.
=en, równoznaczno /., po-
krewiestwo duchowe, treci.

<3t'mtt>crtntrreitu, adi. i

adv. baamutny, baamutnie.
(St'ttltutiÄ, adi. obacz Stnn=

retd).

<Si'nmmbrig f adi. bez
sensu.

©tltO'JJel, sm. =§, zielonawy
kolor; odmiana zawilca (ro!.).

©t'nttmal(ett), coni. (wyraz
zastarzay) zwaywszy e,
poniewa.

©fltter, sm. =, 1) zendra/.,
omotki pi., ogarki pi., mo-
towiny pi., niedokwas od-
skakujcy przy kuciu rozpa-
lonego elaza; 2) stalaktyt

m., stalakmit m., naciek m.,
sopel m., sopleniec m.

Srnterafdje, sf. pi. »^po-
pió m. z drzewa spró-

chniaego.

«St'ntcrtitlbitng, sf. pi. =en,

formacya stalaktytowa, na-
ciekowa.

©i'ntergefeUbe, sn. =§, ob.

Sinterbitbung.

©t'ntcrfoljlc, sf. pi. *n,

wgiel chudy.

©t'lttcnt, vn. ciec, lima-
czy.

<§?t'nt£W, sn. =§, cieczenie

n., limaczenie n.

St'ntetyrojej), sm. «=ffe§, pi.

=ffe, fryszowauie n. surowizny
sproszkowanej.

©t'ntmnaffer, sn. =§, pi.

=roäffer, woda stalaktytowa,
naciekowa.

@i'ntfl»t, sf. ob. Siinbffut.

©t'ltllS, sm. wstawa/., za-
toka /., synus ni.

St'nuöbuffolc, sf. pi. -u,
busola /. wstaw.

StyljO'H, sm. =§, pi. =e,

syfon m.
@t'^C, sf. pi. -n, ©t'W*

fdjflft, sf. pi. =en, pokrewie-
stwo n. ; krewni pi., rodzina

/., klika /.; eine nette — !
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adne towarzystwo! dobra-

na kompania!

St'tC I, sm. Najjaniejszy
Panie

!

©ire'ne, sf pi. »n, rusaka

f., syrena /'.

©ire'nengefattg, sm. -(e)8,

pi. »fange, piew m. rusaki,

syreny.

Sire'lieilljaft, adi. syreni,

na sposób rusaki, jak ru-

saka.

©tre'nenftimme, sf. pi. -n,

gos m. rusaki, syreny.

<Si'rilt3/ sm. syryusz m.
(astronom.).

©trfl'IfO, sm. =g, obacz

Scirocco.

@i'm|), sm. =§, pi. =e, sok

m., syrup m., ulepek m.
&i'm$attiQ, adi. syrupo-

waty.

St'tU^OUtg, adi. zawiera-

jcy syrup.

©tgraometer, sm. -g, pi.

—, obacz ©eiemometer.

©tftie'reit, va.
f

(fjaben)

zawiesi, wstrzyma, zasysto-

wa; einen Beamten — za-

wiesi urzdnika w urzdo-
waniu; jmnbn — zawezwa
kogo przed sd

;
[id) — sta-

wi si.

©iftte'ren, sn. =g, ©i»
ftte'rung, sf. pi =en, zawie-
szenie «., wstrzymanie ».,

zasystowanie n. ; zawezwanie
n.; stawienie n. si.

©tftte'rungSkfel)!, sn. =<e)8,

pi. =e, nakaz m. zawie-

szenia, wstrzymania, zasysto-

wania.

<5i'\t)p$U§atMt, robota sy-

zyfowa (bezowocna praca).

©t'tte, sf. pi. -n, obyczaj

m,, zwyczaj m.; gute *n do-

bre obyczaje; Socferljeit ber

«=n rozlunienie n. obyczajów;
eö ift bei un fo — taki to

u nas obyczaj ; eine alt fier=

gebrachte — z dawien dawna
pochodzcy zwyczaj

;
gegen

bie =n oerftojjen grzeszy prze-
ciwko obyczajom; bag ift je£t

nid)t tnebr — to ju nie jest

w zwyczaju, w modzie; bag
verbietet fdjon bie gute — to
sprzeciwia si dobrym oby-
czajom; böfe' Seifpiele »er-
betbcn gute =n ze przykady

psuj dobre obyczaje; anbere

Reiten, anbere =n inne czasy,

inne obyczaje ; anbere San=
ber, anbere =n co kraj to

obyczaj.

©i'tteituill), sn. *(e)ö, pi.

«er, ©itengemiil&e, sn. »g,

pi. — , obraz obyczajowy.

©i'ttenfeud), sn. =eg, pi.

=büd)er, ksika f. o moral-
noci.

©i'ttengeridjt, sn. «eg, pi. =e,

trybuna m. dla moralnoci.

©t'ttengefdjidjie, sf. dzieje

pi. obyczajów.

©ittengefe^, sn. =eg, pi. *e,

ustawa obyczajowa, zasady
pi. moralnoci.

©t'ttCnlel)re, Sf., nauka /.
moralnoci, etyka /. ; mora m.

©t'ttenfelirer, sm. =§, ^.
— , nauczyciel m. etyki; mo-
ralista m.

©fttCllOS, adi. nieobyczaj-

ny, niemoralny, rozwizy.
©t'ttettfofigfeit, sf. pi. =en,

nieobyczajno /-, nieinoral-

no f, rozwizo /.

©i'tteitJJOltaCT, sf. policya

f. moralnoci.

©t'ttCn^OltJCUid), adi. na-
lecy do policyi moralnoci.

©i'tenjjre&iger, sm. =g, pi.

— , moralista m.
©t'ttenjjrebigi, sf. pi. =en,

kazanie moralne.

©t'tteitregel, sf. zasada /.,
prawido n. moralnoci.

©t'ttenretlt, adi. czystych
obyczajów.

©i'ttenreinktt, sf. czysto
f. obyczajów.

©t'ttettridjter, sm. =g, pi.

—, moralista m.

©t'tteitro&eit, */. dziko
/., zwyrodnienie n. oby-
czajów.

©t'ttenfjmtdj, sm. "(e)8,pl.

»fprüdje, sentencya moralna.

©i'ttcnftrcng, adi. o suro-

wych obyczajach.

©t'ttenftttnge, sf. surowo
f. obyczajów, rygoryzm m.,

purytanizm m.
©i'ttentoerkfferer, sm. .§,

pi. — , reformator m. oby-
czajów.

©t'ttenberkffenmg, sf pi.

»en, poprawa /'., reforma /.
obyczajów.

©t'lteimcri»crbcui>, adi. psu-
jcy obyczaje, demoralizu-

je-
©i'ttenber&erkr, sm. =g,

pi. —, ten co psuje obyczaje,

demoralizator m.

©t'ttemjerberbniS, sf. ze-

psucie n. obyczajów, demo-
ralizacya /., korupcya /.

©i'ttenüer&erbmtg, sf. ob.

©ittenoerberbnig.

©t'ttenberfaü
f

, sm. =(e)§,

upadek m. obyczajów.

©i'ttemjerfeinenwg, sf.

uszlachetnienie ». obyczajów.

©t'ttenbeMtibentng, sf.

zdziczenie n. obyczajów.

©t'itenborftfjrift, sf. pi.

=en, przepis moralny.

©t'ttettuiett, sf. pi. =en,

wiat m. obyczajów, moralny.

©i'itenseugniS, sn. =ffeg, pi.

=ffe, wiadectwo n. obyczaj-
noci, moralnoci.

©i'ttenjuftanu, sm. =(e)g,

pi. =ftanbe, stan m. obyczajów,
moralnoci.

©t'ttettjtoang, sm. =(e)g,

przymus obyczajowy, ety-

kieta /.

©i'ttid), sm. =(e)g, pi. *t,

papug^a /:

©t'tttg, adi. obyczaj ny,
skromny, dobrze uoony,
przyzwoity, grzeczny.

©i'ttigen, va. (fjaben) uoby-
czajni.

©ttttgfett, sf pi. =en, oby-

czajno /., skromno /.,

przyzwoito f.

©t'ttltdj, adi. obyczajny,

moralny, dobrze uoony;
ein — guter 2Jienfdj czowiek
moralnie dobry, o dobrych
zasadach; ftreng =er £ebertg=

roanbel tryb ycia na wskro
obyczajny, moralny; länblidj
— co kraj to obyczaj.

©t'ltliu)eu, va. (aben) ob.

©ittigen.

©fttltdjfcit, */. obyczaj-

no f.

pi. =e, wykroczenie »., prze-

ciw obyczajnoci, moralnoci.

©t'tMtfjfettSgefüljI, sn. =(e)§,

pi. =e, poczucie f. obyczaj-

noci.

©i'itfaitt, adi. i adv. obacz

©ittig.
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©t'ttfamfett, sf. obacz

©tttigfeit.

©t'ttung, sf. obacz ©e«
fittung.

©ttaaiio'n, sf. pl. =en,

pooenie n., sytuacya /. *,
=

£aae.

©üuatio'ngberidjt,«™. =(«)§,

pl. "t, sprawozdanie n. o po-

oeniu, sytuacyi.

©ttuatto'ngfarte, sf. pl. *n,

karta, mapa sytuacyjna.

©üuatio'ngju'ait, sm. =(e)§,

plan sytuacyjny.

©ttme'rett, va
%

(Ijaben)

umieci, sytuowa
;

jmnbn
gut — stworzy komu ko-

rzystn pozycye; id) bin gut

fituictt znajduj si w ko-

rzystnej sytuacyi, jestem

w dobrych stosunkach.

©$, sm. =e§, pl. =e, 1)

miejsce n. do siedzenia,

siedzenie n. ; alle =e roaren

fd)on eingenommen wszystkie

miejsca byy ju zajte; ba3
Sfjeatec f)at 500 =»e teatr ma
500 krzese, foteli; ber —
beS Ä'utfdjerS miejsce dla

wooiey, kozio m. ; 2) sie-

dziba/.; siedlisko «.; Weinberg

ift bet

—

breier @rjbtfdjöfeLwów
jest siedzib trzech arcybisku-

pów ; biefe ©tabt ift ber — ber

ÄÜnfte to miasto jest siedzib
sztuki; 3) roo Ijat bie Äranf=
r)cit ifiren — ? gdzie jest

siedlisko tej choroby?; 4) —
unb ©timme im parlament
§aben zasiada w parlamen-
cie ; 5) ty m., tyek m., po-

ladek m.

©i'^anfer, sm. =s, pl. —

,

przytwierdzona kotwica.

©i'fcarktt, sf. pl. «en, ro-

bota /., przy której trzeba

siedzie.

©i'tybaö, *». =(e)3, pl. =bäber,

kpiel nasiadowa.

©i'fcbanf, sf. pl. =bänfe,

awka f., do siedzenia.

©t'Petn, sn. =(e), ko
kulszowa, poladkowa.

©i'fcen, m. (Ijaben) fifce,

ftfceft i fifct, faß, gefeffen;

1) siedzie; fttU fifeen spo-

kojnie siedzie; bet £ifd),

beim genfter — siedzie przy
stole, oknie; bem ÜDtaler,

Silbljauer — pozowa, sie-

dzie malarzowi, rzebiarzo-
wi ; er fifct gumeift auf bem Sanbe
przesiaduje, bawi przewanie
na wsi; über ben söüdjem —
przesiadywa, lcze nad
ksikami; über einer 2lrbeit

fleijjtg — przysiedzie fa-
dów; in ber klaffe obenan
— by pierwszym w klasie;

im ©letib — by w biedzie;

bie §enne ftfct auf (Stern;

kura siedzi na jajach; in

©djulben — siedzie w du-
gach

;
jmnbm auf ben Dijren

— napdza kogo do czego

;

er ftjjt auf bem Srocfenen

straci wszystko, jest goy
jak wity turecki; 2) ba
©d)iff ftfct feft okrt osiad
na mielinie ; 3) im ©efäng«
niö — siedzie w wizieniu;
im Slmte — by w urzdzie;
im parlament — zasiada
w parlamencie ; er ftfet auf

ber 3ied)ten zasiada, zajmuje
miejsce na prawicy; über

jmnbn ju ©eridjt — sdzi
kogo, sprawowa nad kim
sd; 4) ba Äletb fifct roie

angegoffen suknia dobrze

ley, jak ulana; fein £ut
ftfct ganj fdjief zaoy krzy-

wo kapelusz; 5) bleiben ©te
— ! prosz nie wstawa

; fie

ift beim anje — geblieben

sprzedawaa pietruszk, pie-

truszkowaa; ba§ 2Mbd)en
ift — geblieben zostaa star
pann, osiada na koszu;

ein 9)täbd)en — laffen porzu-

ci, osadzi pann; ber Xi\Q

ift — geblieben ciasto nie

uroso; ber Kaufmann ift

mit feiner Sßare — geblieben

ten kupiec osiad na lodzie

;

einen ©djimpf auf fid) — laffen

schowa obelg do kieszeni,

pokn obelg; ba§ laffe id)

auf mir ltid)t — nie znios
tego; 5) roie auf $of)ten —
siedzie jak na szpilkach;

in ber Sßatfdje, in ber klemme
— wpa w ambaras, w
bied; fjier fil^t ber fcalen

w tem sk; ber £ieb fifct do-

sta cicie, (obraz.) to si
udao, to mu dojecha; er

ftfct mir immer am &alfe

siedzi mi zawsze na karku;

ter eine erlangt e§ mit —

,

ber anbere fann'ä md)t mit

©djroi^en jednemu szyda
gol, drugiemu brzytwy nie

chc.
©t'tyeit, sn. »S, Biedzenie

n. ; id) bin be ©ifcenS bei

£tfd) mübe siedzenie przy
stole zmczyo mnie.

©i'^eitufeiöen, sn. =8, po-

zostanie n. na miejscu.

©t'tyettt), adi. 1) siedzcy
;

id) traf tfyn auf bem 93ette

— zastaem go siedzcego
na óku; er füljrt eine =e

Sebenroetfe yje przewanie
siedzco; 2) =e Slätter unb
SBlüten bezogonkowe licie i

kwiaty ; adv. siedzco.

©i'tjfjeifu), sn. =e§, cier-

pliwo /. do siedzenia; er

Ijat fein — nie moe usie-

dzie na miejscu, nie umie
przysiedzie fadów.

©t'^gefette, sm. *n,pl. =n,

robotnik pracujcy w domu
©fünften, sm. =§, pi

=Iäften, skrzynia f. w powo-
zie urzdzona do siedzenia.

©t'fcfiffen, sn. =3, pl.

poduszka /. do siedzenia.

©t'^fnodjett, sm. =§, pl
—, obacz ©tC&ettt.

©i'tyle&er, sn. =§, pl.

obacz ©i^fleifd).

©t'^Uttgi, adv. siedzco.

©i'tM)ri>mmfl, sf. podzia m.
miejsc przy stole, na po-

siedzeniu.

©t'$)fo$, sm. =eÖ, pl.

=plt§e, miejsce 11. do siedzenia

(n. p. w teatrze).

©t'tjrebatteur, sm. =»§, _pZ.

=e, redaktor m. od kozy, pod-

stawiony, odpowiedzialny re-

daktor.

©i'tjretlje, sf. pl =n, rzd
m. miejsc.

©i'^Ultfl, sf. pl. =en, po-

siedzenie n ., sesya f.
©ityingSberidjt, sm. «e,

pl. =e, sprawozdanie n. z po-

siedzenia.

©t'^«ng§gcuäubc, sn. -i,

pl. — ,
gmacb m. posiedze.

©i'^nnn^^criobc, */. pl. -n,

©t'^nngSjctt, sf.
t

pl. =en,

okres m. posiedze, sesya /'.

©i'^ung^rotofott, sm. =(e)3,

pl. =e, protokó m. z posie-

dzenia.
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SttyntgSfaal, sm. =(e), pi.

»fäle, sala f. posiedze.

5t'^lUtfltafl, sm. =(f)§, pi-

«e, dzie to. posiedzenia.

«t'tjUCrbCu*, sn. pokad to.

do siedzenia.

Sifttllifd), adi. syksty-
ski; »e ftapette, 9)tabonna

syksty^ka kaplica, madonna.

5fUMO'fC, sf. pi. «tt, drya-

kiew/.,czartowe ziele,wierzb-

nica f., elanica f.

Sfala, sf. pi. =len, gama
/., podziaka /., skala /.,

drabinka/.; er mufj früher bie

«ten fptelen musi wprzód ode-

gra gamy; bie — eines

£f)ermometer§ madjen zrobi
podziake przy termometrze;
— ber junefimenben geogra=

prjifdjen SBreite drabinka /.
wzrastajcej szerokoci geo-

graficznej.

2fa'lbe, sm. =n, pi. =n,

pónocny piewak, bard to.,

wajdelota to.

Sfalbeugefang, sm. =(e)g,

pi. =fänge, piew to. barda,

wajdeloty.

Sfa'lengang, sm. *(e)§, pi.

=gänge, djromatifcber — chro-

matyczna gama.
3falte'ren, va, (fiaben)

szkalowa.

ifaty, sm. =(e)3, pi. =e,

skalp m.

SfOtye'fl, sn. <e)§, pi. *e,

skalpel m., noyk chirur-

giczny.

«Wpie'ren, va. (fjaben)

skalpowa.

Sfamo'mumljttrs, sn. »eg,

pi. =e, ywica /. z drzewa
gumowego.

Sfanba'1, sm. =g, ^.
=bale, 1) zgorszenie n., skan-
dal w.; eg ju einem

öffentlichen — fommen laffen

dopuci do publicznego
zgorszenia; tft e8 ntdjt ein

roarjrer — ? czy to nie pra-

wdziwy skandal? eg röirb —
geben bdzie awantura; 2)

— madjen haasowa; jmnbm
einen — madjen wyprawi
komu awantur.

3fanbaldjrWif, sf. pi. =en,
kronika skandaliczna.

3fanba1gefd)td)te, sf. pi.

=t, historya skandaliczna.

SfoHbaltc'rcn, vn. (rjaben)

robi skandal, awantur.

SfanbaliftCren, f.
'

vn.

(fjaben) ob. ©tanbalieren ; II.

fid) — , vr. gorszy si.

Sfaitbalmadjer, »w. -8, pi.

—, awanturnik to.

Sfanbalö'S, adi. i adv.

skandaliczny, skandalicznie,

gorszcy, gorszco.

2faitba'lfudjt, sf. pocig
to. do skandalów, gorszce
plotkarstwo.

Sfanbie'ren, va. (fjaben)

skandowa (wiersz.).

Sfctnbtc'reu, sn. =g, Sfan-
btCnilig, 1. skandowanie n.

©fajhifier, sn. =g, pi. *e,

szkaplerz to.

Sfaratiä'engentnte, sf. pi.

=n, giema /., kamie rznity

w formie skarabeusza.

®faraM'u3, sm. pi. -Min,
skarabeusz m. (chrzszcz).

Sfariftjieren, va. (fjaben}

obacz ©ctjrrjpfen.

©fflt, sm. =(e)3, pi. =e, skat

m., gra w karty; (przy kar-

tach) ben

—

legen odoy karty.

<Sfa'tpmtie, sf. pi. =n, par-

tya f. skatu.

©fcle'tt, sn. <e)§, pi. =e,

kociotrup to., szkielet to.

©tClC'ttartig, adi. podobny
do kociotrupa, szkieletu.

©f£'}jft3, sf. wtpliwo /.

<§fep1tci'3mu3,
'
<§feptt3i'§=

ntU§, sm., ©fC'pttf, sf. skepty-

cyzm to., niedowiara /., zwt-
pienie n.

SfC^Jtifer, sm. -%, pi. —

,

skeptyk to., niedowiarek to.

Sfe'JJÜfd), adi. i adv. skep-

tyczny, skeptycznie, niedo-

wierzajcy, niedowierzajco.

&H(t), sm. ski n., narty

pi., fywy niegowe.

@ft'(e)Iihifer, sm. -8, pi.

— , ywiarz m. na nartach.

Sftltf, sm. sg, p?. *e, ro-

dzaj to. jaszczurki, liga /.,

elaHa f.

Sfi'jJC, sf. pi. sn, szkic to.,

zarys to.

Sfi'jjenbitd), s». =(e)g, pi.

=biicber, album n. do szkico-

wania.

©fi'jjeittjCtft, adi. i adv.

w zarysie, ogólnikowy, ogól-

nikowo.

SfiSjie'rer, t-a.
^

(fjaben)

szkicowa, zarysowa, nakre-

li, naszkicowa.
©fijjie'reit, sn. =g, Slijjte'-

tling, sf. pi. =en, szkicowanie

n., naszkicowanie n., zaryso-

wauie n., zakrelenie n.

©üjätc'rcr, «w. =s, j?z. —

,

ten co szkicuje, krokista to.

©ftjjie'reriit, s/. ^ *nen,

ta co szkicuje, krokistka /.

2Ua'Dc, sm. =n, ^>?. »n,

niewolnik w.; jum <=n

madjen zrobi kogo niewol-

nikiem; — eines SafterS fein

by niewolnikiem wystpku.
Sflfl'bilt, sf. »nen, niewol-

nica /.

Sfla'ücnarktt, sf. pi. =en,

robota /. niewolnika, robota
niewolnicza.

Sfla'uenauffeljer, sm. do-

zorca to. niewolników.

Sfla'öcnbtenft, sm. =e?, pi.

=e, suba f. niewolnika,
niewolnicza.

Sfta'tfengetoanb, sn. odzie-

nie n. niewolnika.

SUa'beitljaftei:, sm. =§, pi.

— , trzymajcy to. niewol-

ników.

Sfla'öenljanbex, sw. -s, pZ.

— , handel to. niewolnikami.

@Ha'DenI)önbler, sw. -§,

pi. —, handlarz to. niewol-

nikami.

©Ha'benjagb, s/.- ^.^ =en,

obawa /. na niewolników.

©tta'benjod), sn. =(e)g, ^/.

=e, jarzmo n. niewoli.

SHa'ücnlckn, s». =§, y-
cie «. niewolników, niewol-

nicze.

(gfla'üemnarft, «w. =(e)§,

pi. =mätfte, targ to. na nie-

wolników.

SHa'benfdjtff, sn. =(e)i
# ^.

=e, okrt to. z niewolnikami.

©fla'öcnftnn, sm. =(e)§, ^?.

=e, umys niewolniczy, su-
alczy.

SHa'benftanb, sm. «(e)§,

stan niewolniczy.

@tla'toeitl)aft_, arfi. i arfi\

niewolniczy, niewolniczo.

©!la't)cnfd)oft, »/., SHauen=
tum, sn. obacz ©Harjerei.

©naticrct', s/. niewola /.,

niewolnictwo n. ; in —
taten wpa w niewol; bie
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— abraffen znie niewol-

nictwo.

SHa'Ütfd), adi. obacz

©flaoenbaft.

<2folOj>C'nutr, sm. =g, pl.

— , stonoga jadowita.

©fimtfe'rett, va. ^baben)
skontowa, regulowa konto.

SfO'lttO, sn. *(g), Skonto

n., potracenie n. przy za-

pacie.

Sfo'r&ut, sot. .(e)8, j»J. -e,

szkorbut ot., gnilec «1.

(afor&lt'tifd), adi. szkorbu-

tyczny.

SforjJto'n, sm. =(c)§, ^?. =e,

niedwiadek ot.

©foraonc'rc, sf. pl. =n,

@for3one'rttut3C(, s/. jrf. =n,

obacz Ipaferrourjel.

Sfrioe'tü, sm. =en, 2)?. =en,

©fri'Mer, sm. =§, pZ. — , i)

pisarz ot.; 2) obacz ©frisier.

Sfttytll'ren, s/. ^Z. skry-

ptura /., dokutnenta pl.

©frisier, sm. «§, pl. —,
pismak m.

(gfrO'felarttg, adi. skrofu-

liczny, zozowaty.

©ftO'fClfranf, adi. skrofu-

liczny, zozowaty.

©frO'fCln, «/..pJ. skrofuy pl.,

zozy ^j?.

SfrofttlÖ'3, arfe. skrofuli-

czny, zozowy.
©frofutO'fC, */. zozy pil-

Cll\\"Vt\,sm.*%,pl. —szko-
pu ot., skrupu m.

; ftd) feine

— mad)en, etro. gu tun zrobi
co bez skrupuu.

Sfnt'JJeUo?, adi. bez skru-

puów.
Sfnt'jjettoftgfeit, sf. brak

ot. skrupuów.
©fntylllÖ'S, arfi. i atfi>.

sumienny, sumiennie.

©trU^Ulofttä't, sf. skrupu-
latno f,

©fnitt'ntum, sn. =g, skru-

tynium n.. obliczenie ».,

gosów.
Sflltytll'r, sf. pl. =en, rzeba

f., skulptura /.

Sfuni, sm. «§, ^z. =g,

mierdziel ot.

Sfittytu'renmufeimt, sn. <=g,

.p. =feen, Sfutytu'renfamm=
IlWg, s/. ,p. =en, muzeum n.

rzeb, zbiór ot. rzeb, glipto-

teka /.

©fu')fa)tinC, sf. Ekupczyna

/., serbski parlament.

©flirri'f, adi. pajacowaty,
mieszny.

©Itt'ttlCnfrCUHÖnd), adi. sa-
wianofilski.

Slawentum, sn. =g, so-
wiastwo n., sowiaszczyzna

f.

©latmfte'ren, va. (Ijaben)

slawizowa.

©It'ttlfltiHfy, sm. liwowica/".

3l0i.lV, sm. =g, pl. =e, sza-

lupa f.
«Sma'lte, sf. pl. =n, =

©cbmalte, ziele /'. kobalta,

niedokwas m. kobaltu, smal-

ta /., kobaltowe szko, nie-

bieska farba wydobyta z mie-
lonego szka kobaltowego.

Smara'gb, sm. <e)§, pl.

= e, szmaragd ot.

eraara'goarttg, ©ma=
rtt'tjÖCn, adi. szmaragdowy.

Smara'gbfarkH, ®raa=
ra'gbgrült, adi. szmaragdowy.

©maragbi't, sm. -.s, pl. =e,

smaragdyt m., szmaragdyt ot,,

omfacyt ot.

©mt'rgcl, sm. °g, pi. —

,

obacz ©chmtrgel.

©mlj'riiateWHdj, sm. »§,

j)?. =e, dywan smyrneski.
SO, I. adv. 1) tak, taki,

takim sposobem, skoro; —
bin id) nun einmal ju ja

taki jestem; — bod) tak wy-
soki; — jum jeijpiet tak
naprzykad; bem ift ntd)t —
ta rzecz ma si inaczej ; —
räcfift bu bid) ? tak si mcisz?
— rote er erjäfjlt tak jak on
opowiada; — ftanben bie

Singe tak rzeczy sie miay;
bag fann — nicbt bleiben to

nie moe tak zosta; — ein

2Jienfd) taki czowiek; — eine

2lrt »on . . . taki rodzaj . . .

;

2) na, aber — etroaö! nie,

co takiego!; — feib if)r

tacy to wy jestecie ; — ift's !

tak jest!; eg ift mir — , alg

roäre id) mübe czuj sie jakby
zmczony; — gebt eg, roenn

man nid)t folgt tak to bywa, gdy
si nie sucha; e§ bleibt —

,

rote eg ift zostaje tak jak
dotychczas; er glaubt, eg ift

nur — zdaje mu si, e to

tak atwo; er ift balb —

,

balb — jest raz takim, raz

owakim; — ? czy tak? czy
prawda ? pan myli ? czyby ?

;

bod) — ! a tak
!

; rote — ?

jake?;—,—! tak
!

; redjt — !

dobrze tak
!

; —
, feben ©ie

mid) jefct an tak, przypatrz
mi si pan teraz; fommen
©te mir — ? to z tej beczki
pan zaczynasz?; 3) er ift

—
reid) ! er bat — tnel ©elb jest

tak bogaty, ma tak wiele

pienidzy; baS ift — grofj=

mutig to bardzo wspaniao-
mylnie; 4) id) bab — eine

2lf)nung . . . mam takie prze-

czucie, e . . .; roie icfi mid)
— umfebe w chwili gdy si
ogldnem; — giemlid) do
dobrze; bag roar — red)t nad)

feinem ©inne to byo ca-
kiem w jego gucie; 5) —
roie — tak czy tak, tak i

tak; bag mujs er — roie —
tun musi to zrobi tak czy
tak ; aug btr roirb — roie —
nid)tg z ciebie tak czy tak
nic nie bdzie; id) bin —
fd)on mübe jestem i tak ju
zmczony; 6) — — ni tak
ni owak; e§ gebt mir
mam si ot tak, byle jak;

7) — febr ift er nid)t

fd)u(big nie jest tak bardzo
winnym ; — oiel greunbe
tyle przyjació; — niel ift

geroifj pewnem jest tyle; —

«

oiel i) roeifj, ift e nod) nicbt

etttfcbieben o ile wiem, nie

jest jeszcze rozstrzygnitem

;

nun finb roir — roeit a wic
do tego doszo; id) ma<§e

mir r.id)t — oiel barau nic

sobie z tego nie robi, drwi
sobie z tego ; bie ©adje ift

—
gut roie abgemalt sprawa
jest tak jak zaatwiona; —
gut roie gar nid)t tyle co

nic; — gut al§ id) fann o ile

mog; —lange id) le&en

roerbe jak dugo y bd;—Oft il)r roollt ilekro chce-
cie; —oft er fommt ilekro
przychodzi; — lange big do-
potd dopokd; —niel unb
—lang eg eüd) beliebt tyle

i dopokd wam si podoba;
— oiel alg mögfid) o ile

mona; —oiel id) barüber
urteilen fann o ile to osa-
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dzi mog; — ttttljt td) etn

ebrlicber 3)iann bin na moj
uczciwo; — roabt id) lebe

przysigam na ycie ;
— roact

mit ©Ott belfe tak mi Boe
dopomó!; - reid) er aud)

ift
— gibt et nid)t3 Cer jak-

ko'lwiek jest bardzo bogaty,

to nic nie daje; id) batte um
— roeniget SBebenfen, an btd)

*,u fcbteiben miaem o tyle

mniej szkopuów pisa do

ciebie; eä ift urn — fäoner

jest o tyle pikniej; um —
beffet tem lepiej; 8) —jet)t

ifir ibn liebt, - febt bafjt et

eud) o ile wy go kochacie,

o tyle on was nienawidzi;

wie bet SBater, — bet ©obn

jaki ojciec, taki syn; — Siebe

al§§af3 tak mio jak i nie-

nawi; tht atbeitet mdjt —
ntel tnie id) nie pracujecie tyle,

ile ja; 9) bic 9ted)nung macbt

— unb JO »tel auö rachunek

wynosi tyle a tyle; gtau —
unb — pani ta i ta; 10) — ,

roollen ©ie ntcbt? a wiec na-

1

daremnie sie trudziem?;

^reiben ©ie —, bafj «tan e§

lefen fann pisz pan tak, ae-

by mona przeczyta; 11) ba

bu abgebalten bift, - roetbe

id) felbft hingeben zwaywszy

e masz przeszkod, sam tam

pójd; laum roatft bu bott,

— fant et JUtUE ledwie tam

przyszede, to on wróci ;
—

nt jagen jak to mówi; —
mag eS jein tak niechaj b-
dzie; — böte bod) suchaje;

tote gejagt, — getan jak

powiedzia, tak zrobi, sowo

sie rzeko, kobya u pota;

roie bet §ett, — bet tfnecbt

jaki pan, taki kram; tote

geroonnen, — jetronnen lekki

zarobek atwo si rozchodzi,

maleparta (id) do czarta;

II. pron. rei = toeldjet,

welche, roelcheä (we wszystkich

przypadkach) ;bie 2Nenjd)en—
auf ©tben ftnb ludzie yjcy
na ziemi; biejenigen — mid)

lieben ci, co mnie kocha-

j; III. coni. = roenn; —
©Ott roili gdy, jeli Bóg

chce.

©O&a'lb, coni. skoro ; — bu

tnillft skoro zechcesz.

©OttO'1 i eojiO'l,od*. socy

alny, spoeczny; bie *t %ta&t

kwestya /. spoeczna, socyal-

na. _ . u
©ocia'ibemotrat i SostaU

bemofrat, sm. «en, pl. =en,

socyalista m., socyalDy demo»

krata, spoecznik m.

(Socia'Ibcmolrattc i ®osta'l=

bemoftattt, sf. socyalizm m.,

socyalna demokracya.

gocta'lbentolrotifd) i ©o=

5ta'lbemoIratijd), adi. socyai-

nodemokratyczny.

©ociali'§nut3 i ©ojum«-
tttll3, sm. socyalizm m.

Sociaii'ft i ©ojiali'ft, sm.

=en, pl. -en, socyalista m.

©octaü'ftettgefeC i Sosia=

ü'ftettgefeC, sn. -ea^^-e, usta-

wa /. przeciw socyalistom.

Sociati'ftenfongrefe j
®o=

jiali'ftentongrefi, sm. -ffe8,i«.

sfje, kongres m. socyalistow,

socyalistyczny.
,. lft ..A

©ottali'ftif tf) i «ostali 'ftif d),

adi. socyalistyczny.

©oto'lttiffenfdjafti@ojia'l-

toifjenfdjajt, sf. pi. «en, nauka

spoeczna.
m

©DctaltDtffcnf djoftlidj » ©o=

jia'Itttffenfdjofttid), adi. SP°

eczno-naukowy.
©DtittS't i ©ojietä't, */•

pi. «en, towarzystwo «.; =
©efeEjchaft.

.

Soäoio'ge i ©ojtolo'ge,

sm. -n, pi >n, soeyolog m.

Pönologie' i ©Dsiologie',

sf. socyologia /.
m

©ociolo'gifd) i ©ojtolo *

gtjd), adi. socyologiezny.

©O'cürä i ©O'ätuä, sm. pi.

cii, towarzysz w., spólnik m.
;

= '©enofje.

©O'ÖC, sf. pi. *n, skarpet-

ka/.; rote auf -n geben cho-

dzi na palcach; fid) auf Die

=n madjen wzi nogi za

pas, drapnc.
©OtTcl, sm. »§, pl- — i

cokó m., podwalina f.,
pie-

desta m.
So'tfefgefim§, sn. -fes, pi

=je, cokoowy gzyms.

<S0&, s>w. *(e)3, warzenie «.;

zg»ea /.

I
5o'bd, 5/. soda /.

eofo'rtig

So'babaütg, adi. zawiera-

jacy sod /.
'
©Obatitii't, sf. sodalieya f. ;

3Jlatien— sodalieya mary-

aska.
5 obali' t, sm. «S, pl **i

sodalis vi.

©OÖa'nn, adv. a wic.

©o'bafalj, sn. =e§, pl -e,

sól sodowa.

(So'batoajicr, sn. =§, woda

sodowa.
20'bbrenncn, sn. =0, zgaga/.

S0'&e, */• pl- =n »
sodmk

m., solówka /., solanka /.

(rol.)

©obomi't, sm. -en, pl. -en,

sodomita «i., sodomczyk w.

©obomtterei', */, ©obomte',

sf. pl. »en, sodomia /., so-

domstwo n.

Sobomt'tifd), arf*. sod°-

micki, sodomski.

80'btaUW, sm. «(e)B,

sräume, warzelnia /.

®0'j0, sn. -§, pZ. =,

napa /., sofa f.

SofCrn, arff- o ile -

©OCbcn, adr. wanie
dopiero co.

®0ff, *m. =(e)§, 1) obacz

©ejbff; 2) pijatyka/., opa-
nie n.; 3) et tranf e§ mtt

e
-mem _ wypi duszkiem.

gö'ffei, sm. «§, pl —
«bjfer, «»• 5 ' vi- —> obacz

©aufet.

©Öfftg, adi. obacz ©uffig.

(Soffitte, s/- pl- =n, sufit

w., powaa/., puap m., strop

ot., sufity teatralne.

Sb'ffttng, sm. »S, pZ. =e,

pijak w., opacz w.

©0'fta, sm. '-%, pl- **>

1) student wyszych szkó w

Turcyi; 2) turecki mnich.

SofO'tt, adi. zaraz, natych-

miast, w tej chwili ; id) roetbe

ifin — benad)ud}tigen natych-

miast go uwiadomi; btefe

SBobnung ift — 3
U vermieten

to mieszkanie jest natych-

miast do wynajcia; id) judje

einen SDienet füt — szukam

sucego do natychmiasto-

wego wstpienia;^— antroot»

ten odpowiedzie zaraz, z

miejsca, w tej chwili.

©Ofortifl, adi. natychmia-

stowy.

pl.

ka-

co,
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©Og, sm. «=(e)§, 1) ssanie n.,

gerfel üon einem — prosita
jednej maciory; 2) obacz

Äielmaffer.

©Oga'r, adv. nawet, co

wicej, ba a.
©ogena'nnt, adi. tak zwa-

ny-

©o'ggen, *w. (baben) i vr.

kroplami cieka, krystali-

zowa sól ze solanki (w
salinach).

©0'ggeit, sn. -§, krystali-

zowanie /. soli ze solanki.

©Oglefö), adv. obacz ©o=
fort.

©Oljt'n, adv. wic.
©olponb, «w. =(e)§, pi-

»bcinber, obacz ©albanb.

©O'Jjte, sf. pi. =n, 1) po-

deszwa/, u nogi; nom ©d)et=

te 6i§ jur — od stóp do

gowy; 2) podeszwa u obu-

wia; ©djufje mit einfacher —
buciki o pojedynczej pode-

szwie; ftd) auf bie =n macfjen

pokaza podeszwy, drapn;
3) podwalina /., horyzontalne

bierwiona suce za pod-

staw w budynku ; 4) spg m.,

pokad m. pod ska (górn.).

<So'l)IeR, va. (hVben) na-

oy podeszw.
©o'Ijlenauftr'teD, sm. --(e)§,

pZ. «e, parcie ». z dou.
Sohlengänger, sm. =§, pZ.

— , nazwa ogólna zwierzt
sscych stpajcychca pode-

szw, n. p. niedwied.
©b'ljlenljaui, sf. pi. =r)äute,

©o'ltfenleber, sn. =§, skóra /.
na podeszwy.

©0'l)IeniO§, adi. bez po-
deszwy.

©ohlenfime, sf. pi. -n,
linia horyzontalna, pozioma.

©o'JjienntuSfei, sm. -.%, pi.

— , muszku podeszwowy.

©o'hiemtafyt, sf. pi. »nä&te,

szew m. u podeszwy, wszy-
wanka /.

©o'htfeber, sn. =§, p. —

,

obacz ©oljlenljaut.

©oljnieibe, »/". i)Z. »n, je-

wina /.

©o|n, sm. «(e)§, pi. ©öime,
l) syn m. ; nom äkter auf ben— z ojca na syna; mein —

!

mój synu! ©otteó — syn
Boy; ber — ber, SBüfte syn

pustyni; ber Deriorene —
syn marnotrawny; be§ 33a«

tertanb§ ©öljne synowie
ojczyzuy; ©öljne be§ 9Jiar§

synowie Marsa, onierze;
ber erftgeborene — syn pier-

worodny; Irrtum ift ber

Übereilung — co nagle to

po dyable 2) — oor bem
SSater (rol.) obacz §erbftjeit<=

lofe.

©ö'Ijndjen, sn. «§, pi. —

,

©ojjnlein, sn. .g, pi. —

,

synek m., synalek m., pie-

szczone dziecko, mamin syn,

benjaminek m.
©o'ljnegfrau, sf. pi. =en,

synowa/.; = ©dEmegertodjter.

©o'fineöftnb, sn. *e§, pi.

=er, wnuk m., wnuczka/.; =
@nfel, @nfetin.

©o'Ijneglteöe, sf. mio
synowska.

©Ol)r, adi. suchy, zwidy.
©OtrCe, (wym. soaree), sf.

pi. =n, wieczorek m.
©O'jft, sf. zaprawka /. (ja-

poska rolina).

©Otd'nge, coni. jak dugo,
dopokd; — bu fleißig fein

tturft dopokd bdziesz pil-

nym.

©Ola' roi, sn. --(e)8, nafta /.

poledniejszego gatunku.

©o'lanjedjfel, sm. «§, pi.
—

, weksel jednorazowy, je-

dyny.

©Olbctb, sn. »e§, pi. =»6äber,

kpiel solankowa.

^ Sold), «Solcher, ©o'lrfje,

©0'ld)C§, adi. i pron. taki,

takowy, podobny; — ein

aJienfd) taki czowiek, po-
dobny czowiek; er fürdjtet

als ein =er ju gelten obawia si
uchodzi za takiego ; auf <=e 2ltt

w taki sposób
; feine Singriffe

mären von =er 2trt napady jego
byy tego rodzaju; unter =n

Umflänben pod takimi waruu-
kami; benn =er ift ba§ §im=
melreid) bo ich (takich) jest

królestwo niebieskie.

©0'id)enfatt§, adv. w takim
razie, w takim przypadku.

©o'Id)ergeftalt, ©o'ia)er=

nt(t|en, adv. w taki, w ten

sposób, takim sposobem.

©0'd)ertet, adi. takowy,
taki.

©Olb, sm. =(e), pi. =e,

od w., paca/., zapata/.;
in feinem =e haben mie na
swoim odzie; in jmnb -t

ftetjcrt by na czyim odzie
;

ber -JJinne — nagroda f.

mioci.
©olba'i, sm. =en, pi. -en,

1) onierz m., wojak m.\
— roerben wstpi do woj-

ska; bie ©olbaten wojsko;
gemeiner — szeregowiec m.

;

er ift nie — geroefen nigdy
nie suy przy wojsku ; unter

bie =en gefyen przysta do
wojska, zacign si; =en

fpielen bawi si w onierzy;
2) w szachach obacz Sauer
II. 2).

©olba'tenart, sf, ©olba'ten=

oraurij, sm. =(e)g, pi. =bräud)e,

sposób, zwyczaj onierski,
wojskowy.

©olba'tenhelmng, sf. pi
=en, branka f., pobór woj-

skowy.

©olbct'tenurot, sn. <e)g,

obacz ftommt§brot.

©olba'tenbienft, sm. =e§,

suba wojskowa, onierka f.

©olba'ieneib, sm. »eg, pi.

=-e, przysiga wojskowa.

©olbft'tenfieoer, sn. -%,

drzczka f. przea bitw; —
bekommen stchórzy, tchórza

dosta.

©olba'tenfrau, sf. pi. »en,

ona m. onierza.

©Oiba'tenfeinb, sm. =e§, pi.

=e, nieprzyjaciel m. wojska.

©olba'tenfreunb, sm. =e§,

pi. =e, przyjaciel m. wojska.

©olba'tengetft, sm. =eö,

duch oaierski, wojskowy.

©oiba'tenljaft, adi. i adv.
ouierski, po oniersku ; —
angezogen getyen ubiera si z

onierska.

@olba'ten!janouieri, sn.

s(e), pi. =e, onierka /.,

rzemioso wojenne.

©olbn'ten^nug, sn. =fe§, pi.

=^äufer, obacz $aferne.

©olba'tenfinb, sn. *t%, pi.

=er, dziecko onierskie.

©Olbtt'tenfOft, */• wikt o-
nierski.

©olba'tenleben, sn. «=§, y-
cie onierskie, onierka /.,

wojaczka f.



«olbn'tcnlieb 430 So'ücn

Solba'tenlteb, sn. <(e),

pl. =er, pie onierska.

Solba'tenmantel, sm. =s,

pl. «mäittel, paszcz o-
nierski.

«olba'tenmäfttfl, adi. obacz

©olbatenhaft.

«olba'tenmiifce, */. pl. -n,

czapka onierska, furaer-

ka f.

2olba'teitpferb, sn. .(e)3,

pl. =e, ko onierski, woj-
skowy.

«olba'tenjjfücljt, sf. pl. »en,

obowizek m. onierza.
«olba'tcnrotf, sm. .(e)§, pZ.

»rötfe, mundur ?»., kabat
onierski.

Solb'atenfdiaft, */. onier-
stwo n.

Solba'tenfdienfe, sf. pl. »n,

szyuk onierski, kantyna f.
Soiba'tenfdjritt, sm. =e§,

p£. =»e, krok onierski.

coiba'tenfdjule, «/. p. =n,

szkoa onierska, wojskowa.

Solba'tenf djüffel, sf. pl. =n,

menaka /.

2olba'tettfvrad)e, sf. mowa
onierska.

Solba'tenftanb, sm. =e§,

stan wojskowy.

Srjlba'tenftücf, m. =(e)g, ^Z.

=e, sztuka teatralna z ycia
wojskowego.

«Olba'tCntUJU, sn. obacz
©olbatenroefen.

Solba'tentrarfjt, */. =en, ^.
mundur wojskowy.

Solba'tcnöoff, sn. =e§, i)

onierze p. ; 2) wojowniczy
naród.

Solba'temnefen, sn. =§,

onierstwo w., to co odnosi
si do wojskowoci.

'Snlba'teitjeft, n . =e§, p
=e, namiot wojskowy.

20lba'teitpd)t, «/. karno
wojskowa.

colbak'zta, sf. oda-
ctwo n.

Sfllba'tifd), acft. i arfv. o-
nierski, po oniersku, woj-
skowy, po wojskowemu; mit
=er ©enauigfeit z oniersk
dokadnoci; auf 'i Sltt na
sposób wojskowy, onierski;
barfdje, -e§ SBefen rubaszny,
onierski sposób.

Solbett, ta. ob. Sefolben.

20'lbltltn, sm. *(e)3, pZ. *e,

5tilbiier, «w. =§, i??.
—

,

odak m., najemnik m., za-

cienik m.
«ö'Ibnerljeet, sn. =»(e)S, 2>Z.

=e, zacine wojsko.

Sö'lbncrfdjar, «/. i??. =en,

odactwo »., szeregi pZ. zaci-
ne?o wojska.

5o'lbfd)retber, sm. =§, pZ.

—, obacz 2lbfd)reiber.

So'tbtruwen, sf. pl. ob.

©blbnerheer.

8o'(C, */. pl. "tl, solanka /.

5ole'ntt, adi. uroczysty.

Solcnnitiit, sf. pl. =en,

uroczysto /.

SoiffltO'rO, */. pl. =tcn, wy-
gasy krater wulkaniczny

wydzielajcy sublimaty siar-

czane.

20ife'ggte, (wym. solfedye),

sf. pl. »XX, solfedye pl.,

wiczenie gosowe.
Solfeßgieren, (wym. soi-

fediren), I. vn. (baben) pie-
wa gamy, solfedye; II. sn.

= 3, piewanie n. gam.

2olt'b(e), adi. porzdny,
uczciwy, pewny; trway; sta-

teczny, powany; eine «e ©e=
funbheit stae zdrowie; —
toerbcn ustatkowa si; eine

=e ffiau stateczna, porzdna
kobieta.

COUWttf), adi. solidarny,

wspólny, czny ; eine =e £$er=

pflidjtung wspólne, solidarne

zobowizanie; fid) für — er=

Hären owiadczy si solidar-

nym.
Solibttritä't, sf. solidarno

/., wspólno f., czno /.

ÄOltba'rberpItntS, «».-ffes,
pl. »ffe, stosunek oparty na
solidarnoci.

Solibttä't, sf. pewno /.,

trwao /., stateczno f,
uczciwo /.

©Oit'ft, sm. -en, pl. <=en,

solista m.
2olt'[till, sf. pl. =nen, so-

listka /.

&t>ütä'v, sm. =3, pl. =e,

soliter m., duy brylant

oprawny osobno.

Soli, sn. =3, winien; —
unb Jjjaben winien i ma,
dog i naleyto (buchal-

terya).

So'ükftanb, sm. -.i§, pi.

•ftänbe, stan duny, bierny.

«o'Uetnnaljme, sf. pl. =n,

dochód m. brutto.

So'ltyofteit, w». =3, pl. —

,

pozycya bierna.

50'tfeit, vn. (f)ab(n) mie,
módz, trzeba, musie, by po-

winnym; 1) bu foDft Skter unb
2ftutter efjren powiniene czci
ojca i matk; roir tun nid)t

immer, roa3 roir — nie zawsze
robimy to, comy powinni ro-

bi; id) bätte fdron längfi

fcbreiben — powinienem by
ju dawno pisa; fagen ©ie
ifim, bafj er fommen foH po-
wiedz mu pan, niechaj przyj-

dzie; roa3 foli id) tun? có
mam robi?; ©ie — gef)ord)en

masz posucha; ©te— roiffen

aeby pan wiedzia; ber

2Reter foli fünf fronen foften

metr ma kosztowa pi ko-

ron; id) meife nid)t, róeld)en

®ntfd)Iu|; id) faffen foli nie

wiem, jak mam powzi
decyzy; am @nbe foH man
nod) um (Srlaubniä bitten

w kocu mamy jeszcze pro-

si o pozwolenie; 2) er foli

feine Unbanfbarteit fd)on be-

reuen poauje on swoj nie-

wdziczno; man foH md)t
einmal mefjr reben biirfen

czyby ju nawet mówi nie

wolno; ba3 fott meine größte

©orge fein oby to byo moj
najwiksz trosk; bu foUft

JUfrteben fein bdziesz zado-
wolony; 3) roenn e§ regnen

follte gdyby mia dfszcz pa-

da; foUte er Iran! fein?
miaby on by chorym?;
foQten ©te ib^n feben gdy-

by go pan widzia; id) follte

bid) »erraten?; ja miabym
ciebie zdradzi? follte e roafir

fein?miaaby to by prawda?;
4) man foUte glauben nale-

aoby sadzi; foUte man nad)

mir fragen gdjby kto o mnie
pyta; 5) ber MniQ foQ ab*

gereift fein król podobno wy-
jecha; er foH febr franf

fein mówi, e jest bardzo

chory; ba§ begangen fein

foUenbe Sßerbred)en zbrodnia,

która miaa by speniona;

6) fo einer foÖ erft geboren
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werben taki chyba by si do-

piero mia urodzi; unb fo

foli er nod) fommen i dotd
czekam na niego; 7) mag foH
bo? mag foli bag fceifjen?

có to ma znaczy?; iua3

foQ'g? có tam?; roag foU
mit bag 33ud)? có mam po-

cz z t ksik, co mi po
tej ksice?; roem foH biefer

©traufe? dla kogo ten bu-

kiet?; foH er mein fein? czy
to dla mnie?; er foli nad)

$ari on ma wyjecha do Pa-
rya; roag foK id)? czego -
dacie odemriie?; 8) ba foH
einer ftd) nod) aufopfern i w tych
warunkach miaby si jeszcze

kto powici; foEbag %§v 33a=

ter fein? czy miaeby to by
paski ojciec?; eg fiat nid)t

fein — to nie byo przezna-
czone; mir — nun einmal
ntcfit fort zdaje si, e jo nie

bdziemy mogli wyjecha.
So'ttCtt, sn. =g, zobowiza-

nie n. si, obowizek m., po-

winno /.

Sö'fler, sm. =g, pi. —, 1)

balkon m., taras m.\ 2) pod-
dasze n., strych m.\ 3) sie
f., sionka /. ; 4) podwysze-
nie n. przy oknie, rodzaj

framugi; 5) paski dach.

Solmtfte'ren, vn. (fiaben)

obacz ©olfeggieren.

Soütjtta'ior, sm. =g, pi
sen, solicytator m., pomocnik
adwokacki.

So'lO, sn. =g, pi »g i =li,

1) solo muzyczne, taneczne;

2) sam jeden.

Solofhnger, sm. =§, pi —,
ogar m. na kota, lisa.

Sologefang, sm. =e§, pi
»fange, piew solowy.

SolofrebS, sm. *feg, pi =fe,

duy rak.

So'lofänger, sm. =g, pi. —

,

solista m.

Soiofngertn, sf. pi =nen,
solistka f.

So'Iofnieler, sm. -g, pi —

,

solista m.

So'lofjnelertn, */. pi =nen,
solistka /.

_ So'lofttmme, sf. pi mi,

So'IoftÜu*, sn.=eg, pi '-t, gos so-

lowy, solo n.

©o'lotiinjer, sm. =g, pi —

,

tancerz m. solista.

So'lotänjeritt, sf. pi snen,

tancerka /. solistka.

@0l0Jt'Smu3, sm. pi »men,
bd gramatyczny, faszywy
szyk wyrazów, solecyzm /'.

Solftt'ttum, sn. *$,pl. «tten,

solsticyum ;(., czas naj-

wikszego oddalenia soca
od równika; przesilenie dnia
z noc; = ©onnenroenbe.

Sofüe'ltt, adi. wypacalny

;

= Safilungfafiig.

SolÜC'Hj, sf. pi =en, wy-
pacalno /.; = 3al)lung=
föfiigfeit.

©Oltti't, adv. wic, zatem,
przeto, a tak.

©o'mmer, sm. =g, pi —

,

lato n. ; ia) fiabe jroei — im
Äurort oerlebt dwa razy prze-

pdziem lato w zdrojowisku;

fie jäfilte fünfjefin — miaa
pitnacie lat; im — feines

i^ebenä w sile wieku; eine

©djroalbe madjt feinen —
jedna jaskóka nie oznacza
jeszcze lata; fliegenber —
obacz Slltrneiberfommer.

So'mmerabeni), sm. =(e)3, pi.

»e, wieczór letni.

So'mmeransug, sm. =(e)g,

pi. =Jtige, ubranie letnie.

So'mmeraufent&aii, sm.
=(e)g, pi -e, pobyt letni.

Sommerbfume, sf. pi *n,

kwiat letni.

_
©O'mmcrfäöClt, sm. pi ba-

bie, babskie lato.

So'mmerfahrfclan, sm. -(e)g,

pi »piane, rozkad jazdy letni,

na lato.

So'mmerfieif, sm. «(e), pi
=e, ©ommertyroffe, sf. pi. =n

f

pieg m.

So'mmerfletftg, Sommer»
fprofftg, adi. piegowaty.

So'nnnerfrifcbe, sf. pi. =n,

letnisko n., letnia siedziba.

®o'mmer[rtfd)(er, sm. =g,

pi — , letnik m.

So'mmerfrifdjlertn, sf. pi
»nen, letniczka /.

<§o'mmerfrttd)t, sf. pi
=ftücf)te, plon, owoc letni.

So'mmerfuttec, sn. «g, kar-

ma letnia.

So'mmergerftc, sf. jczmie
letni.

®o'mmergetreioe, sn. zboe
jare, latowe, jarka f., krzy-
ca f.

So'mmcrgeuiäd)3, sn. *feg,

pi =fe, rolina letnia.

So'mmerljaft, adi. i adv.
letni, latowy, jak w lecie,

letnio, latowo.

(So'mmerbolbjofjr, sn. =(e)g,

pi =e, pórocze letnie.

©o'mmerljauö, sn. »feg, pi.

»fiäufet, wilia f., dworek
letni.

©o'mmerljiCe, sf. pi =n,

upa letni, skwar latowy.

@o'mmerhofe, sf. pi =n,

spodnie letnie, latowe.

©o'mmerfjnt, sm. -(e)g, pi
«fiüte, kapelusz letni, latowy.

So'mmerHeio, sn. =(e)g, pi
=er, suknia letnia, latowa.

So'mmcrforn, sn. »eg, yto
jare, jarzyca /.

©o'mmerrurorr, sm. »(e)3,

pi. »e, uzdrowisko n., zdrojo-

wisko n. letnie, latowe.

©o'mmerltd), adi. i adv.
letni, latowy, jak w lecie,

letnio, latowo.

©o'mmerlold), sm. *(e)g, pi
»e, durnica /'., soomica /.,

przepad m., kkol m.

©o'mmerluft, sf. pi «lüfte,

powietrze letnie, latowe.

©0'mmerluftdjcn, sn. =g,

pi — , wietrzyk letni, latowy.

So'mmermonat, sm. =g, pi.

«e, miesic letni, czerwiec m.
So'mmerraorgen, sm. =g,

pi — ,
poranek letni, latowy.

<2o'mment, Sommern, i.

vn. (fiaben) i vimp. 1) ocie-

pla si po latowemu; eg

fommert lato nastaje, nad-
chodzi ; 2) ber 39aum fotn*

mert drzewo wielki cie daje,

drzewo rozwija si; II,

va. i vr. \) na socu
grza, suszj, przewietrza;
bie §iifiner — fid) kury wy-
grzewuj si na socu; ge=

fd)lagene'g ^olj — suszy
drzewo cite; 2) ein %tib
— rol zasia jarem zboem

;

bag SSielj — bydo wysa na
lato na pastwisko.

So'mmemadjr, s/.pi .näd)te,

noc letnia, latowa.

So'mmerouft, sn. -(§, owoc
letni, latowy.
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«o'mmcrjjflanjcn, sf. pl
roliny letnie, latowe.

So'mmcrreifc, sf. pl. «n,

podró letnia, latowa.

5o'mmcrra^g, sm. rzepak

letni, latowy.

So'mmcrroggen, sm. 'S,

obacz ©ommerforn.
©O'mnter?, adv. letni po-

ra, latem.

"So'mnterf aat, sf. pl. =en,

8iew letni, latowy.

©n'mmerfdjtoiile, sf. du-

szno letnia, latowa.

(So'mmerfeite, sf. pl. -n,

strona poudniowa.

So'mmerfemefter, sn. -s, pi.

— , obacz ©ommerfjalbialjr.

©o'mmerfonnenttienbe, sf.

letnie przesilenie dnia z noc.
So'mmerftoff, sm. =(e), pl.

=e, materya letni, latowy.

So'mmertog, sm. =(e)s, pl.

=e, dzie letni, latowy.

Sommertljeater, sn. =§, pl.

— , teatr letni, latowy.

So'mmerüberjieljet:, sm. -§,

pl. —
,

palto «., zarzutka

letnia, latowa.

eo'mmerung, Sö'mmerung,
sf. latowanie »., wystawianie

n. na soce; wysyanie n.

byda na pasz.

So'mmerroeifbe, sf. pl. =n,

latowisko n., pastwisko letnie,

latowe.

5o'mntcrüJciäCH, sm. =s,

pl. —
,
pszenica jara.

So'mmerttjenbe, sf. pl. =n,

obacz ©ommerfonnenroenbe.
So'mmeruietter, sn. =s,

So'mmemntterung, sf. po-

goda letnia, latowa.

So'mmertonljnfty, sm. =es,

pl. =e, rezydeucya letnia, la-

towa.

So'mmeruioljmiug, */. pl.

-en, mieszkanie letnie, latowe.

SO'mmcrVDUVJ, 8f. zaraza

/., wilk zielony; rofenrote —
skaza f.

5o'tmerjCtt, sf. pora le-

tnia, latowa, czas letni, la-

towy.

©o'mmerjeitDertretb, sm.
=(e)s, rozrywka letnia, latowa.

So'mmerjeug, sn. <e), pl.

-e, materya letni, latowy,
ubranie letnie, latowe.

8omttambiri, adi. 1) luna-

tycki, nocobdny; 2) jasno-

widzcy w rzekomo magne-
tycznym nie.

Somnambule, sm. i f. -n,

pl. =n, somnambulista m. i

somnambulistka f., nocobda
m., lunatyk m., jasnowidz m.

\

nocobdnica /.. lunatyczka

f., jasnowidzca /., medyum
n. magnetyzera.

Somnambulismus sm.

somnambulizm m., nocobd
m.y jasnowidzenie n.

Soita'dj, adv. wiec, zatem.

SonO'te, sf. pl. =n, so-

nata f.
Sontttt'ne, sf. pl. =n, sona-

tyna f., sonatka /.

So'ltbe, sf. pl. =n, lednik,

m., zgbnik m., opystka /.,

sonda /., oowianka /., wi-
der ziemny.

So'llber, praep. z 4. przyp.

bez; — gleichen bez równego,

jedyny w swoim rodzaju,

bezprzykadny; — 3 rae'M
bez wtpienia.

Sfl'nbet, adi. i adv. obacz

33efonber.

So'nberabbrutf, sm. -(e)s,

pl. -briiefe, odbitka /.

©0'nbcrarttg, adi. oso-

bliwy.

2o'nberau3gabe, sf. pl. *n,

wydanie szczególne.

Sfl'nbCtbar, adi. osobliwy,

szczególny, dziwaczny, dzi-

wny; bas ift — ! a to oso-

bliwsza rzecz! — babei ift,

bafe . . . dziwnem jest przy-

tem, e . . .

So'nbctbarfcit, sf. pl. -en,

szczególno f., osobliwo
/., dziwaczno /'., dziwa-

ctwo n.

So'nberbeftrebung, sf. pi.

«en, partykularyzm m.

So'nbcrbunb, sm. =es, pl.

»biinbe, zwizek separatysty-

czny, liga /.

Sü'nbcrbünblcr, sm. =8, pl.

— , separatysta m.

©o'nbcrbünblcrei, sf. pl.

=en, separatyzm m.

ÄO'nbCrbÜUbleriiA, adi. se-

paratystyczny.

So'nberijeit, sf. pl. -en,

obacz Sefonberljeit.

(So'nbcrintercfie, «». -3,

odrbny interes, odrbne za-

jcie.
'
(go'nberltd), l) adi. oso-

bliwy, osobliw8zy, szczególny,

nadzwyczajny; fein *es ©lud;

baben nieszczególne mie
szczcie; ein «er -Kenfdj dzi-

wny, dziwaczny czowiek

;

id) trage ein -es Verlangen
nad) . . . mam dziwaczn za-

chciank; 2) adv. nidjt — nie

szczególnie; es ift nidjt —
nic w tem nadzwyczajnego,
szczególnego.

So'nberltng, sm. <e)s, pl.

=e, dziwak m., cudak m., sa-

motnik m., orygina m.\ ben
— fpielen udawa dziwaka.

SO'nbetlt, va. (fjaben) roz-

dziela, rozdzieli, oddziela,

odosobnia; bie ©preu Dom
SBeijen — oddziela plew
od pszenicy; fidj — , vr.

oddziela sie, odosobnia si.

<So'nbcm, coni. lecz, ale

;

er befiehlt es nidjt, — er

ifünfdjt es nie rozkazuje tego,

lecz yczy sobie; nidjt nur,
— audj nie tylko, ale take;
— nietmebr ale raczej.

©O'nberÖ, adv. famt unb
— wszystko, wszyscy,
wszystkie.

So'nberftaubhmtft, sm. -es,

pl. — , odrbne stanowisko.

So'nbenutg, sf. pi. -en,

oddzielanie n., odosobniaDie

n., izolowanie n., róniczko-
wanie n.

«Sonberuermbgen, sn. -s,

majtek wasny, odrbny.
©ónberroefen, sn. -8, pl.

— , istota f., rzecz majca byt

samoistny.

©o'nbcrpg, sm. «(e)s, pl.

;giige, osobny pocig, sepa-
ratka /.

SoribtC'rCn, ta. (Ijaben) za-

gbia, gruntowa, pionowa,
sondowa; zapuszcza sond
chir. do rany; mierzy sond
gboko morsk

;
(przeno-

nie:) dochodzi, wyledzi,
bada.

Sonbie'rcn, sn. =s, ©on»
biCmng, sf. pl. -en, sondo-

wanie n. rany, gbokoci
morza, gruntowanie «.. zg-
bianie n.. wyledzanie n.
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Sonbie'mabel, sf. pl. =n,

iga/, do sondowania, sonda

/. (chir.).

©otte'tt, sn. <e)§, pl. =e,

sonet m.
(Sone'ttenfdjretber, sm. =§,

pl. — , ©onetti'ft, 5»?. =en,

pi. -en, autor m. sonetów.

@o'itnabenb, sm. *,pl. =e,

sobota /.

©O'nnaÖCnbö, adv. co so-

boty ; w sobot.

©O'lttte, */. p?- =n, stonce

n., sonko »., soneczko n.
;

l) aufgeljenbe, untergefjenbe

— wschodzce, zachodzce
soce; bei aufgeljenber, unter*

ge^enber — o wschodzie,

zachodzie soca; bie —
fdjetnt soce wieci; in ber
— gefjen, ftjen chodzi, sie-

dzie w socu ; er ift ntcfit

roert, bafj ihn bie — befdjetnt

nie wart, e soce na niego

patrzy; mi bte — im Jänner
jak styczniowe soce; bte

— Bettet unter fict) soce
sobie oe ciele; bte liebe

— kochane soneczko; eg ift

nicfit fo fein gewonnen, eä

fotnmt borft (enbltd)) an bte —
niechaj sie prawda jak chce
ukrywa, wyjdzie nakoniec
na wierzch jak oliwa; roer

33utter am ßopfe Jjat, geb,e

ntdjt in bte — kto ma nie-

czyste sumienie, nie powinien
publicznie wystpowa; 2)

.ber — fiulbigen kania si
wschodzcemu socu; hodo-
wa nowemu panu ; unter ber
— pod socem, na wiecie;
€§ gibt ntdjtS üfteueä unter

ber — niema nic nowego na
tym wiecie.

©0'ltlteit, I. va. (Eiaben) na
soce wynie, wystawi; baä
Settjeug — pociel wynie na
soce; feine %<xkv — wy-
dawa pienidze; II. ftd)

— , vr. wygrzewa si, ogrze-

wa si na socu; id) fonne

midj in iljrer Siebe jej mio
mnie opromienia; III. vn.

(Ijaben) e§ fonnt rtngg urn

bid) soce wieci naokoo
ciebie; ©ott regnet unb fonnt
Über un§ Bóg daje nam deszcz
i soce.

So'nnen, sn. =£, wy-

stawianie n., ogrzewanie «.,

wygrzewauie n. na socu.
<§o'mtenankter, sm. *§,

pl. — , czciciel m. soca.
©o'nncmin&etuitg, sf. cze

/. soca, kult m. soca.
©o'mtemmfgang, sm. -(e)§,

wschód m. soca; oon —
btä (Sonnenuntergang od
wschodu do zachodu soca.

©o'mteitfiab, sn. *e§, pl.

cbäber, kpiel soneczna.

©O'ttlteitÜaljn,^/. ekliptyka

f, droga /. soca.
So'nncnbaü, sm. =(e)g, kula

soneczna.

©o'nneubeglänäi, ©o'mten-
fiCfu^tCnClt, adi. owietlony
od soca, opromieniony
socem; soneczny.

So'nnenblitf, sm. =(e)§, pl.

=e, promie m. soca; (prze-

nonie :) spojrzenie n. soca.
«Sonnenblume, sf. pl. =n,

sonecznik m.
©o'mtenbranb, sm. =(e)§, pl.

=bränbe, skwar m., upa m.,

spiekota /"., ogorzao n.

<2o'mtenbrenner, sm. =§,

pl. —
,

palnik soneczny
(przy lampach).

©o'mtenbad), äw. =e§, pl.

=bäd)er, obacz ©onnenjeit.

So'nnenbeä, sn. -e§, pi.

=e, pócienny dach na okr-
tach, czónach.

©o'iuienbtenft, sm. -.e§,

obacz ©onnenanbetung.'

©o'nnenbitrtfimcffcr, sm.

=§, pl. — , rednica/', soca.
(go'nnenfädjer, sm. *%, pl.

— , wachlarz m. od soca.
©O'mtenfflCfel, sf. pocho-

dnia soneczna, plamy jasne

w socu.
©0'nnenfCrnC, sf. oddalenie

n. od soca, odsonecznik m.

So'nnenfewrofir, sn. *(e)8,

pl. *t, teleskop m.

©o'nnenfinftewiS, */. pl.

=ffe, zamienie n. soca.
So'nnenftfdj, sm. =eg, pl.

=e, rodzaj makreli.

©o'nnenflecf, sm. =(e)§, pl.

=e, 1) plama /. na socu;
2) obacz SeberjTetf.

©O'nitenfÖrmtg, adi. ma-
jcy ksztat soca.

'
(§o'mtengefte<l)t, sn. . (e)§, pl.

=e, splot trzewny (anat.).

Snlenber, SeutfcfcpoImfcfjeS Sßörterbucf).

So'nnengeftHimi, sn. =(e)s,

pojazd soneczny (mitol.).

So'mtengfattj, sm. >t$, blask

m. soca.
<So'nnengla§, sn. -feg, pi.

=gläfer, obacz ©onnenfern-
roljr.

©o'nnengUtt, sf. pl. =en,

ar ?w., skwar soneczny.

©0'lUtengOtt, sm. =e§, bo-

ek m. soca.
©0'Jtncn^ett, adi. jasny

jak soce.
©o'mtenlitye, sf obacz

©onnenghtt.

©o'unentiof, sm. »(e)§,

piercie ni. naokoo soca.
(go'unenplje, sf. wyso-

ko /. soca.
<§o'nncnpljemeffer, sm. =§,

pl. — , heliometr m.

©o'mtenialjr, sn. =(e)§, pl.

:t, 1) rok soneczny t. j. za-

stosowany do (pozornego)

biegu soca ; 2) rok soneczny,
t. j. taki, w którym jest

wiele soca.
©o'nnentäfer, sm. =§, pl.

— , sonka /., czerwiec m.

©o'mtenfätbdjen, sn. =§, pl.

— , obacz SBIatttauäfafer.

(So'mtenffar, adi. jasny

jak soce.
©O'nncnfottcr, sm. >§, l) so-

necznica /., sonecznik m.

;

2) wiatowstrt w., choroba

oczu; 3) choroba /. koni, za-

wrót szkapi.

©o'nnenför^cr, sm. *%,

ciao soneczne.

©o'nnenfretä, sm. -feg,

okrg- soneczny.

<5o'mtettfugei, sf. kula

soneczna.

©o'mtenlid)i, sn. =(e)§,

wiato soneczne.

Sfl'mtemueffer, sm. », pi.

—, heliometr m., socomiar
m. (astr.).

So'mtettmeffung, */. pi.

«en, heliometrya /.

©o'nnenmUtetyunft, sm.

=e§, centrum soneczne.

So'nncnmonat, sm. .-§, pl.

=e, miesic soneczny.

©o'mtcmtalje, sf. doso-
necznik w., punkt dosone-
czny, blizko /. soca, bli
m. soca (astr.).

28
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«So'nnenUferbc, an. pl.

(So'nnenroffe, an. pl obacz

©onnengefpanrt.

Sr/nnenjjnefter, sm. -g, .pZ.

— , kapan m. soca.
3d iincu^rieftcriii, sf. pl.

-nen, kapanka /'. soca.
So'nnerUjrotHueraiijcn, sf.

pl., protuberancye soneczne,

wietlne wypryski na focu.
Sfl'mtemutabrant, sm. -en,

pl. -en, obacz ©onnenubj.

So'nnenranb, sm. =eg, brzeg

m. soca.
(go'nnenrauu), s«.<e)g,para

ziemna.

©0'nnCUrCt, I. adi. obacz

©onnig; II. sn. =eg, pl. =e,

pastwo »., dziedzinaf.soca.
So'nneitregen, *»». =g, pl.

—, deszcz m. ze socem.
«So'nnenrijgcfien, sn. =g, pi.

—, soneczny obrót, poso-
nek m., zotoje /., soco-
krg m.
So'nnenf^Ctk, sf. tarcza

soneczna.

<2o'rtnenfdjetn, sm. =(e)g.

wiato soneczne, blask m.
soca; eg ift berrlidjer —
braufjen soce cudownie
wieci na dworze; auf jRegen

folgt — po deszczu soce.
So'nnenfdjirm, sm. -(e)g, pl.

=e, parasolka /., parasolik m.

Sfl'mtenfeite, sf. strona

soneczna, ku socu zwrócona.

©o'nncnfl)Cftrum, sn. *%,

widmo soneczne.

Srj'nnenftiiegel, sm. >i, pl.

— , zwierciado soneczne,
helioskop m.

So'nnenftäu&cfien, sn. =g,

pl. —, py m. promienia so-
necznego.

<&o'ttnenftetn, sm. *(e)g, pl.

-e, brodawnik m., kamie
soneczny, awanturyn m.

So'mtenftitf), sm. .(e)g, pl.

=e, udar soneczny, poraenie
soneczne.

So'nnenftrahl, sm. =(e)g,

pl. -en, promie m. soca.
So'nncnftnifte, sf. obacz

©onnenbabn.
<2o'mienfi)ftem, sn. =(e)g,

pl. =e, ukad soneczny.
«So'nncntog, sm. =(e)g, pl.

»e, dzie soneczny, dzie
szczliwy.

So'mtcntaii, sm. -eg, ro-

siczka f.,
ronik m. (rol.).

So'nncmihr, sf. pl. »en,

zegar soneczny, sonecznik

m„ godzinnik m. na murze.

•So'rmenuntergang, sm.

•(e)g, zachód m. soca.
So'mtentoänne, sf. ciepo

soneczne.

(So'itncntDarte, s/. pi. -n,

obserwatoryum soneczne.

So'nnentDCtfcr, sm. -g, ^>Z.

— , obacz ©onnenubr.
©o'nnentoelt, sf. pl. -en,

wiat soneczny, system,

ukad soneczny.

©O'nnenöJCnbe, sf. 1) prze-

silenie 11. dnia z noc, zwrot m.
soca; 2) socokwiat m., to-

miek m. (rol.).

©fl'mtetmcnbfeuer, sn. -g,

pl. — , ogie witojaski.
So'nneitttienbefi'ctn, sm.

=(e)3, pl. »e, sonecznik m.,

heliotrop m. (min.).

©r/mtemrjirbel, sm. §, _pZ.

— , 1) wir soneczny; 2) ob.

Slclerfalat i ©djnabetfraut.

©O'ltnenäCtt, #/. czas so-
neczny.

So'nnensdt, s». -eg, #Z. -e,

namiot »i. od soca.
2o'mtifl, adi. soneczny,

majcy wiele soca, jasny,

pogrodny.

©o'nntog, sm. *{$)%, pl. =e,

niedziela /'. ; beg -g w nie-

dziele; alle -t, co niedzieli;

ber erfte — nad) Dftern prze-

wodnia niedziela; ber erfte

— ber grofjen ^aften wstpna
niedziela ; nid)t alle Sage ift

—
nie kady dzie jest wi-
teczny.

©o'nntägtg, <£o'iuttägtia%

adi. 1) niedzielny, w niedziel

si odbywajcy; adv. nie-

dzielnie
; fid) — angießen ubra

si niedzielnie, po niedziel-

nemu, jak w niedziel, od-

witnie; 2) adi. i adv. co-

niedzielny, co niedziela przy-

padajcy, [dziel.

<§0'tmtag3, adv. w nie-

<5o'nntag3anbau)t, sf. pl.

-en, naboestwo niedzielne.

<o'tmtag§anjag, sm. .(e)g,

pl. -JÜge, odzienie odwitne.
©o'mttagSarbeit, sf. pl=in,

robota niedzielna.

©o'rmtagS&latt, sn. «eg, pl.

-blitter, gazeta wychodzca
w niedziel.

©rj'itntagöentheUtgiing, sf.

zniewaenie n. niedzieli,

profanacya f. niedzieli.

©o'mttaggfeier, sf, Sonn»
tag§ljeiltgiing, sf. wicenie
n. niedzieli.

<2o'nntag§gebet, sn. *(«)§,

pl. -i, modlitwa niedzielna.

©o'nntagSjägcr, sm. $, pl.

—, myliwy, który rzadko po-
luje.

So'niUagSftnb, sm. »eg, pi.

-er, dziecko urodzone w nie-

dziel; dziecko n. szczcia,
w czepcu urodzone.

So'tuttaglfleib, sn. »&, pl.

*er, suknia odwitna.
(go'nntagstyrebtgt, sf. pl.

«en, kazanie niedzielne.

<o'ttntag3raucf)er, sm. *g,

pl. —, ten co tylko rzadko
pali.

<So'nntag3reiter, sm. =g,

pl. —, jedcy m. rzadko
kiedy, saby jedziec.

So'tmtagSrfltt, sm. =(e)g, pl.

«rörfe, obacz ©onntaganjug.
@0'nnt0g§ruhC, sf. odpo-

czynek niedzielny.

<5o'nntag3fdjtile, sf. pl
»u, szkoa niedzielna.

©o'Mitagöftaat, sm. *eg,

strój odwitny.
go'nnberbrannt, adi. opa-

lony, ogorzay od soca.
©OHO'!, adi. dwiczny,

mile brzmicy, mocny, peny,
donony (gos).

iSonft, adv. 1) wicej, prócz

tego, jeszcze, zreszt; eg roar

— niemanb ba nikogo wicej
nie byo; fiat er — nocfc etro.

gefagt ? czy jeszcze co wicej
powiedzia?; roenn eä —
nidjtg ift jeeli nie jest nic

ponadto; roer fbnnte eg —
gemacbt §abm? któby to

móg inny zrobi? któ prócz

niego móg to zrobi?; id)

glaube ibn fdjon — roo ge=

feben ju baben zdaje mi si,

em go ju dawniej gdzie
widzia; 2) dawniej; —
roar eg anberg dawniej

bywao inaczej ; ©ie baben
— feinen Sßein getarnten da-

wniej pan nie pija wina;
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roa§ ift jefct gegen — co to

jest teraz w porównaniu z tem,

co dawniej bywao; 3) i

tak, i bez tego; ©te finb ja

— fein grojjer Siebbaber oon
33Iumen pan i tak nie wielki

amator kwiatów; 4) zre-

szt; er ift aufbraufenb, —
ift er gut on jest bardzo

prdki, zreszt jest dobry;

roenn ©te — nid)t§ gegen ifjn

baben jeli pan zreszt nic

przeciwko niemu nie ma; 5)

inaczej, albo, bo; bore auf,

— gebe id) fort przesta, bo

inaczej odejd, jeeli nie

przestaniesz, to odejd; fet

fleißig, — wirft bu beftroft

bd pilnym, albo bdziesz
karanym; ber ©pafj tonnte

mir — teuer ju fteben fom=
men inaczej ta zabawa wy-
padaby mi za drogo; 6)

tylko; roenn er — rooUte

gdyby on tylko cbcia; roenn

©ie eö — roünfdjen jeli pan
sobie tylko yczy; 7) roer —

?

któ inny?; roaä — ? có in-

nego ? ; — roo gdzieindziej ;
—

roaS co innego; — ntd)t nic

wicej; — jemanb, niemanb
kto inny, nikt inny; —
Überall wszdzie indziej; roo

— ? a gdzie indziej?

SOU ft, sn. przeszo /.,

ba — unb 3efct przeszo /.

i teraniejszo f.

So'Hfttß, adi. 1) dawniej-

szy; id) f)abe mein =e Seben

aufgegeben, zarzuciem da-

wniejszy tryb ycia ; 2) inny,

prócz tego, wyjwszy; roenn

feine -»en fCät)igfeiten ent=

fpred)en jeeli jego inne zdol-

noci odpowiadaj.

Soolt, sf. pi. "Xi. obacz

©ole. [©ofa.

©0'^a, sn. -§, pi. =, ob.

Sodoma, sn. -6, pi. «men,

sofizmat ?»., dowodzenie
krte, faszywe, matackie,

oparte na faszu.

©ttylji'ft, sm. =en, pi. =en,

sofista m., krtacz m.

©ojjbiftem',* sf. pi. «en,

sofistyczno /., krtactwo n.

©Ojjbt'fttf, sf. pi. =en, so-

fistyka /.

SoJ)l)t'ftifd), adi. sofisty-

czny.

So^jra'n, sm. =(e)g, pi. *e,

sopran m., dyszkant m., naj-

wyszy gos.

©ojjra'nfänger, sm. *§, pi.

— , piewak, który piewa so-

pranem, dyszkantem, sopra-

nista m.
©o^ra'nfängerin, */. pi.

=nen, piewaczka piewajca
sopranem, dyszkantem, so-

pranistka /.

©ojjra'nfttmme, sf. pi. =n,

gos sopranowy, dyszkant m.,

sopran m.
<So'rf>e, sf. pi. =n, sorba

/., gatunek jabek.

So'roenoaiim, sm. :(e)§, pi.

=bäume, obacz ©perberbaum.
<&0lWtt, <&Ü}Ubt'tt, sn.

=e§, pi. ~z, sorbet m., szor-

bet m., rodzaj konfitur.

©ÖtM'nC, sf. pi. -n, sor-

dyna /., tumik m., przygu-
sznik m. (muz.).

©0'rge, sf. pi. =n, 1) sta-

ranie n., myl /. ; id) roerbe— bafür tragen doo, przy-o stara; ibre einjige —
roar urn bie SDutter jej jedy-

n myl bya matka; ba<3

laffen ©ie meine — fein

pozostaw to mnie; trage ba=

für —, baji er e§ erfährt po-

staraj si, aby on si o tem
dowiedzia; 2) kopot m.,

obawa /. ; fid) — urn jmnbn
mad)en kopota si kim;
ba§ ift eine fd)roere ©orge
to wielki kopot; roir macben
unä gerabe feine fcbroeren =n
nie robimy sobie wielkiego
kopotu; jmnbn oon einer —
befreien uwolni kogo od
kopotu; beS ©ofineS roegen

bin id) aufjer — o syna nie

kopotam si; bu fannft ofine

— fein nie kopotaj si, nie

troszcz si; macrje bir feine

=n nie kopotaj si, niech

ci o to gowa nie boli; bu

fannft befjatb obne — fein

moesz by o to spokojnym;

3) troska /.; id) fjabe fcbroere

=n mam cikie troski; bie

=n mit 3Bein oertreiben troski

utopi w winie; 4) obawa /.

;

id) erroarte fie mit =n wy-
czekuj j z obaw.

Sto'rgen, i.
r

w. (baben)

stara si o co, mie o tem

staranie, dba o co; — ©ie
nur, baf; alles bereit fei sta-

raj si tylko, aby wszystko
byo gotowe; für bie Sufunft— stara si o przyszo;
forge bu für guteö ©ffen unb id)

roeroe für ben Sffiein — dbaj o

dobre jedzenie, ja postaram
si o wino; er bat für feine

gamilie geforgt zabezpieczy
swoj rodzin; II. fid) —

,

vr. fid) urn jmnbn — ko-
pota si kim, troska si
o kogo; bamit bu bid) nid)t

länger gu — braucbft aeby
si duej nie kopota; ftdj

JU Sobe — zatroska si na
mier, niepokoi si, oba-
wia si; fid) urn jmnbn —
obawia si, niepokoi si
o kogo ; Sorgen mad)t — nie

poyczaj, dobry zwyczaj,
cho poyczysz tylko zoty,
bdziesz mia z tego kopoty.

'

©o'rgenorecfjcr, sm. =8, pi.

—
,

(ten, co rozpdza troski,

n. p.) wino n.

©o'cgenfret, Sorgenlos, adi.

wolny od trosk, kopotów.
(So'rgenfdjttier, ©o'rgen«

ÖOtt, adi. peen trosk, ko-
potów, zakopotany.

©o'rgenftu&X sm. =(e)§, pi.

«»ftüble, krzeso n. z porczami
i oparciem, karo n., fotel m.

«So'rgfatt, ©o'rgfälttgfeit,

sf. pi. =en, staranno /.,

troskliwo /., dokadno /.,

pieczoowito /.

©O'rgfältfg, adi. 1) staran-

ny, troskliwy, pieczoowity

;

2) adv. starannie, troskliwie,

pieczoowicie.

©0'rgljo, sm - sorga m.
i /., gatunek trawiastego

zboa, zwanego gryz.
©O'rgltd), adi. 1) obacz

©orgfältifl ; 2) kopotliwy, za-

kopotany.

©o'rglidjfett, sf. i) obacz
©orgfalt; 2) zakopotanie n.

<So'rgtO§, adi. i adv. nie-

dbay, niestarajcy si, nie-

staranny, o nic si nie tro-

szczcy, lekkomylny, bez-

mylny, spokojny, pewny

;

niedbale, lekkomylnie, nie-

starannie.

<§0'rgiOftgfett, sf. niedbal-

stwo «., niestaranno /.,

28*
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obojtno /., nietroszczenie

n. si.

So'rgfam, adi. obaez Sorg-

fältig.

*

So'rgfamfeit, sf. obaez

©orgfalt.

«So'rren, va. (fjaben) cumo-

wa, strzosowa.

So'rring, ©o'ratng, sf.

cumowanie n., strzosowanie n.

go'rrtau, sn. «e3, pl. «e,

cuma Z
7
.

So'rte, sf. pl. =n, gatu-

nek m.; rodzaj w., wybór

w., dobór m. ; Die — ©eibe

ten gatunek jedwabiu; Beffere,

geringere — lepszy, pole-

dniejszy gatunek; bo tft mir

eine fdjöne — oon Seilten

a to mi pikny rodzaj ludzi.

©OrttC'ren, va. (fjaben) prze-

biera, rozgatunkowa, sor-

towa.
©Ortte'ren, sn. :§, prze-

bieranie n., rozgatunkowywa-
nie n., sortowanie n.

Sortie'rer, sm. =<*, pl. —,
ten, co sortuje.

Sortte'rerin, sf. pi. =nen,

ta, co sortuje.

©ortte'rjftlmDer, sm. -§,pl.

—, ©ortie'rtrommel, sf. pi.

=n, bbenek przebieralny, wa-
lec przebieralny.

Sortiment, sn. =(e)3, pi. =e,

dobór m., wybór m„ zapas

m., sortyment m.
®orttme'nt8budjljanüel, sm.

=3, ksigarstwo sortymeu-

towe.

(5orttme'nt8bud)f)anMer, sm.

=3, pi. —, ksigarz m., wa-
ciciel m. ksigarni sortymen-

towej.

2ortime'nt3&uä)fi,an&lung,

sf. pi. <=en, skad m. ksiek,
ksigarnia sortymentowa.

Sürtime'ntSlager, sn. s§,

pi. — , skad sortymentowy.

©flttt'fe, sf. pi. =n, gup-
stwo n.

«OUOre'ttC, sf. pi. »lt, su-

bretka f.

Soufflen'r, sm. «(e)3, pi.

=e, sufler m., podpowiadacz m.
©ouffteu'fe, sf. pi. >n, au-

flerka f.

«fcmtffleu'rfaften, sm. »g, pi.

»faften, budka /*. suflera, pod-
powiadacza.

Souffüe'ren, vn. ((;aben)

suflowa, podpowiada.

©Oltfle'r, (wym. : zupee), sn.

=3, pi. =3, kolacya /., wie-

czerza f.\ = 2lbenbeffen.

Soupieren, vn. (Gaben)

je kolacy, wieczerza.

©OUtO'nc/ (wym. sutaue),

sf. pi. -n, sutana /., suknia

kapaska.
©oit'ternun, sn. =(e)3, pi.

=e, suteryn m., mieszkanie

piwniczne.

ÖOUUerä'n, adi. udzielny,

samowadny.
©ouberä'n, sm. =(e)3, .pZ.

=e, monarcha m., ksi
udzielny.

©ouberämtii't, sf. udziei-

no /.

©ouberänitä'iäredjte, sn.

pi. prawa pi. udzielnoci.

Sotieret'gn, sm. *(e)3, pi.

=3, sovereign m. (pienidz
angielski, funt szterliDgu).

©OÖtC'I, adv. tyle, o ile;

— fcafe tyle e; — tnie tyle

co: — id) roeifj o ile wiem.

©OÖJCt't, aefa. o ile; —
mir in SBetradjt fommen o ile

wchodzimy w rachub; —
ifyre (Stimme reidjt jak daleko

jej gos wystarcza.

Soroo'ljl, coni. — ais audj

tak — jak, tak — jako te, nie

tylko — ale take; — ber

©d)merj a!3 bie greube ift »er»

gängUdj tak bole jak i rado
s przemijajcemi ; — er al3 fie

tak on jako te i ona
; fie tft

— ftfjön al angenehm jest

nie tylko pikn ale take
przyjemn.

(fljta'1, adi. ob. ©»dal.
@pa'd)tef, sf. pi. =n, ob.

©patet.

Sflacf, adi. obacz Secf.

©flaöi'fle, sf. pi. =n, naj-

wysza karta w niektórych

grach.

S&aga'i, sm. =(e), pi. -e,

szpagat m.

©flä'ljen, vn. i va. (!)a&en)

ledzi, bada, dochodzi,
szpiegowa, wypatrywa.

©flaljen, sn. -3, iBptytm',

sf. pi. «en, ledzenie n., po-

szukiwanie n., szpiegowanie

n., wypatrywanie »., docho-
dzenie M.

©ttä'ljer, sm. =3, i>z. —

,

ledziciel m., szperacz m. ;

szpieg m.
©fcü'ljerauge, «». -3, pl

*n, oko ledzce, szpiegowskie.

©Sä'ljer&ltu', sm. =(e)3, pZ.

=e, spojrzenie przenikliwe,

szpiegowskie.

©Att'lji, sm. =3, pi. »3, tu-

recki kawalerzysta.

©fcft'Ilfdjtff, sn. =(e)3, jp?. .e,

okrt szpiegowski, wysany
na zwiady.

©JJtt'fe, sf. pi. =n, 1) ob.

£anbfpafe; 2) — be3 ©teuers

rabe3 rkoje /. sterniczego

koa.
©Balie'r, sn, <(e)3, pi. -z,

1) szpaler m., (w ogrodzie)

ywy pot, dróki pi. z drzew
przycinanych; 2) szpaler m.
(wojskowy); — madjen, HU
bert ustawi si w rzd ; usta-

wi w szpaler; przechodnia
z obu stron ustawiona
ludmi lub wojskiem; 3)
obicia cienne; 4) przystaw-
ki, podpórki pi. do rozpicia
drzew owocowych.

<5flaUe'r&aum, sn. =(e)g, pi.

»bäume, drzewo rozpite na
szpalerze.

©flaUCrcn, va. (Ijaben) 1)

SBäume — rozciga drzewa
na szpalerach; 2) tapicero-

wa, obija.

©öalie'rlabcn, sm. =§, pi.

=Iäben, okiennice pi.

©»alie'rmauer, sf. pi. =n,

mur m., na którym rozcigaj
owoce.

©flaltC'roOft, sn. -e, owoce
hodowane na szpalerach.

©flatic'rroanö, sf.pl. »roänbe,

obacz ©paliermauer.

«Sflalt, sm. =(e)§, pi. =e,

Sfla'Ite, sf. pi. =n, szpara f.,

szczelina /., rysa /., przepu-
klina /., rozpadlina /. ; am
m. (drukarstwo); jmnbm bie

=en einer 3citung öffnen odda
komu do rozporzdzenia
gazet.

©jW'ItDar, adi. upny, da-

jcy si upa.
'
©fla'itDlättCrtg, adi. o roz-

szczepionych liciach.

©aa'ltütiittg, adi. o roz-

szczepionych kwiatach.

S&alten, fpaltete, gefpatten
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I. va. (I)aBen) rozupa, upa,
przeupa, rozszczepi ; er

|ot §oIj gefpalten rba
drzewo; jmnbm ben $opf —
rozpata komu gow; bie

fyeber — rozupa pióro,

zaci pióro; einen ©tein —
rozupa, roztuc kamie

;

einen gaben — nitk przepoo-
wi; eine ©ette — przedzieli

amy ; einen £id)tftrabl — pro-

mie wiata rozszczepi; ba§

fpaltet mir ba§ §erj to mi
serce rozdziera; er fudjte bie

gartet gu — usiowa rozbi
stronnictwo; II. vn. (fein)

trotfeneö §ofj fpaltet leidjt

suche drzewo atwo sie upi

;

bie SBiauer ift gefpalten mur
jest pknity; III. fid) —

,

vr. rozupa si; hier

fpaltet ftdj ber $lufj' in jroei

2lrme tutaj rzeka si dzieli

na dwie odnogi; bie 2Renge

fpalet fid) tum si rozdziela;

IV. gefpalten, pp. i adi. =e

$laue, =er §uf racica f., roz-

upane, rozszczepione, roz-

dwojone kopyto; =e§ SBIatt

li rozszczepiony.

Spalten, sn. =3, upanie
»., rbanie «., przeupanie
n., rozszczepienie »., rozdwo-
jenie n., dzielenie n.

Spaltenbreite, sf. pi =n,

szeroko /. amu (drukar-

skiego).

SpttltenttJetfC, adv. ama-
mi.

Spttlter, sm. =§, pi —

,

1) rbacz m., upacz m.\

2) obacz ©paltmeffer.

Spaltfeile, sf. pi «n, pil-

nik m. do rozupania.

Spaltfiifier, sm. =§, pi —

,

zwierz raciczne, zwierz n. o

stopie widlastej.

SpaltfÜfjtg, adi. raciczny,

o widlastej stopie.

Spttltl)0t3, sn. =e§, pi
-ftbljer, szczapa/., szczepka/.

Spaltlmfer, sm. =§, pi —

,

obacz ©paltfiifjer.

SpaltjjUftg, adi. obacz

©paltfiifjig.

©faltig, adi. 1) upny,
atwo si upicy ; 2) szparo-

waty, szpary majcy, pou-
pany; 3) jroei— , brei— dwu-,
trzyamowy.

SpaltfeÜ, sm. klin m. do
upania.

SpaltHauen, sf. pi obacz

©paltfüfser.

Spaltfltnge, sf. pi =n,

obacz ©paltmeffer.

SpOltlippig, adi. majcy
przedzielone usta.

©paltmeffer, sn. =g, pi
— , nó ogrodniczy.

Spaltöffnung, sf. pi »en,

szpara f.
Spaltpfliinjujen, sn. *%,pl

— , diatomea f.

Spaltptlj, sm. «=e§, pi =e,

rodzaj bacyla.

Spaltfd)nälilcr, sm. *<a,pl

—
,
gatunek wróbla.

Spaltfd)neife, sf. pi »n,

dziurawka /.

Spaltftaijl, sm. =(e)§, pi
<=e, kluczka f.

Spttlttnpf, sm. <e)3, pi
=tönfe, donica /. ze szpar.

(Spaltung, sf. pi «en, i)

rozupanie n., rozrbanie n.

;

rozszczepienie«.; 2) rozdwo-

jenie »., porónienie »., roz-

kad m.
Span, sm. *(e)3, pi ©päne,

drzazga /., szczypka/., wiór

m., obrzynek m., okrawek m.,

ostruyny f. pi ; interlinia /.

;

madjen ©te feine ©päne nie

rób pan komedyi, przykro-

ci; er fjat einen — ma wie-
ka, bzika, jest narwany.

Spa'uörtef, sm. *eg, pi *t,

wyrok dozwalajcy zajcie

nieruchomoci dunika.
Spü'ndjen, sn. =§, pi —

,

wiórek m., drzaczka /.

Spü'nen, va. (fjaben) l)

odczy (dziecko od piersi);

2) dawa ssa.

Spa'nferW, sn. «§, pi —

,

prosi n., prositko n.

SpVnge, sf. pi =n, klam-

ra /., haftka /., sprzczka /.

Spfi'ngler, sm. obacz

©pengler.

Spa'ngrün, sn. obacz

©rünfpan.
Sponiol, sm. =§, pi. =e,

tabaka /. do zaywania.
Spantole, sm. =n, pi «n,

yd hiszpaski, z Hiszpanii

pochodzcy.
Sptt'ntfd), adi. hiszpaski,

adv. po hiszpasku; ba§

lommt mir — nor co mi si
to dziwnem wydaje ; ba§ finb

mir =e 2)örfer to dla mnie
jest cakiem niezrozumiae

;

--e fliege majka /., mucha
hiszpaska, pryszczawka f. ;

«er Pfeffer pieprz hiszpaski,
papryka /. ; =e§ dtof)X trzcin-

ka /".; =e SDBanb parawan m.,

przepierzenie n. ; «er Äragen
zaupek m., hiszpaski ko-
nierz (choroba); =e SDBeibe

ligustr pospolity.

Spann, sm. =(e)§, pi. =e,

podbicie «., przygubie n.

Spa'nnaöer, sf. pi -n,

cigno n.

Spa'nnbar, adi. rozci-

galny, wycigalny, elasty-

czny.

Spa'nnbtenft, sm. =e§,

Sptt'nnfrone, sf., paszczy-
zna, robocizna konna, z za-

przgiem.
Spa'nne, sf. pi =n, pid

/.; eine — Ijod) wysoki na
pid; eine Heine — Seit

chwilka f. czasu.

Spa'nnen, I. va. (Ijaben)

wycign, wypry, na-

cign; bie 33üd)fe, ben £aljn
— odwodzi, nacign, od-

wie kurek u strzelby; ben
Sogen — napi uk; ©atten

auf ein ^nfirument — na-

cign, napi struny na
instrument; eine Dftaoe —
fönnen bra, wzi oktaw
(na fortepianie); auf bie

Rotter — wzi na tortury;

bie sterbe an ben 2Sagen, bie

Ddjfen an ben Sßflug — za-

przdz, zaoy konie do
wozu, woy do puga; feine

5ttnfprüd)e ju ^od) —f> bie

©atten ju |od) — robi za

wielkie preteDsye, mie za
wielkie wymagania ; man
mufj bie ©aiten nidjt ju od)
— nie naley przeciga
strun; jmnb3 5Reugierbe auf§

^ödjfte — czyj ciekawo
zaostrzy do najwyszego
stopnia; II. vn. i vr.

(Caben) baä Äteib, bag ©um=
tnibanb fpannt suknia, gumka
cinie, pry; ba> ^teib, ba
©trumpfbanb fpannt mid)

suknia,podwizka cinie mnie

;

Ill.fpannenb, ppr.iadi. biefer
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Vornan ift — ta powie jest

zajmujca, utrzymuje czytel-

nika w napreniu ; IV. ge=

\vam\t,pp.iadi. naprony;bte
Sage ift— pooeniejest napr-
one; id) bin auf tfm febr — je-

stem bardzo ciekaw na niego;

mit -er 2lufmerffamfeit z wyt-
on uwag; mit jmrtbm auf

«em gufj ftefjeit by z kim na
niedobrej stopie, w napr-
onych stosunkach; ein gU

bod) -e§ Sob pochwaa prze-

sadzona, zbyt wygórowana;
mit -en Dfjren wytonym
suchem; ein =er aud) na-

dty brzuch.

<Bpa'lintll, sn. -§, naci-
ganie n., nacignicie »., na-

pinanie n., napicie «., wy-
tenie «., wyprenie n.;

robi pid.
Qpa'nntnf)Od), adi. na

pid wysoki.

^a'nncnlong, adi.na. pid
du^i.

Spa'nner, *m. -3, pZ. —

,

1) napracz (muszku) ; 2)

ten co wypra, napiuacz m.
;

3) obacz ©pannetraupe.
©Jja'itn(er)raitpe, sf. pi

=n, przdka /*. (gsienica).

(gjja'ttttuledjöatfen, sm. =§,

pi. — , nakadka f. imada.
(SjWmtfeber, sf. pi -n,

spryna /.

©pa'ltlU)0l3, sn. -e3, pi
=b,öl*er, zapora f.

©pa'nnjod), sn. =(e)§, pi
=e, pracz m., pryk m., roz-

pora /., trawersa /.

©Jja'nnfette, sf. pi. =n,

acuch m. do cigania wozu
u hamulca.

©Jja'nnfraft, sf. prno
/., rozpriiwoó /., spry-
sto /., elastyczno /., sia
/. napicia.

(Spa'fmfrÖftijt, adi. spr-
ysty, rozprliwy, elastyczny.

©pa'itnmuSfel, sm. -g, pi
-n, muszku uapracz m.

©Jja'nnagel, sm. -, pi
-ngel, sforze m., sworze
m., mode m. (u wozu);
pluskiewka /. (do przytrzy-
mywania rysunków i. t. p.).

ppa'nnpxobt, sf. pi =n,
próba f. prnoci, rozpr-
liwoci. sprystoci.

<&$a'miialjmtn, sm. -s, pi.

—, ramy^. do nacigania, na-

pinania (u malarzy, tkaczy

i t. p.).

©Jja'nnrtcgcl, sm. =§, pi
— , rozpieracz m., stolcowy

pas m., jta pi
©)o'nnriertien, sm. =§, pi.

—, rzemyk m. do cigania.
(Sjm'nnftab, sm. =(e)§, pi.

=ftäbe, «Sjja'nnftocf, sm. «(e)8,

pi. =ftócfe, rozpinado n.

<Sj>a'nnfd)liiffel, sm. =§, pi
— , zatrzym m.

©Jja'mttau, sn. =e§, pi. *e,

lioBf. do przytrzymywania po-

mostów.

©p-tTnmmg, sf. pi. =en, l)

wyprenie n., wytenie ».,

rozpito /'., napicie n.,

nacignicie n. ; natenie n.
;— eine§ 33ogen3 rozpito /.

uka; bet — aller ©egel przy
napiciu wszystkich agli

;

2) oczekiwanie «., wyczeki-
wanie »., zawieszenie n.

;

ba§ roar für ifjn eine — to

byo dla niego bodcem ; mit
— einer Siebe folgen sucha
mowy z wyteniem, z uwag
wyton; feine Qüfyövtt in
— erbalten utrzyma sucha-
czy w napreniu ; 3) poró-

nienie n. ; mit imnbm in —
geraten poróni si z kim;
4) odwód m. (kurka u strzelby),

spust m.; bie balbe — pierw-

szy spust; bie ganje — drugi
spust.

(Spa'nnmigSMfferenj, sf. pi
»en, rónica /. w rozpiciu.

©jja'nmmßSnteffer, sm. =§,

pi —
,
prdomierz m., wolto-

metr m., manometr m.

©Jja'ttitreilje, sf. pi. -n,

rzd m. napre elektry-

cznych.

©)ja'nnti)eite, sf. pi. =n,

rozpito f. ; — eineä S8o-

gen rozpito /. uku.
(S^a'nföü, sf. pi =e,

locha f.
&pant, sn. s(e)§, pi. -en,

szpada okrtowa.

@>a'ntennfó, sm. =fie§, pi.

=ffe, kokosz m.
S^a'ranftalt, sf. pi. -en,

obacz ©parfaffe.

©pa'rbetrag, sm. <(e)§, pi.

-träge, kwota f. oszczdnoci.

Qpa'xbxttmtx, sm. =8, pi.

— , rodzaj palnika do lamp.

stya'rfiutter, s/.margaryna f.

©#a'rbitd)fe, sf. pi. -n,

skarbonka f.

Sjja'reinitage, sf. pi. =n,

wkadka /. do kasy oszcz-
dnoci.

Spa'ren, i. va. i w».

oszczdza, szczdzi, ao-
wa, odkada ; roeber ©elb
nod) SJiübe — nie szczdzi
ni trudu ni pienidzy ; mer
in ber Sugenb fpart, barbt im
2Uter nicr)t kto oszczdza w
modoci, nie cierpi braków
na staro; man l)at babei ben

Pfeffer nid)t gefpart nie ao-
wano do tego pieprzu; fpare

beute Sffiorte nie tra darmo
sów ; bu fannft beine 33emer=

lungen — zatrzymaj dla

siebie swoje uwagi; bie $ort»

fe^ung fpare ify bi8 morgen
dalszy cig odkadam do
jutra; fein Seben, feine ©e=
funbbeit nidjt — nie szanowa
ycia, zdrowia; II. vr. fid)

fparen = fit) auffparen.

2pü'XtU, sn. =8, oszcz-
dzanie 7i., odkadanie n.

Sjja'renbe, sn. -s, pi. =n,

&$a'xtnbä)tn, sn. »s, pi. —,
niedogarek m., niedopaek
m. u wiecy.

S^a'rcr, sm. =s, pi —

,

ten co oszczdza, odkada;
auf ben — lommt ein öftrer
co jeden oszczdzi, to nast-
pny przetrwoni.

Spa'rgel, sm. =§, pi. —

,

szparag m.\ — legen, ftecfoen

szparagi sadzi, wyrzyna.
<Sjja'rgel&CUI, sm. -e8, kul-

tura f. szparagów.

©flti'rgelbeet, sn. *t%, pi
se, szparagarnia /., zagon m.
szparagowy.

©^a'rgciuo^ncn, sf. pi
szparagówka /., fasola szpa-

ragowa.

Spa'rgcltirü^e, sf. pi -n,

zupa szparagowa.

©Jja'rgelb, sm. -t, pi -er,

®pa'rgut, sn. -e8, pi. -guter,

pienidz, grosz, majtek za-

oszczdzony.

(gpo'rgeifoljl, sm. =(e),

brokuy pi, kapusta szpara-

gowa.
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©fla'rgetfoW, sm. =e§, pl.

»topfe, gówka /. od szpa-

raga.

©.pa'rgelraeffer, s». *z, pl.

—, nó w. do wyrzynania i

czyszczenia szparagów.

@ia'rgeH)flan$!mg, sf. pl.

cen. obacz ©pargelbau.

©jja'rgelfalat, sm. -(e)§, sa-

ata szparagowa.

®)ja'rgelfamen, «w. =§, pi.

— , nasienie szparagowe.

©Jm'rgelfRüffel, */. pi. =n,

pómisek ot. na szparagi.

(Sjja'rgelftji^e, sf. pi. =>n,

obacz ©pargelfopf.

©Jja'rgeffteut, sm. *e§, i>.
=e, szparagowiec ot., apatyt

ot., mydlik m.

©pa'rgeljett, s/. pora /.

na szparagi.

©Jja'rgetjüdjter, sm. =§, pi.

— , hodowca ot. szparagów.

<S#a'rfjeru, sm. =(e)3, ^. =e,

angielska kuchnia.

©par, sm. =(e)§, ^Z. =e,

sporek m., sporka f. (ro!.).

<&!jia'xtaU, sm. -e§, gips

palony.

«Sjja'rfaffe, s/. pi. =n, kasa

/. oszczdnoci.

<Sj)0'rfaffe(n)6t!dj, s». =(e)§,

p. =bücber, ksika /., ksi-
eczka /. kasy oszczdnoci.

(gflci'rfüdie, sf. pi. =n, ob.

©parberb.

(S^a'rlam^JC, s/. pi. =n,

lampa /., do której mao nafty

potrzeba.

©jja'rleitdjter, sm. «§, pi.

— , wkadka /. do lichtarza.

<&p'ä'lUÜ), adi. i adv. ma-
y, mao, skpy, skpo,
oszczdny, oszczdnie, skrom-

ny, skromnie; eine =e @mte
skpy zbiór ; ein =eä aJMttageffen

skromny, szczupy obiad

;

ein =e SSeleucbtung skpe,
sabe owietlenie; id) ertjalte

=e 93 ifjen dostaj szczupe
kski; — leben y biednie,

skpo, oszczdnie.

©Jjft'rltdjfeit, sf. oszcz-
dno /., skpstwo «., szczu-

po f.

©Jja'rliö)t, sn. -e§, 2>Z. =er,

wieca oszczdnie si palca.

«Sjm'rUchtfampt, sf. pi. %n,
kaganek m. z pywakiem
(kol.).

®£a'rofett, sm. =, y,
• Öfen, piec wymagajcy mao
opau.

Sjja'rjjfemtig, sm. =§, pi.

»e, grosz uciuany, oszcz-
dzony, grosz wdowi.

©jm'rren, sm. >§, pi. —,
krokiew/., krokwa/. ; einen—
baben mie bzika.

©Jja'rreit&ait, sm. -eg, wi-
zanie n. krokwi.

<S£a'rrenfad), sm. *(e)8, ^.
=fächer, ©Jja'rrenfelu, sn. «e,
jpZ. =er, pole n. midzy krokwia-

mi (na dachu).

(Sjja'rreitljolä, sn. «e§,' p.
»fiöljer, drzewo n. na krokwie.

(gjja'rrenfo^f, sm. *e3, pi.

=I5pfe, konsola/., krokiewni-

ca /.

Sfla'rrcnuagel, sm. -.%, pi.

»nägel, gwód krokwiowy,
krokwiak ni.

©pa'rrcnwerf, sn. =e§, pi.

=>e, kozy pi., krokwie pi.

©Jjd'rrig, adi. krokwiasty.

©pa'rfam, adi. i adv.

oszczdny, oszczdnie, skpy,
skpo; etro. — gebrauchen

uy czego oszczdnie; bte

=e föauäfrau oszczdna go-

spodyni; — roirtfebaften, ner»

malten oszczdnie gospoda-

rowa, zarzdza; ba§ Dbft

roächft hier nur — owoców
tutaj skpo; bie Creuben finb

unio — gugemeffen uciech sk-
po nam udzielono.

©jia'rfamfett, sf. oszcz-
dno f.

©fla'rfltd)t, sf. mania /.

oszczdzania.

©J03ltU)'i)ifd}, adi. kur-

czowy, spazmatyczny.

©JJttft, sm. *%% i =ffe8, pi.

©päfce i ©päffe, art m., figiel

ot., krotochwila /. ; feinen —
mit tmnbm haben ubawi si
kim; — machen robi, stroi

arty, artowa; ba§ macht

mir — to mnie bawi; etro.

im »e faoen powiedzie co
w arcie fbaä gebt mir fchon

über ben — tego mi ju za

wiele; — betfette bez artu;
baä märe ein — , roenn . .

.

toby by figiel, zabawa, gdy-

by...; obne — doprawdy,
bez artu; id) bab taufenb

©päjje mit ibm gehabt miaem

sto pociech z nim; jmnbm ben

©pafs oerberben, rjerfaljen

popsu komu zabaw; im —
gefagt, im @rnft gemeint artem
powiedziane, powanie pomy-
lane.

©))ä'^cn, sn. *%, pi. —

,

arcik m., figielek ot.

(Sparen, ©pa'ffen, vn.

(baben) artowa, figlowa;

©te — roobl? pan artuje?
bamit ift nicht gu — z tem
niema artu, niema co ar-
towa; mit ibm ift gefährlich

JU — z nim niema artów.

Sfla'ffer, ©ya'ffer, sm. =»§,

pi. — , obacz ©pafemaeber.

©jjafjeret', ©jjafferei', sf.

pi. =en, niewczesne arty.

(Sjtt'Paft, ©Jm'ßifl» @p-a'f=

fig, adi. artobliwy, kro-

tochwilny, mieszny, zaba-

wny, jowialny.

©jja'Pafttgfeit, sf. pl.-m,
artobliwo f., figlarno /.,

oaieszno /., zabawno /.,

jowialno f.

<§£a'jjmad)er, sm. »g, pi.

—, ©pa'pogel, sm. =§, pi.

5üöge(, artowni vi., figlarz

ot., trefni ot., krotochwilnik

ot., mieszek m.

<5pa'%mautxin, sf.pl. =nen,

artownisia /., figlarka /.,

mieszka /.

<S))a'i?trjCifC, adv. artem.

<&pat, sm. -(e)8, pi. «=e, 1)

spat m., szpat m. (minera);

2) ochwat m., wogacizna /.,

wytecz /. (choroba u byda).

(a^jot, adi. obacz ©pät.

©Jjät, I. adi. póny; nod)

in ben »eften Sdten jeszcze

w najpóniejszych czasach;

bte «efte SUacbroelt najdalsza

potomno; bis in bie =e D^acbt

w pón noc; rote — ift e?
która godzina?; «e Dbft r @e-
treibe zimowy, póny owoc,

póne zboe; II. adv. póno;
— im 3a ^r w P°Qej porza

roku; won früb bi§ — od

rana do nocy; früh unb —
rano i wieczór; früber ober

=er pierwej lub póniej ; =eften§

najpóniej, najdalej ; um eine

©lunbe JU — o godzin za

póno; bie libr gebt ju —
zegar spania si; rotr roer*

ben ju — !ommen spónimy
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si, przyjdziemy za póno;
es' ift fd)on — am Sage ju
póno, ma si ju ku wie-

czorowi ; beffer ;
— aI3 nie

lepiej póno jak nigdy.

Sjiä'taknb, sm. , pi. =e,

póny wieczór.

«pä'tayfcl, sm. «=g, pi.

"äpfel, jabko zimowe.

SjjtTtartig, ©Jja'tformig,
adi. nakszlat szpatu.

e£Ö'tl)liil)en&, adi. póno
kwitncy.

Sjjd'tc, sf. póuo /.;t>on

ber gruÓe b^ *n bie — od
rana do pónej nocy.

SjJO'tel, Bm. =§, pi. —

,

kopy /., kopystka f., o-
patka aptekarska do nabie-
rania maci, szpachla /. (u

malarzy), szpatel m. (u chi-

rurgów).

Sfla'telförmig, adi. w
ksztacie kopyci, opatki,
szpatla.

Sjja'ten, sm. **>, pi. —
-,

rydel ot., ryskal ot., szpa-

del ot.

<&pa'ttnatbtit, sf. pi. =en,

kopanie n. rydlem.

®jja'teitl)te&, sm. *(e)§, pi.

-e, uderzenie n. rydlem, ry-

skalem.

Sjja'tenftiifj, sm. -(e)§, pi.

=, pchnicie n. rydlem, ry-

skalem.

(gjja'tenfttel, sm. =(e)3,pl. -e,

rydlisko m.
Später, adi. i adv. {comp.

od fpät) póniej.

©im'ter&fe, sf. pi. =n,

póny groch.

SJjiTtfladjS, sm. -feS, pi. =fe,

sowie m.
@|)ä'ter^in, adi. póniej,

w póniejszym czasie.

S^ä'tCftcnS, adv. (superl.

od fpät) najpóniej.

SJlcHfrOft, sm. «=e§, pi.

=frbfte, przymrozek wiosenny.

S})ii'tfriid)te, sf. pi. póne
zimowe owoce.

r

«gjjä'igelmrt, sf. pi. =en,

póny poród.

©pä'tflOttf , sf. póny gotyk.

SJJO'tljalttg, adi. zawie-
rajcy spät, szpat.

spä'tljertift, sm. -eg, póna
jesie; im — pón jesie-

ni.

SjM'ttett, sn. pi. kliny pi,
spacye pi.

Bpd'tiQ, adi. 1) zochwa-
cony, wogawy (ko); 2) spa-

towy, szpatowy.

©jjationie'ren, va, (fjaben)

spacyowa.
Spattome'ren, sn. =s, spa-

cyowanie n.

S^O'tium, sn. =§, pi. -tien,

1) obacz gpatien; 2) prze-

stwór m. (anat.).

©Jjä'tling, sm. «(e)§, pi.

=e, 1) a) jagni póno wy-
lege ; b) dziecko narodzone
w póniejszych latach ma-
estwa; 2) póao wydane
dzieo; 3) spaniajcy m. si,

póno nadchodzcy m.
SjM'ttttaljI, sn. .(e)§, pi.

-e, kolacya /'.

©.pä'tofeft, sn. =e§, obacz

©pätfrüd)te.

(5^0'trcgClt, sm. =$, deszcz

m. przed niwem.
©flä'trctf, adi. póno doj-

rzay.

©pä'tfommer, sm. *§, pó-

ne lato, koniec m. lata.

Styä'ttraukn, s. pi. póne
winogrona.

Sputj, sm. ;en, _p "^n,

wróbel ot.; id) bin ein alter

— stary ze mnie wróbel; ba
pfeifen febo« bie =en auf ben
2)äa)ern wróble na dachach
o tem wierkaj; fred) ne
ein — bezczelny jak wróbel;

roer bie =en fiird)tet, miro nie

§irfe fäen dla wilka nie id
do lasu; ber bat roobt =en

unter bem §ute widocznie

ma wróble pod kapeluszem,
bo si nie kania; beffer ein

©pafc in ber §ano alg jebn
auf bem 2)ad) lepszy wróbel w
garci jak kanarek na dachu.

<5j>ätjd)eit, sn. =3, pi. —

,

Spii'^letn, sn. *%, pi. —

,

wróbelek m.

«Sptt'^cnfjaft, adi. podobny
do wróbla.

Sjja'fccmteft, sn
%

-e§, pi.

=er, gniazdo n. wróbla.

©fla'^ettäunge, sf. pi. =n,

1) jzyk wróbli; 2) obacz

Säftermaul.

@}M'i}le, s. pi. rodzaj

klusek.

g^ajtc'rcn, vn. (fein) i)

przechadza si; auf unb
ab — chodzi tam i sam

;

— geben wychodzi na prze-

chadzk, przechadza si

;

— fabren wyjecha na spa-

cer» przechadzk, przejad-
k; — reiten wyjecha
konno; jmnbn — fübrett wy-
prowadzi, poprow adzi kogo
na przechadzk; 2) bitte ge=

fäUigft bineinju— prosz
wej.

©pajte'rett, sn. =3, prze-

chadzanie n. si, spacero-
wanie n.

^ajte 'rfaljrt, sf. pi. «en,

przejad ka f.

<S^)03ie rgang, sm. =es, pi.

g n przechadzka /., spa-

cer m.

Sjjaäte'rgänger, sm. =§, pi.

—
,
przechadzajcym, si, spa-

cerujcy m.
(sjjaäte'rgfingentt, sf. pi.

=nen, przechadzajca f. si,
spacerujca /.

(S))0ji'rDrt, sm. «e, pi.

-e, pastCrJJla^, sm. «es, pi.

«pläCe, miejsce n. do prze-

chadzki.

&paiiz'ixitt, sm. =e, pi.

«=e, przejadka konna.

(Sjjaäte'rftDä, sm. =(e)§, pi.

»ftötfe, laska /., laseczka /.

©Jjajie'ruieg, sm. -e§, pi.

se, droga /. do przechadzki,

spaceru.

(styajie'rttietter, sn. »s, po-

wietrz« n. do przechadzki,

spaceru.

(Styeccret', s/. #Z. --en, ob.

©pejerei.

<&ptä)t, sm. =(e), pi. «e,

dzicio ot., kowal m., cie-

la w.

®jc'u)tmetfc, sf. pi. «n,

bargiel ot., kowalik m.
Special i Sjjejta'I, adi. i

adu. specyalny, specyalnie.

Sp-ecta'larjt i S^cjia'Iorät,

sot. «es, pi. =ärjte, lekarz ot.

specyalista.

S^cciolfadi i ©JCjialfad),
sn. =(e)ä, pi. =fäd)er, zawód
specyalny, specyalno f.

Sptctalfreiinb i S^C3to'I=

fmtnb, sm. =e, ^. =e, spe-

cyalny przyjaciel.

(gjjecia'lien i S^C3ta'licn,

s.^.specyay pi., szczegóy^)/.
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©pectalifte'ren i miali*
fte'tcn, va. (fjaben) wyszcze-

gólnia, wymienia, podawa
szczegóowo, specyalizowa

;

fid) in einem gacbe — spe-

cyalizowa si w jakim za-

wodzie.

©jjecialt'ft i Sjjesialt'ft, sm.

-en, pi. «=en, specyalista m.

©jpcctaiitü't i Saeätalitii't,

sf. pi. -en, specyalno /.,

szczegóowo f., odrbno
/., wyczno /.

©peeiVlfarte i ©^ejtal»

fartC, sf.pl. »n, plan m., karta

szczegóowa.
Sjiecta'tmtrtel i ®$ia'U

mittet, sn. -§, pi. —, spe-

cyfik m.
©pecia'ttiottmadjt i ©Jie=

jw'löoltmadjt, sf. pi. «en,

szczegóowe penomocnictwo.

©JjeciCtt i ©^CJte'II, adi.

specyalny, szczegóowy, szcze-

gólny, wyczny, odrbny, od-

dzielny; -e©tU0ten specyalne,

szczegóowe studya; ein =er

greunb szczególny przyjaciel

;

(auf) 3&r >eS (2Bo$l) na

paskie osobiste zdrowie;

adv. specyalnie, umylnie,
szczególnie ; mir mad)en ©ie

—

barauf oufmerlfam specyal-

nie, szczególnie, umylnie na

to panu zwracamy uwag.
©pe'cieS i ©jie'iieg, sf. i)

gatunek m., posta f., rodzaj

m. ; 2) mieszanka f. zió apte-

karskich ; 3) bie mer — cztery

dziaania arytmetyczne.

©pe'cie§taler i @tie'jie§ta»

ter, sm. •%, pi. — , talar

duski.
©peciftfatio'n i ®}jejtftfa=

ttO'H, sf. pi. »en, wyszczegól-

nienie n., wyuszczenie «.,

specyfikacya /'.
;
przerobienie

n. (prawo).

(§>eci'fifiim i ©^eji'fifum,

sm. =, pi. »fci, rodek specy-

ficzny, specyfik m., lek swoisty.

©jpect'ftfdj i ©fceji'fifd), adi.

specyficzny; «e ©eroia)t ci-

ar gatunkowy.

Sjjeciftcie'ren i ©£cstfijie'=

ren, va. (fjaben) wyszczegól-

nia, wyuszczy, wymieni,
poda pojedynczo, szczegó-

owo, specyfikowa; fpejU

fijiert, pp. i adi. wyspecy-

fikowany, wyszczególniony;

eine »e Sftedjnung rachunek

szczegóowy, wyspecyfiko-

wany.

©jiectficte'rung i ©Jjejift-

Jte'runß, sf. pi. -en, wy-
szczególnianie n., wyusz-
czanie n., wymienianie «.,

specyfikowanie n.

©Keimen { ©Kstmen, sn.

=, pi. ©peji'mina, próbka

/., przykad m., okaz m., do-

wód m., znami n.

(atyed, sm. s(e)8, sonina

/., tuszcz m., sado n.
; fte

fict fetjr im — jest bardzo

tusta, otya, dobrze jej si
wiedzie, opywa w dostatki

;

mit — fängt man SDiäufe

sztuk wilki tuk.
S}je'b?artt(}, adi. w rodzaju

soniny.

©üe'cf&aiidj, sm. *e§, pi.

-bäudje, obacz gettroanft,

©djmerbaud).

Sjje'tfkule, sf. pi. =n,

tuszczak m., guz tuszczowy,
pueblina tuszczowa.

Stye'ctfeücHtng, sm. -(08/
pi. =e, gatunek ledzia tustego.

©pe'deterfucGen, sm. =§, pi.

—, omlet m. ze sonin.
©ae'tfeffer, sm. >§, pi. —

,

biedak m.
<S^e'c!gefu)tt)utft, */. pi

-fcbroiUfte, obacz ©pedbeute.

©tie'tfgrtetien, sf. pi.

skwarki, szwedy pi. ze so-
niny.

©Kctyalä, sm. -fe, »fjälfe,

tusta, gruba szyja.

©üe'tfljaHbel, «»*. =3, han-

del w. sonin.
©üe'tfljänMe'r, sm. =g, .pZ.

— , soniniarz m., handlarz

m. sonin.
©fle'cfjjaut, sf. pi. -baute,

powoka zapalna.

©jje'cftdjt, ©be'dtg, «&
soninowaty, jak sonina,

tusty ; biefer Slnjug. ift — to

odzienie jest ju zatuszczone.

S^e'öfüfer, sm. -§> pi. —

,

szczkomól m., soninka /.

<B^t'dtüü)ttt, sm. =3, pi.

—
,
placek m. ze sonin.

©ae'dmeife, sf. pi. -n,

sikora wiksza.

©Ktfna&et, sf- pi- -«/

szpikulec m.

©jje'äfdinttte, sf. pi. --n,

kawa m. soniny.

©jje'cffdjoiarte, */• jp*- -»»,

skóra /. na soninie, u so-
niny.

(Sjje'cffdjroein, *». -(e)§, ^.
-e, wieprz tuczny, karmny.

«S^e'dEfette, sf. pi. =n, po-

e m. soniny ; mit ber SBurft

nad) ber — raerfen ofiarowa
ciel za wou, chcie ma
ofiar wiele zyska.

©JjVtfftein, sm. *{*)$, pi. =e,

mydleniec m., somniec m.,

soninik m., ojek m., talk m.

<5pt'&wan% sm. -e, pi.

=e, obacz ©cbmerbaud).

©beetfl'fet, sm. i n. obacz

©pettafet.

©Acutum, sn. =§, obacz

©pefulum.
<Bpt\iit'Xtn, va. (Ijaben) eks-

pedyowa, wyprawia, prze-

sa dalej towar, dla kogo
przysany.

<j)e&Ueu'r, sm. «§, pi. =e,

spedytor m., przesyacz m.
towarów, porednik przewo-

zowy.

©beuttto'n, sf. pi. =en, spe-

dycya /., porednictwo prze-

wozowe, przesykowe, ekspe-

dycya /. towarów.

©^ebitio'ngötireau, sn. «§,

pi. =S, biuro spedycyjne.

©jje&ttuj'nSgelmiiren, S^e=
bttiO'n§foften, sf. pi. naley-
toci, koszta spedycyjne.

©jje&ttto'nögefcpft, sn. =e§,

pi. =e, ©Jjeöitto'nSljaug, sn.

=fe§, pi. -^äufer, dom spedy-

cyjny.

©ipebttto'n§güter, sn. pi.

towary spedycyjne.

©aetutto'nöfjjefen, */. pi.

obacz ©pebitionsgebübren.

@tieer, sn. =(e)ö, pi. «e,

oszczep m., dzida/., kopia/.,

grot m.
©Jjee'rityitlttlj, adi. podo-

bny do dzidy, oszczepu.

©fcee'rförmig, adi. oszcze-

powaty.

Styee'rfraitt, sn. »es, pi.

-fräuter, pryszczeniec m., le-

czywrzód m., stosi m.

©>ee'rfteu)en, sn. =§, poów
m. ryb zapomoc oszczepu.

Sjiec'rtröger, sm. «g, pi.

— , oszczepnik m.



Spce'nmirf 442 Spei'fcn

(Sjjcc'rttmrf, sm. -(e)3, pl
=rtntrfe, rzut m. dzid.

©pci'berlcn, sn. <*, pl. —,
spluwaczka f.

©Jjci'dje, sf. pl. =n, l)

sprycha /., pica /*.; 2) ko
promieniowa.

3pCi'd)Cl, sm. =§, lina /.,

plwociny pl., flegma f. \

jmnbS — lerlen podlizywa
si komu.

'©Jjei'djelaligaitg, sm. =e§,

©^Ct'^ClollfonÖCrunn,«/. wy-
dzieliny pl., wyplwociny pl.

©pei'djelaufr>nt)erit&, adi.

wydzielajcy lin.
©i)Ct'djClarttg, atft. linia-

sty, linny.

<S£ei'fljcIau3ttiurf,' sm. =e§,

obacz <5d)leimau§rourf.

©pei'rfyelöritfe, sf. pl. *t\,

gruczo linny, linianka /.

@)jei'u)dfhijj, sm. =ffeg, pl.

=flüff e, liootok m., linienie n.

Sei'c&eigang, sm. -eg,

przewód sunny.

<&pti'd)tlltai\t, sn. =e3, pl
-trauter, mydo lekarskie

(rol.).

©jjet'ajetfur, sj. pl «en,

saliwacya f., kuracya linna,

przez linotok.

<&pt\'ti)tllai}, sm. =e, pl
=e, podbródek m.

<Sjiei'd)eUcu*ett, sn. =§,

®^et'd)CUcrICrei, $/". podlizy-

wanie n. si, podcblebianie

11. si.

lizu m., podchlebca pody.

©pet'djeltt, ««. (Ijaben) 1)

spluwa; 2) lini si.

(Sjjei'djelftoff, sm. '--es, pl
"t, plwociny pl, linnik m.

(S^Ci'Acn, vn. (bctben) da-

wa sprychy do koa.
seidenartig, adi. spry-

cbowaty, podobny do sprychy.

Saei'd)enra&, sn - =(*)8, pi
=räber, koo n. o sprycbach.

©.öet'rher, sm. »§, pl. —

,

spichlerz m., spichrz m.
^ei'djer^err, sm. =n, pl

=en, pichlerznik m., dozorca
m. spichlerza.

©Jpei'djern, va. (baben)
skada w spichlerzu, nagro-
madza.

&pti't,sf. 1) obacz ©petcbel;

2) wymiociny pl

©flei'eit, jpcie, fpeift, fpie,

bab gefpien, va. i vn. plu,

plun; jninbm in§ ©efidjt —
naplu, plun komu w twarz

;

wymiotowa, rzyga = jtd)

erbrechen; geuer — zion
ogniem; Sohlt — plu krwi';

ber Sßulfan fpett immer nod)

wulkan jeszcze zieje; (obraz.)

©ift unb ©ctEe — pieni si
ze zoci; Xob unb cerber*

ben — miota, zion mier
i zniszczenie

; $euer unb
flamme — pali si ze zo-
ci, pon ze zoci.

®}jei'en, sn. =3, plncie n.,

spluwanie n., wymiotowanie
n., linienie n., plwociny pl

;

wybuch m. wulkanu.

©pei'er, sm. »§, pl —,i)
plwacz m.\ 2) odmiana ja-

szczurki.

©pei'erlutg, sm. =(e)§, pl
=e, jarzbie jagody.

Spei'gatt, sn. -{iß,_pl. =e,

rynsztok m. na okrcie.

©^eif, sm. =(e)§, pl. =e, ko-

rze m. kozka celtyckiego.

<2tyei'ffeife, sf. mydo koz-
kowe.

©peil, sm. --(e)§, pl =e,

©flCi'Ier, sm. =§, #Z. — , szpi-

kulec m., roen m., drewien-

ko ostro zaciosane, szpilka

drewniana.

Steilem, va. (bctben) szpi-

kowa, naszpikowa; pilko-

wa (n. p. kiszki).

«S^ei'najjf, sm. =(e)§, pl
=näpfe, obacz ©peibecfett.

©btt'fe, sf. pl. =n, 1) po-

karm m., jado n., jedzenie

«.; Dbft ift jefct meine ein=

jige — owoce s teraz jedy-

nym moim pokarmem; =n ju

fidj nebmen bra pokarm;
(obraz.) geiftige «n pokarm
duchowy; Srmen nmren feine

tägliche — zy byy mu po-

wszednim chlebem; 2) potra-

wa /., danie n., pómisek m.
;

baö ift leine — für ßranfe

to nie jest potrawa dla cho-

rego; ein aJttttag non fünf =n

obiad z piciu da; 3) =
hörtet; 4)

'= ©tocfenfpetfe,

©lodemnetau' ; 5) poczenie n.

arsenu z metalami.

©pei'feanftait-, sf. pl -en,

jadodajnia /., traktyernia f.,

garkuchnia /., restauracya /.

©Vei'feawiarat, sm. «(e)§,

pl =e, przyrzd zasikowy.

©flei'feöereitmtg, Sf. przy-

rzdzanie n. potraw, gotowa-
nie n.

<§£et'fefiret, sm. =(e)3, pl =e,

miazga pokarmowa, gszcz
pokarmowy.

©jjet'fegang, sm. «(e)3, ob.

©peiferöljre.

©pei'fegelb, sm. *e§, zapa-
ta f. za wikt, strawne n.

Set'fefammer, sf. pi =n,

spiarnia /.

©pei'feljauä, sn. =fe§, pl
=bäufer, obacz ©peifeanftatt.

©ijei'fefanal, sm. «s, kana
pokarmowy, przewód pokar-

mowy.
Sjjei'felarte, Spei'felifte,

sf. pl =n, spis m. potraw,

jadospis m.

(S^ei'fefelO), sm. =e§, pl =e,

cyboryum n.

Spei'feletter, sm. *§, pl
— , spiarnia f. w piwnicy.

©pei'fefopf, sm. =e, pl.

«Ibpfe, wylew m. pompy za-

silajcej, gowica /• wylewu.

©pei'fefopföentil, sm. =g,

pl. =e, wentyl m. wylewu.

©peffeloru, sm. =(e)§, pl.

•torb, kosz m. dla zakupna
wiktuaów.

©pei'feleiter, Spet'femeifter,

sm. =§, pl. —, kredensowy

m., niednik m.

©aet'femeifterin, sf. pl
»nen, klucznica /., kreden-

sowa /.

Steffen, I. va.^ (fiaben)

karmi kogo, ywi, dawa
komu je, stoowa, mie
kogo na wikcie; einen 93run»

nen mit SBaffer — zasili

studni wod; jmnbn mit

teeren
*

Sßerfprerhungen —
zbywa kogo tylko przyrze-

czeniami; 2) zasila, zaopa-

trywa w co; biefe Queue
fpeift fämltiche SBrunnen ber

©tabt to ródo zasila w wod
wszystkie studnie miasta ; bie

$eftung ift nod) für lange

^eit gefpetft twierdza jeszcze

na dugi czas zaopatrzona

jest w ywno; II. vn.

(boben) je; ju 2)tittag —
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je obiad; fie — nod) s
jeszcze przy stole; id) fjabe

nod) nid)t gefpeift nie jadem
jeszcze obiadu.

«Steffen, sn. =§, wyy-
wianie n., stoowanie n. kogo

;

jedzenie n. ; zaopatrzenie «.,

zaopatrywanie n. w co; bie

§errfd)aften ftnb beim —
pastwo przy stole.

©Jjei'fenaufjug, sm. -e§,

pi. »juge, winda /. na po-

trawy.

©^Ci'fenfoIgC, sf. menu n.,

spis to. potraw uczty.

<&}jei'fe(n)träger, sm. -§, pZ.

— , 1) kelner to.; 2) mena-
ki pi.

Sbti'feÖI, sn. «(e)§, oliwa

/. do potraw.

©jjet'feopfer, sn. =§, #z.

—, ofiara jadalna, niedna,
sucha.

©pet'feorönung, sf. obacz

©peifefotae.

©pei'fejmntye, sf. pi. =n,

pompa zasilajca.

©ije'tferefte, sm. pi. resztki

pi. potraw, jada.

©jjet'ferobr, sm. =-•§, pi.

»e, przewód zasilajcy.

©Jjei'fenihre, «A p. =n,

przewód pokarmowy, prze-

yk m.
©^ei'feröljrenfdjnitt, sm.

=e§, pi. «=e, cici n. prze-

yka.
©Jjet'feftwl, sm. =e§, jp?.

=fäte, sala jadalna.

©Rei'fefaft, sm. =e§, #z.

sfäfte, sok pokarmowy (z o-
dka), chylus m.

©jjei'fefc&ranf, sm. =e§, pi.

<=fd)ranfe, spiarka /., kre-

dens to.

«S^ei'fettf d), sm. =e3, pi. =e,

stó jadalny.

©flei'feborrid)tung, s/. i??,

«en, obacz ©peifeapparat.

Sjjei'fetuagett, «w. =§, .pZ.

=roägen, wagon jadalny, wa-
gon restauracyjny.

©^ei'feüJörmer, sm. -§, i>Z.

— , reszo «., fajerka f. do
odgrzewania jada.

©flef feioafferlettmtg, sf. pi.

-en, gówny wodocig.
S^ei'feunrt, sm. ' «e§, jp.

•t, traktyernik m., waciciel
m. garkuebni, restaurator m.

©peffeuiirtfdjaft, sf. pi.

=etl, restauracya /., traktyer-

nia /., garkuchnia /.

©^ei'fejettel, sm. -8, pi.

—, spis m. potraw, jado-
spis m.

8}jei'fe$tmttter, sn. «g, pi.

—
,
jadalnia /.

<S|jei'fltng# sf. karmienie

n., ywienie n., wyywianie
m., jedzenie n. ; zasilanie n.

(maszyny).

©jm'fmtgSfrun, sm. --(e)§,

pi. =e, kran hydrauliczny.

©.pefttt'W, I. sm. i sn. -=3, ha-

as to., brewerye pi., rejwach
to., rwetes m.; machet feinen
— nie róbcie haasu,* wrza-
sku ; roaS ift bag für ein — ?

co to za wrzawa?; II. sn. =g,

widowisko n.

(S^efta'Ielmadjer, sm. >%,

pi. —, haaburda m.
<&pttta'Mn, vn. (fia&en)

haasowa, czyni wrzaw.

©pefiCfelftötf, sn
- <*)*,P1'

=e, sensacyjna sztuka.

©Jjeftrn'ianalijfe, sf.pl. =n,

rozbiór widmowy, analiza

widmowa.
^titta'lappaxat, sm. =e§,

pi. se, spektroskop w.

<5fleftra'lfceo&ad)tung, sf.pl.

=en, spostrzeenie widmowe.

^eltroUtnien, sf. pi. li-

nie, prki widmowe.
<&ptlkomt'tti, sm. =g, pi

— , widmomierz m.
Speftroffo'p, sn. --§, pZ. =e,

spektroskop m.

©JjeftroffO'Jnfd), atfe. spek-

troskopy ny.

©Jje'ftwm, sn. *§, pi.

©peftra, widmo n.

&$ttula'i\t, sm. »en, pi.

=cn, spekulant to., czowiek
przemylny; — auf ©tetgen
spekulant na zwyk; —
auf gaUen spekulant na
znik.

<S})efulatto'n, sf. pi. -en,

1) spekulacya /"., przedsi-
biorczo /., przedsibiorstwo

n.; gHtcfttdje, »etfefile — spe-

kulacya szczliwa, chybiona;

OUf — laufen kupi na spe-

kulacy, w celach spekula-

cyjnych; 2) (obraz.) spekula-

cya f., wymiarkowauie w.,

badanie n., zaciekanie n. si
w badaniach.

©fleMattO'ttg-, adi. spe-

kulacyjny.

(§jjehtlatto'n3geift, sm. *t§,

pi. *tt, duch spekulacyjny,

przedsibiorczy.

©fleMatio'nSgefdjäfte, sn.

pi. interesy spekulacyjne,

przedsibiorstwa pi.

©jjefiilatto'itäfauf, sm. --eg,

pi. »fäufe, kupno spekula-

cyjne.

<§>efulatio'n§lii|"t, sf. ch
/., pocig to. do spekulacyi.

<ptMat\o'ntyapitn, sn.

pi. papiery spekulacyjne

(gieda).

©flelltlattO'ngttMt, sf. ma-
nia spekulacyjna.

<&ptMati"0, adi. 1) speku-
latywny; =e s$fiUofopl)te filo-

zofia spekulatywna ; 2) ein

=er $opf czowiek przemylny,
przebiegy.

©Jjefulie'reit, vn. (fiaben)

spekulowa; przedsibra,
przedsiwzi; wymiarkowa,
oblicza, obliczy, bada, roz-

myla; auf etil). — speku-

lowa na co, przemyliwa
nad osigniciem czego; auf

©teigen, auf gaßen — spe-

kulowa na zwyk, na zni-
k (gieda)

; fatfet) — ie, nie-

szczliwie spekulowa.
©jiie'lulum, sn. =(g), pi.

=Ia, zwierciado medyczne.

pett, ©£elj, sm. *e§, pi.

=e, orkisz m. (botanika).

©Jje'Iärot, sn. *(e)§, orkisz

skrupiony.

&ptln'nlt, sf. pi. -tt, ja-

skinia /., lokal pody, po-

dejrzany.

©jjelu'nfenartig, @^elu'n=

fenbaft, adi. jaskiniowaty.

@^e'l3t)lütig, adi. plewko-
kwietny (bot.).

©Jje'Ije, sf. pi. 'Xl, plewka

f., uszczyna f. (botanika).

(SjJC'I/Üg, adi. plewist7.

SflCljmel)!, an. =(e)S, mka
orkiszowa.

(SJCnbe, sf. pi. =n, l) roz-

dzia to., rozdawanie n. ja-
muny, darów); = SCutei-
tung; 2) dar to., podarek to.;

= ©abe; skadka/.; == Seu
trag; jamuna f; = SItmo-
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fett ; 3) libacya /. ; = £ranf=

opfer.

Sjjc'nben, va. (haben)

rozdawa, rozda; = auö=

teilen; darowa, szafowa
czem; ben 2lrmen SUmofen
— sypa ubogim jamun;
jmnbm Sob — cbwali kogo;

baS heilige Slbenbmafil — da-

wa komuni, komunikowa
(kogo) ; einem ©terbenben bie

lefcte Ölung — udzieli umie-

rajcemu ostatniego nama-
szczenia; ©egen — bogo-
sawi; (ein SEranfopfei) —
urzdzi libacj.

SpCnber, sm. =S, pi, —

,

rozdawca m., rozdawacz m.\
= austeilet; darczyca m.,

darowiciel m. ;
— »on 2Bohl=

taten dobrodziej m.
;
jamu-

nik m. ; = 2Umofenfpenber.

©pc'nbcrin, sf. pi. =nen,

rozdawczyni j., darowiciel-

ka/.
S^enbte'ren, va. (Ijaben)

bojnie komu czego uycza,
nie aowa komu (poufale);

obdarowywa, obdarowa;
jmnbm etro. — zapaci ko-

mu co, fundowa (w gospodzie,

restauracyi i t. p.); fid) etro.

— pozwoli sobie na co, kupi
sobie co, pozwoli sobie jaki

zbytek.

©Jjenbie'rbofen, */ P l- bie

— angaben by hojnym, by
usposobionym do darowania,
pacenia, fundowania (czego

drugiemu).

©Jje'ngler, sm. =§, pi. —

,

blacharz m. ; = Klempner,

©^e'nglerarbett, pi. =en,

robota blacharska.

&ptnQlmi' , sf. i) —
,
pi.

=en, blacbarnia /., pracownia
blacharska; 2) blacharstwo n.

<5$t'xUt, sm. <*§, pi. —

,

krogulec m. (ptak) ; 2) mae
dziao (hist. wojskow.).

Sjje'rberbaunt, sm - *•&> Pl
=bäume, jarzb m., jarzbina
/. (drzewo); rotlber — be-
reka f.

©£e'rl>erkere, sf. pi. =n,
jarzbina /. (owoc).

©flc'rkrfraut, sn. .(e)s,

pi. =Iräuter, krwicig kowy.
6jjere'n$ien, */. pi. —

ntad)en robi komplimenty.

Sjjc'rltng, sm. =(e)§, pi. =e,

wróbel m.; (rceiblid)er —

)

wróblica /*.; Heiner, junger —
wróbelek m.\ ein — in ber

§anb ift beffer <xt§ jroei (albo

als eine Saube) auf bem £)ad)e

lepszy jeden wróbel w gar-

ci, jak dziesi (dosownie:
dwa) na dachu; lepszy wró-
bel w garci, ni kuropatwa
w chrócie ; lepszy wróbel w
rku, ni kwiczo na sku;
lepsza w rce kiebasa, ni
w jatce szynka.

S£C'rlittg§=, adi. wróbli.

(gjje'rltnggartig, adi. wró-
blowaty; *e Sögel wróblowate
ptaki.

©Krltng8gejuittfd)er, sn.

s§, wiegot m. wróbli.

<S;|je'rltng3fo})f, sm. «=e§, pi.

»föpfe, wróbla gówka, maa
gowa (artobliwie).

<S£e'rling3fraut, sn. «=(e)§,

pi. =fräuter, kurzylep m.,

muchotrzew m.\ = ©audjbeil';

(rol.).

@^c'rltng§ncft, sn. =e§, pi.

=er, wróble gniazdo.

^Crltttg^a^agei, sm. =§,

pi. «=en, staryk m. (gatunek
papugi).

<Sj»e'rling3bögeI, sm. pi.

wróblowate ptaki.

(Sfle'rHngSmiirger, sm. .§,

pi. —
,

gryzichrzszcz m.
(ptak).

©pe'nittt, sn. •>$, sperma
n., nasienie mskie (fizyo-

logia).

(S^crmotoso'cn, sn. pi. na-

sienne yjtka (fizyol.).

©^c'rrongeltDett, adv. —
offen ftehen by na ocie
otwartym (o oknie, drzwiach).

©>e'rrfialfen, ©pCrrbaum,
sm. *§, pi. — , =bäume 1) za-

wora /., zapora /., zapiera-

do n., baryera /".; 2) roz-

wora f. (u wozu), bunty pi.

(u kozów).

©Jje'rrfieilttfl, adi. krzywo-
nogi ; adv. — gehen cho-
dzi okrakiem.

©Jje'rrboljcn, sm. =§, pi.

— , koek elazny u stojaka

zwrotnicy (kolejn.).

«S^e'rröubne, sf. pi. =n,

tama zaporowa (kolejn.).

©pe'rre, sf. pi. *n, i)

blokada /., osaczenie n.,

zamknicie n. (n. p. portu,
twierdzy); über eine ©tabt
bie — »errängen blokowa,
zamkn miasto ; %ox— zam-
knicie bram miasta, blokada
miasta przez zamknicie jego
bram; 2) zagrodzenie «.,

rogatka /. ; 3) zakaz m.
(handel); — ber ©etreibe=

auafuljr zakaz wywozu zbo-

a; 4) przeszkoda /'., przerwa

f. ; wstrzymanie n. ; = §in=
berni; — be SSerlebr prze-

rwa komunikacyi, w ruchu;
— beä ©ebalteä wstrzymanie
wypaty pacy; 5) — ber

Arbeiter burd) Slrbeitgeber

wykluczenie n. robotników
przez przedsibiorców ; 6)
szryk m. (egluga); 7) kurcz
m. szczk; = Diunbfperre.

©Krretfen, sn - '%, Pl - —,
zwora elazna.

<Bpt'xttn, I. va. (Ijaben) l)

zamyka, zamkn ; zagra-
dza, zagrodzi; Den Surdj«
gang — zagrodzi przejcie,
wzbroni przejcia ; eine

©trafie, bie Sore — zamkn
ulic, bramy; bie %ÜV —
zapiera, zaprze drzwi

;

ba 9tab — zahamowa koo;
jmnbm ben SBeg — wzbroni
komu przejcia, nie pozwoli
komu przej; 2) jmnbm ben
©ehalt — wstrzyma komu
pac, zakaza wypat czyjej

pacy ; ba §attbroerJ — ogra-
niczy rzemioso, zakaza
wykonywanie rzemiosa; nie

dopuszcza pewnych osób do
rzemiosa; 3) blokowa, osa-
cza ; szrykowa (egluga)

;

einen §afen — blokowa,
zamkn port; ben Skrfebr
— przerwa komunikacy;
ben §anbel — wzbroni han-
dlu; ber §anbet ift gefperrt
handel jest zatamowany,
wzbroniony jest handel przy-

wozowy lub wywozowy ; 4)
jmnbn in ein ghnmer _
zamkn kogo w pokoju;
jmnbn in§ ©efängniä — wsa-
dzi kogo do wizienia, osa-

dzi kogo w wizieniu; in

ben Ääfig — zamkn do
klatki; jmnbn aug bem'§aufe
—, jmnbn aufperren zam-
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kn przed kim dom, nie

wpuci kogo do domu; 5)

aueinanber— rozstawia, roz-

stawi, rozpiera, rozeprze,

rozkracza, rozkroczy; bte

Seine auseinander— rozkro-

czy nogi; ben 2Runb au§«
etnanber— rozdziawia, roz-

dziawi gb; 6) spacyono-

wa, rozstrzela, goski wy-
razów szeroko ustawia (dru-

karstwo); gefperrt, pp. i adi.

a) spacyonowany, rozstrze-

lony (druk.); b) afektowany,
wymuszony (przenonie); II.

fidj —, vr. (fjaben) rozpiera
si; (obraz.) fid) gegen etm.

— opiera si czemu.

©pe'rrer, sm -
=§

/ Pl -
—>

1) rozszerzado n. ; 2) obacz

©pehilum.
©jje'rrfeber, */• vi- -i»/

spryna zaporowa.

©jrc'rrgelb, sn -
=(*)3, ?*

«er, bramne «., wpustne «.,

wypustne «., opata (na ko-

rzy odwiernego) za wpu-
szczenie do lub wypuszczenie
z domu po zamkniciu bramy,
szperka /'.

©pe'rrgefe^, sn. =e§, pi
=e, ustawa prohibitywna,

wzbraniajca (przywozu lub

wywozu).

Spe'rrglotfe, sf. pi. =n
(

dzwon m. do dawania znaku
na zamknicie bram miasta
(historya).

©Krrgrofdjen, sm -
=§

/
pi-

— obacz ©perrgelb.

S^Crrgut, sn. =(e)§, pi.

=güter, towar przestrzenny,

towar wikszych rozmiarów
(przewon.).

©tic'rrlja^n f
sm. *(e)§, pi.

»bä^ne, kurek zapadkowy,
zamykajcy (mechanika).

&pt'xxf)aftnf
sm. «§, pi.

—, hak m. do zamykania
lub hamowania, hamulczyk
m., sobaczka /.

rozpora /., rozpona f.
©>e'rrl)orn, sn. .(e)3, pi.

=ßörner, rogaczka /., rogal

m., szparóg m.
&pt'XXi§, adi. 1) rozwarty

;

2) =e ©ut obacz ©perrgut.

S^JC'rrfCttC, sf. pi. =rt, a-
cuch m. do zamykania.

<&pt'xxUinlt, sf. pi. >x\,

zapadka /.

©öe'rrletfte, sf. pi. =n, roz-

wora f. u wozu.

Stye'rrnagel,
f

sm. §, pi.

«nägel, sierdzie m., sworze
w., mode m.

<&pt'XX(X)atl f
sn. <e)3, pi.

»räber, koo zapadkowe, kó-
ko zaporowe, tamujce, ha-

mulcowe (w zegarku).

&pt'xx(x)it0, sm •=§/ P l- —

»

zawora /.

<§>e'rrfedjfer, sm. =8, pi.

—, obacz ©perrgelb.

&pt'xx[\ty, sm. se§, pi. »e,

miejsce zagrodzone, miejsce

w parkiecie (teatr.).

Sjje'rrftuitöe, sf. pi. =n,

godzina /. zamykania bram
miasta lub domów.

©JC'rrft>ftcm, sn. =(e)§,

system prohibitywny, wzbra-
niajcy (polityka, handel).

Sperrung, sf. pi. =en,

zamknicie n. ; blokada /.,

osaczenie n. (wojskow.);

zakaz m. przywozu lub wy-
wozu (handel); hamulec m.,

zapora /. (mechanika).

^t'XXUtttil, sn. =(e)§, pi.

=e, wentyl zamykajcy.
©pe'rrbflracdtimg/ sf. pi.

«ett, przyrzd zamykajcy,
zamykado n.

@|JC'rrtt)eit, adi. rozwarty;
adv. na ocie.

€tye'fett, s. pi. koszta pl.\

unter guredjnung o« — wli-

czajc koszta; alle — in6e=

griffen z wszystkiemi ko-
sztami; (przewonictwo:) —
im oorfitnein koszta dodat-
kowe przy wysyce, koszta

w zaliczce; — nad) (Singang
koszta poborowe, koszta prze-

syek nadeszych ; —nad)=

nafime sf. powzitek m., za-

liczenie n. ; —reebnung,

—nota, sf. rachunek m. po-

zwitków ;
—auflaffung, sf.

zwolnienie n. z zaliczki, co-

fnicie n. zaliczki ; —rebu=

jierung, sf. obnienie n. za-

liczki.

©pe'feitfcet, adi. wolny od
kosztów, opacony.

©Kfennatfjnabme, ©*e'fen=
noto, Spe'fenrecfjnung, */•

obacz pod ©pefen.

<S£e'fenreiteret, <2tye'fett=

fdjnciberet, sf. pi. =en, zali-

czanie n. nadmiernych ko-

sztów.

©^ejerei'eit, sf. pi. korze-

nie pi.

SpejereHjatiöel, sm. **>,

handel korzenny.

Sjjeäeret'ljänöler, sm. •§,

pi. — , kupiec korzenny.

©pejereHaöen, sm. *§, pi.

sklep korzenny.

©lCJCrCflOOren, sf. Vi. to-

wary korzenne.

©.jje$ta'I=, i wyrazy zo-
one obacz pod Special« i t. d.

©^CJtc'tt, adi. obacz ©pe»
cieli.

Spe'jteö, sf. obacz ©pecte.

©pCStftfattD'n, sf. obacz

©peetficatton.

©Jjestfiäie'rett, va. (Ijaben)

obacz ©pecificieren.

©pCji'ftfO), adi. obacz ©pe=
ciftfd).

&$f)tltxi't, sn. =(e)3, blenda
cynkowa (górn.).

©Mä're, sf. pi. sn, i)

sfera /., kula /., krg m.,

okrg m. (ästron.); obwód m.
(geom.); 2) (obraz.) sfera/.,

pooenie n., otoczenie n.,

stan m., kres m., zakres m.
dziaania; au§ nieberen, fiö=

Bereit =n z nizkich, z wy-
szych sfer, z nizkiego, wy-
szego stanu

;
jmnbn au§

feiner — berauajiehen wydo-
by kogfo z jego otoczenia.

©Jjbä'renljarmimte, <SpI)ä'=

renmuftf, sf, Söp'rcnHang,
sm. harmonia /., muzyka /'.

niebieska.

Styljä'rtfdj, adi. sferyczny,

kulisty, okrgy, okrgawy;
=eö Sreied; sferyczny trójkt.

StyljänH't), sn. =(e), pi.

se, sieroida /., figura kulo-

wata.

©^äroi'btfd), adi. sferoi-

dalny.

©^inj, sf. pi. -en, l)

Sfinks m. (mitologia); 2) za-

nocnica /., ma /. ; = 9Jad)t«

falter.

©^^t'nyarttg, adi. jak
Sfinks

;
(obraz.) zagadkowy.

S^ragi'fttf, sf sfragistyka

/'., znawstwo n. piecztek
(archeol.); = ©iegelfunbe.
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©ptctle'gtttm i SjHjile'*

giitm, *n.'-(8), p -8"«/ i)

pokosie n.; = 3lE)renIefe ;

2) zbiór m. cytatów.

©Jü'daal, sm. -(e)3, p. «e,

wgorz wdzony.
©jn'tfbroten, «»»• =8, pZ.

piecze szpikowana.

©Jji'tfctt, «a. (Caben) 1)

szpikowa, natyka, przety-

ka,przetka, przecign mi-
so sonin, wdzi; 2) (prze-

nonie :) napcha, napeni

;

feinen Seutel — worek, kie-

szenie pienidzmi napakowa,
obowi si'; gefpicfte Surfe

peny pugilares; jmnbn —
naszpikowa kogo, da komu
dobre apowe; 3) (przeno-

nie :) feine 3tebe mit gitaten

— przeadowa mow cyta-

tami.

©^ji'flganS, sf pi -gänfe,

pógsek m.

©pt'(fl)eng, sm. -(e)3, pi.

=e, led wdzony.
©jn'cfnabel, sf. pi. =n,

szpikulec n., przetyczka /.,

natyczka f., natyk m.

<i|)i'(ffJCtf , sm. =(e)3, sonina

/. do szpikowania, do przety-

kania.

©pi'tfer, sm. «3, pi. —

,

<S#'(fen, */. pi. -nen,

ten lub ta, co miso sonin
przetyka.

©JJtC'gtf, sm. =3, p*- —i

1) zwierciado «., lustro n.
;

fontaoer, fonuejec — zwier-

ciado wklse, wypuke

;

ftetner — lusterko «., zwier-

ciadeko «.; fid) im — 6e=

fefien przeglda si w zwier-

ciadle; er fte&t ben ganjen

3Tag »ör bem — cay dzie
stoi przed lustrem, przeglda

si w lustrze; ba8 Stuge ift

ber — ber ©eete oko jest

zwierciadem duszy; bas

roirb er fid) nidjt Ijtnter ben
— ftecfen (dosownie:) tego

nie zatknie sobie za lustro;

tem chwali si nie bdzie;

2) — be3 2Baffer3, be3 ©tfe3

zwierciado (gadka po-

wierzchnia) wody, lodu

;

3) byszczki pi. drzewa
w przerzniciach ; 4) — be3

©d)tffe (gadki) ty m. okr-
tu; 5) lustro «., fioletowo-

zielone pióra na skrzydach

dzikiej kaczki, oko n. w ogo-

nie pawia (ow.); 6) —
be3 ©adjfenredjteS ksiga

prawa saskiego, zwierciado

saskie (prawo); 7) obraz m.,

wzór w.; = aftufter.

©jjie'gelartig, adi. zwier-

ciadowaty.

<S:|)ie'gelbelag, sm. =(e)3, pi.

=Iäge, ©juCgeibelegung, sf.

podlewa/, zwierciade, staniol

m. do wykadania zwier-

ciade.

©jne'geHieleger, sm. •§, pi.

— , zwierciadlnik m., zwier-

ciadlarz m.
©jne'gelbeobacfjtwtg, */. pi

sen, rozpatrywanie n., ba-

danie n. przy pomocy zwier-

ciada.

©pte'geflritb, sn. •>&, pi
•»er, obraz odbity od zwier-

ciada.

©pte'gel&iailf, adi. bysz-

czcy, gadki jak lustro;

czyciuchny.
©pte'gelblenbe, sf. cynk

przeroczysty.

©Jjie'gettiorg, sm. =e3, pi.

=e, (gadki) ty m. okrtu
(egluga).

©piCgelbeife, sf. pi =n,

powaa zwierciadami wy-

kadana, puap zwiercia-

dlany.

<5ipte'gekt, sn. -(e)8, pi
=er, sadzone jaje.

©flie'geleifen, sn. obacz

©piegelftofe.

©^ite'gclcrj, sn. -e§, pi. =e,

zwierciadlnia /., zwierciedl-

nica /., zwierciedlniczka /.

(kruszec).

©pie'gelfafcrii, sf. pi =en,

fabryka /. zwierciade.

©jjte'getfafinfant, sm. -en,

pi. »en, zwierciadlarz m.,

zwierciadlnik m
(Styie'gelfabritatton, sf. fa-

brykacya /•) wyrób m. zwier-

ciade, zwierciadlnictwo w.

©pie'gelfedjten, sn. «3,

©jjie'gelfedjteret, */. pi. -en,

udawanie «., udzenie n.,

zmylanie n., szarlatanerya /.

©jue'gelfec&ter, sm. =3, pi
— , udawacz m., mamiciel m.,

szarlatan m.

©fcte'getfeber, sf. pi. =n,

pióro wietne z ogona (pa-

wia, dzikiej kaczki).

©jue'gelfeUe, sf. pi. =n,

pilnik zbaty.

©pte'gdfeib, sn. «(e)s, pi.

=er, 1) rama /. zwierciada

;

2) podoga parkietowa, po-

sadzka f.

Sjüe'gelfenfter, sn. =3, pi.

— , okno n. ze szka zwier-

ciadlanego.

©jue'gelfentroljr, sn. -(e)3,

pi =e, teleskop m., dalekowidz

m. katoptryczny.

©pte'gelfiftlj, sm. =e3, pi.

«=e, niciopaw paszczek m.

(ryba).

©jjte'gelfift&eret, sf, ©jue'»

gdfang, sm. =(e)3, owienie

n. ryb noc przy wietle od-

bijanem od zwierciade.

©jne'gelpcfie, sf. pi -n,

powierzchnia /., paszczyzna

/. zwierciada.

©^ie'gdflofj, sn. =e3, listko-

wo-ziarnista surowizna.

©Jjte'gclfolie, sf podlewa

f. zwierciada ; = ©ptegel=

6elag.

©ptc'gclgalöanometer, sm.

*,pl. —,
galwanometr zwier-

ciadlany.

©jjte'getgteffer, sm. =3, pi.

— , zwierciadlarz m. ;
= ©pie»

gelbelager.

©jne'gelgtefjerei, sf. pi =en,

fabryka f. zwierciade.

©pie'gelgtans, sm. «e3, od-

blask m. (zwierciada).

©jjie'gelgiaS, sn. «fes, szko
zwierciadlane.

©Jjie'gdglatt, adi. gadki
jak zwierciado.

©jjie'getgliitte, sf. gadko
f. zwierciada.

<5ne'getyafen, sm. »3, pi.

—, hak m. na zwierciado.

©pie'getljänbler, sm. »3, pi.

— , zwierciadlarz m.

©^ic'gcI^ttnMung, sf. pi.

«en, sklep m. z zwierciadami.

©jjie'gelheü', ©JtCgeHiar,

ad/, obacz ©piegelbtanf.

(S^te'gclhÜttC, sf. obacz

©piegclgiefeerci. [dowy.

©^JtC'gcItg, adi. zwiercia-

©^ic'gelf'ar^fcn, sm. -3, pi
—, karp lustrze m., król m.

karpiów, karp królewski,

ulak m.
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©pie'gelfaften, sm. «g, pl.

— , skrzynka /, na zwiercia-

do ; szafa f. ze zwierciadem.

«SJtCgclflor, adi. obacz

©piegelblanf.

©Jne'gelfugel, sf. pl. =n,

zwierciado sferyczne, kuliste.

Sjjie'geliefire, */. katoptry-

ka /., nauka f. o odbijaniu

si wiata.
©jnCgelleifte, sf. obacz

©piegetranb.

@fie'geHid)t, sn. «(e)g, pl.

«er, wiato reflektowane od
zwierciade, wiato odbijane.

©jüe'gefotadjer, sm. =$,pl.

—, zwierciadlarz m.
©Jji'egelmeife, sf. pl. =n,

sikora /. ; = 5of)lmeife.

Spie'gelmetaü', sn. =(e)g,

spi zwierciadowy.

®))ic'geln, I. va. (jjaben)

odbija obraz (jak zwiercia-

do), odbija (od czego jak
od zwierciada), reflektowa;
II. vn. (Ijaben) byska, by-
szcze; = glänjert; by ja-

snym jak zwierciado; iskrzy
sie; = funfein; III. fid) —

,

W. (f)aben) przeglda sie w
zwierciadle; odbija si; unfer
£aug fpiegelt fid) im ©ee dom
nasz odbija si w jeziorze;

(obraz.) fta) an jmnbm —
bra z koso przykad.

«SJtCgcIn, sn. =g, odbijanie

n. (od zwierciada), odbijanie

n. si, reflektowanie n., by-
szczenie n.

fjne'gelnefc, sn. -eg, pl. =e,

sie y. o czworograniastych
okach.

©jjte'getyfeüer, äw. -g, pi.

—, sup m. do, u zwierciada.

©cie'gelra&men, sm. =g, pZ.

— , rama /. do, u zwier-
ciada.

©}ne'gelrani>, sm. =eg, pl.

•ränber, facetka/, zwierciada.

&$it'tUa$pt, sm. =n, pl.

=n, ko kary z byszczc
sierci.

SjJte'gelrein, «ä. czysty

jak zwierciado; adv. czysto
jak zwierciado.

©jjie'geljaal, sm. =(e)g, pl.

«fale, sala zwierciadlana.

©jjte'gelfrJ)eifce, sf. pl. =n,
szyba /. ze szka zwiercia-
dlanego.

©jne'gelfrJjiff, sn. .(e)3, #z.

=e, okrt m. o gadkim tyle.

©jite'gelfdjtntmel, sm. «g,

pl. —
,
(ko) siwosz m. z by-

szczc sierci.

©jjtc'grffdjirm, sm. =(e)g,

pl. «e, zwierciado n. (meta-
lowe) do odbijania wiata.

©jjte'gelfdileifer, sm. «8,

pl. — , szlifierz iw., ogadca
m. zwierciade.

«Sjjie'gelfdjleiferei, sf. pl.

«en, szlifiernia /., toczarnia f.

zwierciade.

©}ne'gclfd)ranf, sm. =(e)§,

pZ. «franfe, szafaf ze zwier-

ciadem.

©Jue'gelfejtant, sm. =en,

pl. «en, przyrzd m. do mie-
rzenia wysokoci i odlegoci
(astronom.).

©jue'geinjat, *m. =(e)g, ^Z-

=e, selenit w.
<5j)ie'geIftetH, «w. =(e)g, pZ.

=e, obacz SJlartenglo.

©Jjte'gelttfdj, sm. »c§, ^>Z. 'e, i

a*w. <&pit'Qtlti\ü)ä)tll, sn. «g,

^?Z. —, stó m., stolik m. ze

zwierciadem, toaletka /.

©flte'gefträger, sm. «g, jpZ.

—
,
podstawa /., podsupie n.

do zwierciada.

Sjn'egeltür, sf. pl. «en,

drzwi zwierciadlane.

Siegelung, */. i) obacz
Spiegeln; 2) —,

pl. «en, ob.

Spiegelbilb i Suftfpiegelung.
t&$it'QtltDanb,sf.pl. «roinbe,

ciana zwierciadami wyka-
dana.

Spte'geltoetf, sn. *(e)g, i)

zwierciada pl. ; 2) mami-
do n.

©jue'geläimmer, »». *g, pl.

—
,
pokój zwierciadami przy-

strojony.

©JJie'fC, */. pl. =n, lawen-

da /. (rosi.); balsamina /.
(rol.).

©flie'fenarbe, sf. pl. =n,

©ptefetta'rb, sm. =(e), #Z. =e,

pikenarda /. (rol.).

©Jne'fer, sm. =8, ^Z. —

,

gruby szerokigwód
;
gwód

m. bez gówki.
©Jjie'fern, va. ((jaben) wbi-

ja gwodzie.
SptCfewagel, sm. obacz

©piter.

Spiel, s». <e)g, pZ. -e, i)

gra /. (w karty, w krgle
i t. p.); partya /., udzia m.
w grze; = partie; zabawa
/., rozrywka /. ; ein — madjen
zagra w co; oerfdjiebene =e

fptelen gra w rozmaite gry;
langroeiligeg, oerberblidjeg —
gra nudna, zgubna; id) §abe
bag — oecloren przegraem
party; er ift ju feljr bem =e

ergeben nadto lubi gra, nad-
to oddaje si grze; ein —
Marten talia /., gra /. kart;

ein Ejofjeg — fptelen gra wy-
soko, stawia wysoko w grze

;

2) igrzysko n.\ bie olnmpt«
fdjen =e igrzyska olimpijskie

;

=e oeronftallen igrzyska wy-
prwi(a); 3) gra /., przed-

stawienie n. (teatr, muzyka)

;

fein — ift ooütommen gra
jego jest doskonaa; ftummeg
— gra milczca, mimiczna;
ba§ — ift aug skoczona ko-
medya; bag — ber ©lorfen
obacz ©lodenfpiet; bte ©ot«
baten jogen in bie ©tabt mit
fltngenbem — ein onierze
wmaszerowali do miasta przy
odgosie bbnów; 4) gra f.

(mechanika); in — fe|en
wprawi w ruch; 5) (przeno-
nie :) ein — be§ 3ufaßg fein

by igraszk przypadku; ein

— ber -Jiatur kaprys m., art
m., wybryk m. natury; Ieid)=

te — fjaben nie mie w czem
trudnoci; fid) inö — mi-
fd)en (w)miesza si do czego,

wcibi nos do czego; nun
l)at er geroonnene — teraz

ju wygra (party); er gab
ba — oerloren da za wy-
gran; baä — r)at fid) ge=

roanbt los si odmieni, szcz-
cie si odwrócio; bie $anb
(mit) im =e Ija&en mie
w czem udzia, nalee do
czego; bie £anb aug bem =e

laffen, aug bem «e bleiben
nie miesza si do czego;

laffe mia) aug bem =e nie

mieszaj mnie do tego, nie
wcigaj mnie w t spraw

;

ein fidjereg — fpieten i na
pewne; er treibt ein geroagte
— wiele ryzykuje, igra nie-

rozwanie; eg ift ein perfön«
lidjeg Qntereffe (mit) im «e

jest w tem prywatny interes,
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prywata; baä tft für itjn ein

— to dla niego zabawka,
rzecz atwa; aUcä i fi ifjm ein

— jemu wszystko idzie jak

z patka ; ©elb auf3 — feigen

pienidze stawi na gr ; er

fefct fein 2ticn aufg — ycie
wystawia, naraa na niebez-

pieczestwo; feine ©tjre ftefit

ouf bem =e idzie o jego ho-

nor; bem -e jufeljen przypa-

trywa si grze, by tylko

widzem; jmnbm ba3 — oer«

berben popsu komu gr;
ifj laffe ifim freien — zosta-

wi mu woln rk, nie kr-
puj go; fein — mit jmnbm
ttetben arty sobie z kogo ro-

bi, artowa z kogo; Biec

mujj ber Seufel im — fein

musia tu dyabe swój ogon
wcibi; gute Sftiene junt bö=

fen — ntacfien nadrabia mi-

n ; 6) ogon m. baanta (o-
wiectwo).

Sjne'lart, sf. pi --en, i)

sposób m. grania, gry, rodzaj

m. gry ; 2) odmiana /. (nauki

przyrodn.).

©jnYIbatt, sm. °t§, pi
=bäüe, pika /. (do grania),

chwytka/., gaka/.; (obraz.)

— beä ©lücfä igrzysko n.,

pomioto n. szczcia.

©jue'Ibaiti, */. pi -en,

bank m., dom m. gry.

<S}Jte'Uiar, adi. nadajcy
si do gry (na jakim instru-

mencie muzycznym), do przed-

stawienia (w teatrze).

«Spielbrett, sn. =(e)§, pi
*er, deska /. do gry.

Sjne'lbruber, sm. °%, pi
=BrÜber, towarzysz m. gry;

szuler m., gracz namitny
(pogardliwie).

SjJiClbltd), sn. -(e)§, pi
=büdjer, ksika /. o grach
lub zabawach.

Sjuelbube, sf. pi =n, bu-

da f. do gry.

S£ie'lu)eit, sn. =§, pi —

,

dim. od ©piel gra /., par-

tyjka/.; ein — madjen za-

gra partyjk, pogra sobie.

B^iflbodi, sf. pi =tt, ob.

©pielpuppe.

SptClbofe, sf. pi =tt, pu-
szka /., tabakierka / gra-

jca.

Spielen, I. va. (fiaben) i)

ein ©piet — gra w gr ja-

k; harten, ©cbad), SMrfel
— gra w karty, w szachy,

w kostki; fie fiaben big in

bie fpäte 3Jad)t gefpielt grali

do pónej nocy; ein falfcfieg

©piel — oszukiwa w grze;

(obraz.) by nieszczerym, fa-

szywym; ein geroagte§ ©piel
— gra ryzykownie, odwa-
nie; (obraz.) ryzykowa, na-

raa si na niebezpiecze-

stwo; ei fidjere ©piel —
gra party, której przegra
niepodobna; (obraz.) i na
pewniaka; 2) gra (na in-

strumencie muzycznym, na
scenie) ;) SStolir.e, ßtaoier —
gra na skrzypcach, na for-

tepianie; oterfimbig — gra
na cztery rce; bie erfie ©eige
— gra pierwsze skrzypce,

odgrywa pierwsz rol
; falfd)

— gra faszywie ; ben König

Sear — gra króla Lira;

eine grofje -ftolle — wystpi
w wielkiej roli, odgrywa,
odegra wielk rol (take
przenonie); ben Berriter,

ben -Karren — gra rol
zdrajcy, bazna; (obraz.) ben

Summen — udawa gupie-
go; roa3 albo mag für ein

©tü<J bat man fieute gefpielt?

co, jak sztuk grano dzi?

3) jmnbm etro. au ber öanb,
in bie $anb — niepostrzee-

nie wzi, wyj co z rki,

woy, wsun co do rki;
jmnbm einen hoffen, einen

©treid) — wypata komu
figla; er roiH ben grofjen

§errn — chce odgrywa ro-

l wielkiego pana, chce si
bawi w wielkiego pana,

udaje wielkiego pana; ben

Krieg inä geinbelanb — (albo

tragen) przenie, przerzuci

wojn w kraj nieprzyjaciel-

ski; fid) arm — zniszczy

si gr: II. vn. (baben) 1)

gra (w karty, w bilar(d), w
szachy i t. p.); urn ©elb —
gra o pienidze; junt $eit=

uertreib, jum Vergnügen —
gra dla rozrywki, dla przy-

jemnoci; fiod), niebrig —
wysoko, nizko gra

; falfd)
—

gra faszywie, oszukiwa

w grze; in ber Soiterie — gra
w lotery; fid) in bie §inbe— porozumiewa si w grze;

2) bawi si, zabawia si,
zabawi si; igra, artowa
= fdjerjen;" bie Kinber — im
©arten dzieci bawi si w
ogrodzie; mit puppen, 'mit
SBteifolbaten — bawi si lal-

kami, onierzami oowiany-
mi; mit jmnbm, mit etro. —
artowa sobie z kogo, z

czego; mit (bem) geuer —
artowa z ogniem; mit SBor«

ten — gra sowami; mit
jmnbm unter einer 2)edfe, einem
§Ute — albo ftetfen porozu-
miewa si z kim, by z kim
w zmowie; 3) gra (muzyka,
teatr); oom Statt, auroenbig— gra za pierwszym razem,
gra od razu z pamici;
er fpielt nad) bem ©eljör gra
ze suchu; ba§ ©tue! fpielt

in ber ©egenroart, in SBien
rzecz dzieje si w chwili obe-

cnej (w czasie obecnym),
w Wiedniu; tjeittc roirb nicfit

(£tjeater) gefpielt dzi niema
przedstawienia; 4) porusza
si; im SBinbe — powiewa;
ber SBinb fpielt auf bem SBaffer

wiatr igra po wodzie; bie

SBafferlünfie — nur an geier=

tagen wodotrysk tylko w wi-
ta jest w ruchu; bie %tf<$)t— im Söaffer ryby igraj,

skacz, goni si w wodzie;

5) w poczeniu z czasowni-

kiem laffen: etro. — laffen

poruszy co, wprawi co w
ruch; bie Kanonen — laffen

zacz kanonad, rozpocz
strzelanie z dzia; eine ÜKiene
— (albo fpringen) laffen mi-

n, podkop wysadzi w po-

wietrze; feinen 9Bi| — laffen

puci wodze dowcipowi; mit

fid) nicfit — laffen nie po-

zwoli artowa z siebie; 6)

poyskiwa = filinfen, bli^en;

mieni si; in ber ©onne —
laffen migota w blasku so-
necznym; ins ©rüne — wpa-
da w zielone; III. fpietenb,

ppr. i adi. etro. — fernen,

tun uczy si czego, uczyni
co z atwoci, bez trudu,

bez mozou; »be garben mie-

nice si kolory.
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©)tC'ICIt, sn. =n, granie ».,

gra /. ; igranie n. ; bawienie

n. si, zabawa f. ; szulernia

/'. (w karty).

©pie'ler, sm. =g, jt>Z. —

,

1) gracz m.
;
geroerbmaijiger

— gracz zawodowy; UM)er=

oefferltcher — gracz niepo-

prawny; f^atfd)— szuler m.,

kartownik m. ; 2) grajcy m.
(na instrumencie muzycznym),
grajek m. ; 3) aktor m., arty-

sta m.
©pie'ferfianbe, sf. pl. =rt,

banda f, graczów, szulerów.

«S^idcrci', sf. pl. »en, za-

bawka /., fraszka /., igra-

szka f.

©Jne'lertg, ©pie'Iertf% adi.

artobliwy, niemajey po-

waei.

©pielerin, sf. pi. =nen,

1) grajca /*. (w karty); 2)

grajca /. (na instrumencie

muzycznym) ; 3; aktorka /.,

artystka f.

©pte'Ifetnö, sm. =(e)§, pi.

=t, nieprzyjaciel m. gry.

<2j)te'ifen>, sn. <e)g, pi.

=er, 1) podwójne pole (gry

w Jawn-tennis); 2) obacz

Spielraum.

©pielfreunb, sm. «(e)§, vi.

=e, przyjaciel m.; towarzysz

m. ery; = Spielgefährte.

©jjte'igefitljrte, ©pie'lge=

itoffe, ©ric'{gefeU(e), sm. »ii,

pZ. =n, towarzysz m. (gry,

zabawy)
;
partner m., uczestnik

m. w grze; = ältttfpteler.

©Jjielgeljilfe, sm. =n, j??.

stl, krupier 7W., markier m.,

znacznik m. (w domach gry).

©JJte'lgetft, sm. =e§, szu-

lerska yka, namitno do

£17-

©jrie'Igelage, sn. =§, pi. —

,

szulernia pijacka.

©pte'Igelb, sn. *(e)s, pi.

=er, 1) szton m., znaczek m.
do gry w karty; 2) stawka

f.; = ©infafc.

©pie'tgefeUfdjaft, sf. pi.

«en, towarzystwo n. graczy.

JtClgefC^, sn. obacz
Sptetreqet.

©pie'lgetinnn, sm. =eg, ^?.

=e
z
wygrana /".

©pielglüd, s». «(e)3, szcz-
cie n. w grze.

Sflte'IIjanS, sm. *fe, lu-

bicy w. gra, namitny
gracz.

©pie'lljairä, s». »[es, pi.

sfiäuier, dom m. gry, szuler-

nia f.

6Jjie'fl)au§beftyer, sw. =§,

pZ. —
,

gospodarz m. w do-

mu gry.

•SJielljOtte, s/. ^. =n, szu-

lernia f.

©pielljononir, s». =(e)§, pi.

=e, honoraryum n., wyna-
grodzenie n. od poszczegól-

nego wystpu (teatr).

©pie'ltg, adi. obacz Spte*
lerta..

©pie'Iiantcrab, sm. =en, pi.

=en, <5p1e'lfimt}jatt, sm. =(e),

pi. =e, towarzysz w. (gry,

zabawy).

©ueifarte, s/
-

. ^z. =n,

karta /. (do grania}.

©pie'lfttffe, sf. pi. *n, pula

/., skarbonka f. od dochodu
wygrywa.

©pielflitü, sm. «§, ^z. «§,

©pie'lfränsdjen, sn. =, ^>Z.

— , klub m. gry, stowarzy-
szenie ii. grajcych.

SjJte'tfeitte,
'

s. pZ. grajki

^)Z.. muzykanci pi.

©pie'Kuft, s/. chtka /. do
grania.

©flielmamer, s/. #z. «en,

sposób ii. grania.

©pie'Imann, sm. =(e)s, pi.

»leute, muzykant m., gdziec
m., gdek m.

©pielmamtSjmtft, sf. pi.

fünfte, korporacya/. muzy-
kantów.

©flte'lmarfe, sf. pi -n, licz-

man m., szton ni.

©pie'inarr, sm. =en, pZ.

=en, zapalony gracz, zapa-

mitale gr lubicy.

©pie'loptr, sf. pi. =n,

opera komiczna.

©pielort, sjm. =(e)§, />Z.

se, miejsce ». gry.

@£te'fy(J.piere, sw. pZ. pa-
piery spekulacyjne (gieda).

©Jrie'tyartie, «/. pi. >n,

partya /., towarzystwo n.

wspólnej gry.

(^tei^an, sm. =(e)§, pi.

=pläne, 1) prawida pi. gry;

2) repertoarz m. (teatr).

3fn len b er, Xeutfcfi^iolniicfie? 25orter6n.

SptClllIa^, sm. «eg, pi.

»plage, miejsce n. gry, do
gier.

SpiCtyuWe, s/. ^?. =n,
lalka /. (do bawienia sie).

©Jue'lratte, s/. pz. =n^ i)

obacz ©ptelnarr; 2) szuler

m., oszukujcy w grze.

©Kielraum, sm. =(e)3, pi.
«räume, 1) obacz Spielplan;
2) miejsce n., pole «., prze-
strze f. (w którem, w któ-
rej si co wolno porusza
moe) ; zakres m. ;— für 2)ampfs
mctfcfotnen gra /.; (obraz.)

jmnbm freien — gemähren
da komu wolno dziaania;
— Bet ^Berechnungen granice
w obliczaniu; 3) ziew m.
(budown.).

©pte'Iregel, sf. pi. >n, pra-
wido «., regua f. gry.

ßplt'tfaal, sm. <(e)g, pi.

«•feile, sala f. do gry.

@pie'Ifadjje, 8f. pi. =n, za-

bawka /., cacko n. ; fietne— bawideko n. ; rozrywka
/.; •= Seitvextteib.

©fliCIftUÖC, sf. obacz Spiel»
jtmmer.

©)ie'Iftunuc, sf. pi. =n,
godzina /. gry, zabawy, wy-
poczynku (w szkoach).

©^tClfltdjt, sf. namitno
f. do gry, karciarstwo n.,

kosterstwo n.

©jJte'Ifag, sm. <e)§, pi. »e,

dzie w. gry, zabawy, od-
poczynku.

©ipte'fteiifel, sm. =3, ^J. —

,

zy duch szulerski.

©pielHfdj, sw. »eg, pi. =e.

i (Km. ©^tC'Ittfd)d)Cn, sn. =§,

_p — , stolik m. do gry.

©^JtC'IU^ir, sf. pi. =en, ze-
gar grajcy, kurantowy, ze-

gar m. z kurantem.

©pie'Itier&erüer, sm. =g, pi.

—
,
psotnik m. zabawy; id)

roili fein — fein nie chc
popsu zabawy.

©piCltimre, sf. pi. =n, za-

bawka f.

©jjte'lüiarenljnnbler, sm. =g,

pi. — , handlujcy m. zabaw-
kami.

©pie'lttiarcHljuii&lung, sf.

pl. -en, ©jne'Iuiarenlaöeit, sm.
=g, pl. =Iäben, sklep m. z za-
bawkami.

29
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Sjjie'aueije, sf. pl. »n,

sposób m. grania, gry (take

teatr i muzyka).

Syteltoerf, sn. .(e)3, pl.

«.e, 1) zabawka f. ; ©pie'l-

fttdje, 2) rozrywka f.\
=

^eitpertreib ; 3) mecbanizin

m., urzdzenie n. instrumen-

tów grajcych.

©^tC'lgCit, sf. czas w. do

zabawy, do rozrywki.

©JjiC'ljClig, sw. .(e)§, jrf.

=e, zabawka/., zabawki^/.;

jmnbn gum — macben zaba-

w sobie z kogo robi; wo-

dzi kogo za nos (= jmnbn
an ber Stfafe führen).

©tfelgtinnter, sn. °$, pi.

—
,
pokój m. do gry; pokój

do zabaw dla dzieci.

©piet, sm. i sn. =(e), pl. 'i,

1) cienki koniec trawy ; 2)

take (*tyte'rdjeit, sn. *, odro-

bina /.; auó) mdjt tin —
ani dziebeka.

©JJte're, a/. p =n, obacz

©tanae.
©pie'rling, «w. -(e)§, ^.

•e, jarzbina domowa (drze-

wo).

©jne'rlingSöautn, sm. ob.

©pierlina,.

©jjte'rttngSueere, «/. i» -en,

jagoda jarzbinowa.

©Jne§, *w. =e§, pl. 'l, 1)

dzida /"., kopia /., wócznia

/., spisa /., oszczep m., dzi-

ryt m., lanca /.; 2) roen m.,

roenek m.\ = Sratfpiefe;

on ben — ftetfen wsadzi na

roen; am -e braten (u)piec

na ronie; er fdjreit, als ob

er ant »e ftäfe wrzeszczy, jak

gdyby go kto ze skóry ob-

dziera; ben — umbreben,

um!efyren pokaza drug stron

medalu, zmieni metod,
sposób postpowania ; 3) pierw-

szy roek jelenia; 4) =e,

pl. pienidze pl. (w mowie
studenckiej); 5) -e, pl. znaki

drukarskie w miejscu braku-

jcych czcionek.

*©£te'Potf, sm. -(e)§, pl.

sbbcfe, rogacz jednoletni.

©jue'Praten, sm. «=§, pi.

—
,
piecze /. z rona.

©jne'Pürger, sm. *§, pi—
, mieszczuch m., parafia-

nin m., zaciankowiec m.,

kotun m.
©jncpiirgcrei', */., 6*>ie'f?=

ftürgeitlim, sn. *$, mieszczu-

chostwo «., zaciankostwo ».,

parafiastwo n., kotustwo «.

©jjie'Piirgcrlidj^fltf*. mie-

ezczuchowski, parafiauski, za-

ciankowy ; kotuski ; adv.

po mieszczuchowsku, po para-

fiasku, zaciankowo.

6#e'Prel)er, sm. *, pl.

— , czowiek lub przyrzd
obracajcy miso na ronie.

©ne'ftetfen/*n. -8, pl. —,
eleziec m. u oszczepu, u lan-

cy, u rona.

©JCffCtt, va. (beben) 1)

woy na roen; ein ©tue!

Skaten auf bie ©abet, mit

ber ®<xhd — kawaek pie-

czeni wzi, nadzia na wi-

delec; 2) przebi dzirytem,

przeszy oszczepem, przeku
lanc; = burebbobren; auf

einen $fabt — wbi na pal;

auf dJeroeit) — bra na rogi,

bó rogami.

©pie'plt, sn. "a, 1) wbicie

n. na pal (kara w Turcyi);

jum — »erurteilen skaza na
pal ; 2) wsadzanie n. na ro-

en (kucharstwo).

©;|jte'pr, sm. =§, pl. —, 1)

roczniak jele m., letni pi-
czak (ow.); 2) = ©pief$=

burger.

©pie'ftfÖWtig, adi. dziry-

towaty; roenkowaty.

©pte'fjgeljönt, sn. », roki
pl. piczaka.

©^ic'ftgefett, sm. =en, pl.

=en, kumpan m., kamrat m.,

towarzysz m. ; wspólnik m.,

uczestnik m. (pogardliwie).

©^tCfglanj, sm. «e3, anty-

mon m-, surmik m. (metal).

©£te'|gla§, sn. =fe3, obacz

©pie&glanj.

©)tC'pglag6uttCr, sf. chlo-

rek m. antymonu.

©jrte'Paar, sn. =(e)§, pl.

*e, szczecina f., sterczcy,

ostry wos.
©JJte'fftg, adi. 1) obacz

©piefeförmig; kolczasty, szpi-

czasty; 2) kruchy (o 'kru-

szcach); 3) obacz ©piefjbiir*

gerltdj.

©#e'Pntu)t, sm. =(e), pl.

«e, wócznik w., kopijoik m. y

onierz wóczni uzbrojony
(historya).

©pte'ßtllte, */. pl. =tt, prt
m., rózga f.; =n laufen bie-

ga przez rózgi; -n laufen

laffen puszcza prz«-z rózgi.

©Jjie'fjnttenlaiifen, sn. «3,

bieeanie n. przez rózgi.

©Jneptrager, sm. obacz
©piefefncdjt.

©Jne'ftjaim, sm. -(e)s, pl.

-jäbne, kie m.
©^Jt'fC, */. pl. -n, obacz

©piefe.

©))ttt, sw. ~(t)$,pl. «e, ka-
bestan ?«., winda okrtowa,
koowrót ?w. do liny kotwi-
cznej.

«S^itta'gC, (wym.: —la),

sf. uszkodzenie n. towaru
wskutek nieodpowiedniego
umieszczenia go na okrcie.

©jH'tt&aUttt, sm. >t%, pl.

«bäume, gtya'fe, sf. pl. =n, 1)

korba /., rkoje f. (u) ka-

bestanu; 2) obacz ©pinbel«
baum.

©^i'ttC, sf. pl. «n, 1) wrze-
ciono n. ; 2) obacz ©peit ; 3)
obacz ©piÜbaum 1); 4) ka-
bestan m.; = ©piÓ; ft) no-
cna czapeczka.

Sjn'flen&iftel, sf. pl. =n,

kdziel /., przelica/. (rol.).

'®pVUtpi, l'va. (laben) 1)

(Selb, 3eit — marnowa, tra-

ci czas nierozsduie ; 2) prze-

ciga sonin; = fptcfen; IL
vn. (baben) wypuszcza ody-
gi wrzecionowate (o rolinach).

(SjjfHtitg, sm. »%, pl. =-e,

lubaszka f. (liwka).

©pi'ttmagc, sm. =n, pl. =n,

krewny m. po kdzieli (pra-

wo germaskie).

©jH'flfeite, sf. pokrewie-
stwo n. po kdzieli (prawo
germ.).

©^t'tttrommel, sf. pl. -n,

bben m. kabestanu (mechap.).

<5pt!W't, sm. =(e)ä, szpinak

m. (rolina).

©,|jinu, sm. i sn. «(e)§, pl.

=e, szafa f., szafka /.

©))i'nuci, */. pl. «n, 1)

wrzeciono n. ; 2) waek m.r

walec m., koowrót m.; wrze-

cionko n. (w zegarze); 3) ob-

©peid)e.
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©jji'n&ciaffel, sf. pl. nx,

kpie m. (pajk).

<&!pi'nbtlHmrx, sm. «es, pl.

=bäume, brydelina f., mon-
twa /., trzmielina /., trzmiel

m., omata /., matnica póno-
cna; qemeiner — babi zb.

gtyi'n&elbetne, sn. pl. cien-

kie nogi.

©Jji'lt&eltieinig, adi. cienko-

nogi.

©Jn'nbelbünn, Spi'nbdbürr,

adv. cienki, chudy jak wrze-

ciono, jak chart.

©JJt'ltb ClfÖrmtg, adi. wrze-

cionowaty; adv. wrzeciono-

wato.

(§jn'ttbelhal§, sm. «fe§, pl.

«fjälje, szyjka f. wrzeciona.

Sjn'nbeifnopf, sm. «e§, pi.

»fnopfe, gruby koniec wrze-

ciona.

©jjt'nbelmatljer, sm. *§, pi.

— , wrzecionnik m., wrzecio-

niarz m.
©^t'nbdmoge, sm. obacz

©ptBmage.
<g£t'nbelf d)nerte, sf. pl. =n,

wrzecionek m. (zwierz mie-

kliwe).

@)t'nbcUrc^c, sf. pi. =n,

schody krcone.

<&>pint'tt, sn. .(e)§, pl. =e,

szpinet m., klawikord stoli-

kowy (muzyka).

©jn'ttlt&ar, adi. prz-
dzalny.

©pi'nn&arfeit, sf. prz-
dzalno /.

©jjt'nnMume, sf. pl. =n,

zimokwit m.\ = föerbftjeitlofe.

S^Jt'nnC, sf. jpZ. =n, 1) pa-

jk m. (owad); 2) (obraz.)

osoba pena goryczy, zoli-
wa; 3) koronka /., tkanina

f. do pajczyny podobna.

@pt'mtfeittb, adi. imnbm
— jettt zapamitale kogo nie-

nawidzie; fie finb etnanber
— nienawidz si okropnie.

©pi'nnen, fpinne, fpinnft,

fpmnt, jpann, §abe gefpon=

nert, I. va. 1) prz;
mit ber §<mb, mit ber Ra*
fdjine, am SodCen, am S^abe
— prz rk, maszyn, na
kdzieli, na koowrotku;
©eibe — prz jedwab

;

(obraz.) babei tnirb er feine

©etbe — nie utyje przy tem,

nie bdzie mia przy tem
obowu

; 2) (przenonie :) kno»
wa, knu, snu; SSerrat —
knu zdrad; ©ebanfen —
snu myli; einen ©ebanfen
roeiter (au3=)— rozwija myl,
bawi si myl; II. vn. 1)
prz; 2) obraca si; 3)
marmota (o kotach); 4)
siedzie w kozie; 5) er

fpintlt nie dobrze mu w go-
wie, brakuje mu klepki; gada
bzdurstwa; III. gefponnen,

pp. i adi. przdzony; (u)snu-

ty; e§ ift nid)t§ fo fein ge=

fponnen, e fommt bod) enblid)

an bie ©onnen prawda zawsze
wyjdzie na wierzch.

Spt'nttCH, sn. =g, przdze-
nie n. ; marmotanie n. (kotów)

;

(obraz.) snucie n. myli;
knowanie n., knucie n.

©JJt'ttnCtt", adi. pajczy.

©jji'nneniUinliu), ©pt'nnen»
Qtttg, adi. podobny do pa-

jka ; =e Siere zwierzta pa-
jkowate.

'
©Jjt'nnenftfd), sm. *e§, pl.

-e, dziworyb m. (zoologia).

©pt'mtenförmip, adi. ob.

©pinnenartig,

©bi'mtejtfiifje, sm. pl. nogi

pl. pajka; (obraz.) palce du-
gie i cienkie.

Sjn'tmengetoebe, sn. =§, pi.

—
,
pajczyna /. ; DoU — pa-

jczynowaty, pajczysty.
'
®}Jt'nitcnfra&IJe, sf. pl. °n,

nogacz m. (zoologia).

©jn'nnenfraiit, sn. =(e)g,

pl. Kräuter, pajcznik m.
(rol.).

@j)i'mtenfiinbe, sf. nauka

f. o pajkach.

©Jjt'niienneft, sn. =e§, pl.

=er, ©toi'nnenneC, sn. =t,pl.
=e, obacz ©pinnengeroebe.

©)i'nncnttCrC, sn. pl. zwie-

rzta pajkowate.

'©Jn'mtehtoebeljaitr, sf. bo-
na pajczynowa (anatomia).

©pt'nner, sm. =§, pi. —

,

1) przdca ni. ; 2) oprzdka
f.

t
jedwabnik m. (zoologia).

Spinnerei', sf. pi. =en, i)

przdzalnia/., przdzarnia f. ;

2) przdzenie «., przdza /.

Sjjinnerei'&efi^er, sm. -§,

pl. — , waciciel m. prz-
dzalni.

©Jji'mterin, s/. pl. »nen,

1)
t
przdka /., przdzicielka

/. ; 2) obacz ^erbftgetttofe.

©Jjt'niterlolm, sm. =(e)§, pi.

sotne, 1) zapata /. za prz-
dzenie; zarobek m. przdcy;
cena /. przdzy.

<Sjn'ntt(e)töe6en, sf. pl. pa-
jczyna /. ; biinn rote — cienki

jak pajczyna.

SJ)i'mtfa&rif, sf. pl. =en,

przdzalnia f.

©i'nnfl0^8 #
sm. -feg, len

m. do przdzenia.

©Jji'mtfrait, sf. pl. =en,

przdka /.

©^Ji'nn^anf, sm. =e§, ko-
nopie pl. do przdzenia.

©J)i'mU)au§, sn. -feö, pl.

Käufer, przdzalnia /.; dom
m. pracy, wizienie n.

@.|H'nnljiittC, sf. pl. =n, cha-
ta/, do hodowli jedwabników.

©Jji'mtittbaftrie, sf. prze-
mys przdzarski.

(SjH'nniuiigfer, sf. pi. «n,

panna /.,] pozionmica /. (zoo-

logia).

<S}ii'mtmafdjiite, sf. pl. «n,

maszyna /. do przdzenia.

«Spi'nnmübie, pl -n, obacz
©pinnerei.

©Jji'nnrab, sn. *e§, pl.

-räöer, koowrotek m.
©Jjt'mtraujje, */. pl. -n,

przdka-mniszkay^ (zoologia).

©jn'mtrotfen, sm. -s, pl.

— , kdziel /. ; ein — VOÜ
ile na kdziel nawin mo-
na; 2Boite, $lad)8 am —
kdziel f. ; ben %l<xfy§ auf

ben — Tegen len nawin na
kdziel.

'©tot'mtfdmle, sf. pl. »n,

szkoa przdzarska.

©pi'imfCibe, sf. jedwab
przdzony.

©Vnriftufie, sf. pl. -n,

przdzalnia /.

©)t'nnftukncrjaftlung, sf.

pl. -en, ©fli'nnftubenmardien,

sn. =§, pl. —, opowiadanie
n. przdek, bajka /.

©u'nnftitkntt>et§l)eit, sf.

pl. =en, mdro /. bab od
kdzieli.

'©jn'nntoekljaiir, */. obacz
©pinnenroebefjaut.

©^i'nntDttb, sn. «(e)§, pi.

ser, przdka /.

29*



Sjjt'nmocrl
455 ©prtjbogig

©hi'nnuierf, sn. «(e)a, ma-

terya to. do przdzenia.

©bi'nnaierfjcng, sn. -(e)3,

pi. =e, przyrzd to. (owadów)

do przdzenia.

©jU'nnlDOtte, sf. wena f.

do przdzenia.

©«triö'3, ad*»1 kolcza(s)ty
;

delikatny, trudny, krytyczny

(u. p. sprawa jaka).

©flint, sn. -(e)8, pi. -e, l)

miara piciolitrowa; bret —
Sirncn pitnacie litrów gru-

szek; 2) 'cylinder m. (kape-

lusz, artobliwie).

©»tntifte'ren, vn. (baben)

przemyliwa, medytowa;
mdrkowa.

©ninttfte'ren, sn. «3, ©nin-

tifiererei', sf. pi. -en, prze-

myliwanie n., medytowanie

«., mdrkowanie ».

©nio'n, «w. «(e)8, J) "C/

szpieg to.

©fitona'ge, (wyin. : —na),

sf. pi. =n, szpiegostwo n.

(S^tontCrcn, I. va. (baben)

szpiegowa, ledzi kogo, co

;

II. vn. (baben) szpiegowa,

by szpiegiem.

Sjnonie'rtn, fn. -3, szpie-

gowanie »., szpiegostwo n.

©bioniererei', »/. ^- -en,

szpiegostwo «.

©nio'nin, *f. p*- :™n >

szpiegowniczka f.

©hiral, aóY. obacz <Spiral=

fotmia.

©Virale, «/. pi. -n, linia

limakowata, limak to., kr-
glica /.; obacz ©piralfeber.

©niralfeber, sf. pi. »n,

spryna zwinita, spryna
wykowato skrcona; spr-

yna odwodowa (telegraf).

©tfralförmtg, adi. spiral-

ny, krty, krtny, krciaty,

krecisty; adv. spiralnie, krto.

©btralgetoölbe, sn. -3, pi.

— , sklepienie muszlowe.

Spirallinie, sf. pi. =n,

krslica/., linia limakowata.

©totrallintg, adi. obacz

(Spiralförmig.

©biralainbung, sf. pi. =en,

kraarlica /.

(Sniriti'§mn8, sm. —, spi-

rytyzm to., duchowadztwo
n., obcowanie n. z duchami
zmarych.

©juriti'ft, sm. =en, pi. =en,

spirytysta to., duchowadca to

©nirtti'ftin, sf. pi. =nen,

spirytystka /.

©fltriti'ftifu), adi. spiryty

styczny.

©ntrituati'3ntu8, sm.

spirytualizm to., duchoznaw

stwo n., nauka f. o duchach,

duchowiedztwo n. ;
ducho-

wo f.

©nirituaU'ft, sm. «en, pi

=en, spiritualista to., ducho-

znawca to.

©birituali'ftin, */. pi. °n«

spirytualistka /.

©fltrituali'ftifu), adi. spi-

rytualistyczny.

©üirituaUtä't, */. ducho-

wo f.

©ÖttttllC'tt, adi. duchowy;

dowcipny.

©birttUO'fen, pi. spirytuozy

pi., napoje wyskokowe.

©flt'rttuS, sm. — ,
pi. — i

»ffe, 1) spirytus to.; okowita

f., gorzaka /., wyskok go-

rzaczany, wódka f. ; 2) przy-

dech to. (gramatyka); 3)

(obraz.) duch to., dusza /.,

umys ot., dowcip to.; er bat

md)t met — nie bardzo on

mdry; junt Teufel ift ber —

,

baS flegma ift a«&Ueben

duch si ulotni, forma za-

chowaa" si; zapa min,
czczy mechanizm pozosta.

©»t'ritUÖartig, adi. podo-

bny do spirytusu, okowitowy.

©pi'rituSbrenner, sm. -s,

pi. — , a^orzelnik OT.

©ni'rituSbrennerei, sf. pi.

=»en, gorzelnia /.

©afrituSgerud), sm. -(e)s,

odór to. spirytus«, gorzaki.

©nt'rttuöfouicr, sm. «8, pi.

— , maszynka spirytusowa.

©»i'ritu§Iantbe, sf. pi. -n,

lampa spirytusowa.

©nfritugniage, sf. pi. =n,

alkoholometr w., wódkomiar

m., wódkowania f.

©nital, s». =(e)3, pZ. ©pt=

täler, szpital to., lecznica /.,

dom dla chorych.

©biltel, sm. i sn. =3, pZ.

— , szpital to.

©nt'ttelfird)e, */. pi- -«»

koció szpitalny.

©pifc, «di. 1) szpiczasty,

koczasty; =e8 ©eftcbt, «e,

gtafe twarz przyduona, nos

szpiczasty; *e Ringer dugie

i cienkie palce; -er SBtnfel

ostry kt; «er Sogen ostro-

uk to. ; =e§ Keffer ostro za-

koczony nó; =er Äegel

ostrokrg to.; 2) (obraz.)

uszczypliwy, zgryliwy; =e

Slnroort uszczypliwa odpo-

wied; II. adv. 1) szpiczasto,

koczasto; — mad)en szpi-

czasto zakoczy, skrci, za-

struga, wyklepa, nada ostry

koniec; — roerben sta sie

koczastym ;
przyduy si

(n. p. twarz); — jutaufen

stawa si pod koniec cie-

szym; 2) '(obraz.) uszczypli-

wie, zgryliwie ; — <mttt)0r=

ten odpowiedzie uszczypliwie.

©flÜJ, sm. =e£, pi. "t, 1)

szpic to. (pies); 2) (poufale:)

stan to. pijastwa ;
= 9iaufd);

einen — 6aben by podocho-

conym; fid) einen — antritt»

len podchmieli sobie.

©nt'Cambojj, sm. -ffes, pi.

=fje, kowado dwurone.

©ni'^affc, sm. =n, pi. «n,

mapozwierz w.

©ni'^Oil, */. pi «ägte, sie-

kierka koczasta, dzióbas to.

(S^i'^balfen, sm. obacz

Jgahnenbalfen.

©pi'part, sm. «=e§, pi.

sbärte, bródka szpiczasta.

©ni'^lierg, sm. -(e)8, pi =e,

ostra góra.

©pi'^blatt, sn
%

'&, pi.

=blatter, ostry, koczaty li.

Sbi'^blätterig, adi. ostro-

liciasty.

©Einblättern, sf. pi. ob.

äßinbpotfen.

©Einbogen, sm. =8, pi. —

,

uk strzakowaty, uk gotycki

(architektura).

©tot'fcbogenfenfter, sn. =s,

pi. —, okno gotyckie (archi-

tekt.).

©ni'^bogenform, sf. pi. =en,

ksztat to. uku strzakowa-

tego (architekt.).

©pi'^bogenftil, sm. -(«)8,

styl gotycki, architektura go-

tycka.

©üt'^bogig, ©ai'^bögig,

I adi. strzakowato-ukowy.
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®!pi'i$bd\)tti, sm. =g, pl.

— , wider stokowy.

cpi'tymtyt), sm. =ben, pl.

=6en, ajdak m., otr m., hul-

taj m., szelma m., filut m.,

zodziej m.\ ffeiner — may
nicpo (artobliwie o dzie-

ciach); frecher — zuchway
otr.

@})i'#iiibenbanbe, sf. pl.

=n, szajka/, hultajów, otrów.

StyHjbiibengefidjt, sn. =(e)§,

pl. =er, twarz hultajska, o-
trowska.

©jjt'Cbubenbanbuierf, sn.

=(e)ö, hultajstwo n., otro-

stwo n.

©}ji'#6ii&enl>öl)le
f
sf. pl. -n,

jaskinia f. otrów, hultajów.

Sjji'^bubenlcben, sn. «s,

ycie hultajskie, otrowskie.

Sju'^bubentyracbe, sf. gwa-
ra hultajska, jzyk m. o-
trów, zodziei.

©jji'fc&ufienftretdj, sm. =(e)§,

^). =e, uczynek otrowski,

szelmowski ; «e ttUäfürjrcrt po-

penia otrostwa.

©fli'^büberei, «/. .pZ. -en,

otrostwo «., szelmostwo «.,

ajdactwo n., zodziejstwo w.;

filuterya /.

SjJt'fcbiibtlt, sf. pl. =nen,

hultajka /.,' otrzynia /., zo-
dziejka /. ; filutka f.

©Jji'tjbÜbifd), adi. otrow-
ski, hultajski, szelmowski,

zodziejski; filuterny, adv. po
otrowsku, po hultajsku, szel-

mowsko, zodziejsko; filu-

ternie.

©pi'Cdjen, sn. =3, I. dim.
od <5pi£ may szpic (pies)

;

(artobl. :) ein — foa&en mie
troch w czubku ; II. dim. od

©pifce 1) szpicek m., koniu-

szek m. ; 2) koroneczka f.

Spi'^C, sf. pl. =n, 1) ko-

niec m. (szpiczasty palca,

nosa, igy, noa i t. p.) ; szpi-

ca /., ostry koniec (laski,

wóczni, oszczepu); mit einer

— nerfefjen szpiczasty, ko-
cza(s)ty; in einer — enbigen

koczy si w szpic, mie
ostry koniec ; mit ber — ner*

rounben, treffen zrani, tra-

fi ostrokocem; bie — ab=

bredjen, abfc&neiben — oda-
ma, odci koniec (szpicza-

sty); (przenonie:) einer ©aebe,
|

einem Singriff bie — abbreeben

nieszkodliw uczyni rzecz,

ubezwadni, odeprze natar-

cie
;
jmnbm bie — bieten stawi

komu czoo, oprze si komu;
2) cypel m., klin m. ldu,
przyldek m. ;

= Aap (geo-

grafia); 3) róg m. (szpiczasty),

2bek m.; = 3ade, ^ä&ncfjen;

4) wierzchoek m., (kocza-
sty) wierzch m. ; bie — be§

23erge§, beS 23aume§ szczyt

m. góry, wierzchoek m. drze-

wa; 4) (przenonie:) czoo «.,

przód m., pierwsze miejsce;

fid) an bie — ftellen stan
na czele; an ber — eines

Unternehmens fteben sta na
czele przedsibiorstwa, kiero-

wa przedsibiorstwem; an
ber — be§ £>eere§ matfrf)ie=

ren maszerowa na czele

wojska; an ber — ber ,3iDi=

lifation marfebieren przodo-

wa w ciwilizacyi ; etro. auf

bie — treiben posun co do
najwyszego stopnia, przesa-

dza w czem; 5) (obraz.)

zoliwo /., zgryliwo /.,

sowo zoliwe, zgryliwe;
=en austeilen dojeda, doja-

da, dogryza na wszystkie

strony; bie — mar gegen btdj

gerietet to bya do ciebie

przymówka ; 6) koronka f. ;

Dene^iamfcbe, flanbrifcbe =n
koronki weneckie, flamandz-

kie; feibene »n jedwabne ko-
ronki; mit =n befefeen obszy-

wa koronkami.

(Steifen, sn. *&, pl. —,
rodzaj m. struga.

<Sj)t't$eI, sm. =8, pl. —,
doncsicielm., szpieg m., agent
policyjny.

Sjn'^eln, vn. (bab en) 1)

szpiegowa; donosi; 2) do-

jada, dogryza, dokucza.
«S^t'^dtum, sn. =§, szpie-

gostwo n.

<§}ji'fcen, I. va. (Ejaben) 1)

zastruga, zaostrzy, zako-
czy, koczatym uczyni,
przyciesa, przyci; einen

33leifiift, eine geber — tem-

perowa oówek, zaci, przy-

rn oówek, pióro; ben

33iub, bie Sippen — zrobi
z ust, z warg dziób; bie Dfjren

— nadstawi uszy, nadsta-

wi(a) uszu (przysuchiwa
si z ciekawoci); strzydz

uszami (o koniach); 2) (prze-

nonie :) fid) auf etro.— ostrzy
sobie zby na co; 3) koniec

uci, wierzchoek obci; II.

gefpit, pp. i adi. koczasty,
city; (obraz.) auf etlü. —
fein by ciekawym na co;

eine »e ^eber baben mie styl

satyryczny, gryzcy.

ityi'ljen, sn. », struganie

«., zaostrzenie n., przycina-

nie w., cinanie n. koca.
Spi'^enarbeit, sf. pl. =en,

koronkowa robota.

©Jjt'^enärmel, sm. =$, pl.

— , rkaw koronkami obszyty.

©ju'&enauffafc, sm. -t§ f
pi.

=fäfce, obszycie koronkowe.

<Spt'£enau3befferitt, @£i't=

jenaunabertn, */. pl. *nzn,

koronczarka naprawiajca
koronki.

<apt'^enbefatj, sm. ««§, pi.

«fäfce, obacz ©pifcenauffaft.

©jji'Ceubiume, sf. pl. »n,

zwiela /. (rol.).

Sjjt'^eneinfafc, sm. -tó,pl.

=fäfoe, wstawka koronkowa.

(Sjji^engarn, sn. »e§, pl.

»e, nici pl. na koronki.

Sjri'ljengritnb, sm. -(e)§,

to n. koronki.

<S)i'£enI)al3tiidj, sn. obacz

©pi^entueb.

©jjt'^enbnnbel, sm. =§,

handel m. koronkami.

(S^enljänbler, sm. =3, pl.

— , koronkat z ni.

©pi'ljenhänblcrin, sf. pl.

=nen, koronczarka /., ko-

ronkarka /.

<§}n'£cnf)iinbiiing, sf. pl.

=en, sklep m. z koronkami.

Sjjt'Cenbaiibe, »f. pi. =n,

czepek koronkowy.

©^t'^cnflctb, sn. *(e)§, pl.

»er, suknia koronkowa, ko-

ronkami obszyta.

©ji'^cnflbpvcl/ sm. %, pl.

—
, klocek m. do robienia

koronek.

©^i'^CnlliJ^elCi, sf. ro-

bienie 11. koronek na klo-

ckach.

«Spt'fceuHöWiertn, sf pl.

=»nen, koronczarka /., ko-

ronkarka f.
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©jn'tyenftagen, sm. =g, 2)1-

«fragen.konierz koronkowy.

©jn'tjenmanfdjetten, sf. pi.

mankiety koronkowe.

<2)'ljemmifter, sn. «=§, pi.

—, wzór koronkowy.

Sju'tjenfdjleier, sm. =§, pi.

—, welon koronkowy, woalka
koronkowa.

<5}ji'&enfti<ij, sm. =(e)§, pi.

=e, ciec koronkowy.

(styi'fcenturh, sn. =(e)§, ^z.

»tiidjer, chustka koronkowa.

©pi'^enöerfaufer, sm. =»,

pü. — , koronkaiz m.

©jn'ijenüerfäufertn, sf. pi.

»tlen, koronkarka y.

@in'£entt>erf, ««. obacz

©ptCenarbett.

€tyi'^entDtr!er, sm. =§, pZ.

—, koronkarz m.
©jn'tjenuiirfertn, sf. pi.

»nen, koronkarka /.

«Ät'Cenjtnint, sm. »(e),

nici pZ. na koronki.

©jit'fcer, sm. -§, pZ. —

,

przyrzd m. do zacinania

oówków.
©jH'tjfiltbig, adi. przebie-

gy, wykrtny, sofistyczny;

adv. przebiegle, wykrtnie,
sofistycznie.

©Ju'^finbigteit, sf. pi. =en,

wykrty pi., wykrtarstwo «.,

przebiego /., subteltnostka

f.; =en fudjen, auf *en au3=

geben wykrtów szuka, wy-
krtów si chwyta.

©pi'^geinölbe, sn. =%, pi.

— , sklepienie strzakowate.

©jji'^gla§, sn. =fcg, pi.

»glafer, kieliszek m. (zwony
u dou).

<®$i'1$aät, sf. pi. -n, mo-
tyka koczasta ; kilof m.,

kliniak m.

<S>$i'Wammtx, sm. =§, pi.

-Jammer, motek szpiczasty,

dziobak m., czekan m.,

obuch m.
©})i'#)auc, sf. pi. =n,

oskard m., czekan m., cza-

gan m.
©^Jt'^unb, sm. =eä, pi.

=e, szpic m. (pies).

©pi'fchlli, sm. <&, pi.

*biite, kapelusz szpiczasty.

©flt'^tg, I. adi. 1) szpi-

czasty, koczasty; = fpifc;

2) (obraz.) ostry, uszczypli-

wy; =e SBetnerfungen ironi-

czne uwagi; =e Sieben führen
zgryliwie, uszczypliwie mó-
wi, dojada; IL adv. szpi-

czasto, koczasto
;

(obraz.)

ostro, uszczypliwie; jmnbm
— ontroorten uszczypliwie
komu odpowiedzie.

(Spi'fcigfett, sf. pi. =en,

irouia/., sarkazm m., uszczy-
pliwo f., szyderczo f.

©jn'tjflette, sf. pi. =n,

rzep pospolity (bot.).

ppityOtf, sm. =(e)§, pi.

=Töpfe, szpiczasta gowa,
czowiek m. o szpiczastej

gowie.

gjn'Cfugel, sf. pi. =n, sto-
kowa kula.

Spi'^frannje, */. pi =n,

obacz pibaue.
&$i'fymaxlt, sf. pi. =n,

znak pooony na czele arty-

kuu bezimiennego zamiast
podpisu (dziennik.).

Somalia, sf pi. =mäufe,
kretomysz f., ostropysk m.,

chocho m., lepuszonka f.
(zool.).

©pi'^meifttf, sm. =g, pi.

— , przecinak trzonkowy.

©planarne, sm. -ng, pi.

«n, przezwisko n.; jmnbm
einen =n geben przezywa,
przezwa kogo.

©JJt'^nafe, */. pi. =n, szpi-

czasty, koczaty nos.

©JJt'tynaftg, adi. ostronosy.

©jn'Cj)fabJ» sm. «e§, pi.

=pfäble, pal szpiczasty.

©pi'^ffillle, sf. pi. =n,

ostrosup m. ; oierfeitige —
aus einem ©tein obelisk tm.

(SjJt'tjftljäbel, sm. obacz

©pifcfopf.

©Jn'tjfdjttäkltg, adi. ostro-

dzióby.

Spi'Cfrljtene, */. pi. m,
(take SBeicbenjunge /., 2Bed)=

felfthiene /., Sunge /.) szyna
kocowa, iglica /., szyna
zwrotnicza; linfe — einer

Sinfäroeifbe iglica lewozwro-
tna, lewa iglica lewej zwro-
tnicy; rechte — einer Sints=

roetdje prawa iglica lewej

zwrotnicy; Itnfe — einer

Siecbtäroetdje lewa iglica pra-

wej zwrotnicy ; rechte — einer

^echtSnmcfie iglica prawo-

zwrotna, prawa iglica pra-

wej zwrotnicy ; unterfcblagenbe
— iglica podsuwana, iglica

przylena (kolejn.).

<5pi'i}\ä)nabti, sm. =§, pi.

«fcbnäbel, ostry, szpiczasty

dziób.

<5jn'£tiHtiber, sm. •>§, pi.

—, rodzaj m. widra.'

<Bpi'^tDinf(t)ÜQ, adi. ostro-

ktny.
<Bif)i'^V0Ott, sn. .-(e)§, pi.

»roörter, 1) obacz ©pi^name;
2) wyraz uszczypliwy.

®pi'foaf)n, sm. <e)§, pi.

=3äbne, kie m.
©Jji'^jählttg, adi. szpicza-

8tozby.

&p\%tttti, sm. =, pi. —

,

ceduka /., karteczka /. (do

zapisków).

«Sju'^trlel, sm. =§, pi. —

,

cyrkiel m. o kolankach sta-

ych.
«Spleen, (wym. : spliin)

;

sm. =, splin m., obojtno
f., zniechcenie n., zgryli-

wo f., zrzdno f., tetry-

czno f.
@JlCCllig, (wym.: spliinig),

adi. splinowaty, zobojtniay,
zniechcony, zgryliwy, zrz-
dny, tetryczny; «=e ©tnfätte

dziwaczne pomysy.
<S,|}fei'ffe, sf. pi. =n, trzaska

/., wiór m.
©ptct'#cn, fpCcifee, -Bcft (-^t),

fpleifjt, fpltfj, gefpliffen, I. va.

(^aben) upa, ama; II. vn.

(fein) upa si, rozprysn
si.

©plet'fter, sm. =§, pi. —,
rozupywacz m.

<5$lti'$iQ, adi. upny,
atwo si rozpadajcy.

(5jrtenbt'b(e), I. adi. wie-
tny, okazay; 2) szczodry,

hojny ; = freigebig ; --er 25rudf

druk, przy którym papieru

nie szczdono; mao druku
a duo prónego miejsca; II.

adv. 1) wietnie, okazale; 2)

hojnie, szczodrze.

(gjrttnt, sm. =(g), pi. =e, 1)

biel »w., obo /. (botanika)

;

2) drzazgi pi., wióry pi. ; 3)

przewoka /., lon m., lonek

m., zatyczka f. ;= SBctftcdCftift.

Spli'ntboläen, sm. =, pi.

—, klinowy sworze.
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©Jrtt'ntcr, sm. =3, pl. —

,

obacz (Splitter.

©hfifj, sw. «ffeg, 2> =ffe,

obacz ©palt.

©Jrfi'ffen, va. (baben) spa-

a koce dwóch üu (egl.).

©tfi'ffen, sn. =§, @jjti'f=

fltltg, sf. pl. =en, spajanie

n. koców dwóch lin.

€>J)tt'fftg, adi. obacz

©ptetfjtg.

©Jtft'tter, *m. =3, pZ. —

,

trzaska /\, drzazga /'., zadra

/., skaka f.; fid) einen —
in $teifd) ftofsen zrani sie

drzazg
; ftd) einen — in ben

Kagel reiften wbi sobie

skak pod paznokie; ben
— in be§ 9iadjften Sluge fcljcn

unb ben SBalfen im eigenen

nidjt geroafjr roerben dbo
widzie w oku bliniego a
w swojam nie widzie tramu.

&WUnbtuó), sm. =(e)3,

pl. »brücke, zamanie n. z od-

szczepami, strzaskanie n.

&pU'tterdjen, sn. =§, pl.

—, dim. od ©ptttter, maa
drzazga, trzaseczka /.

©JjU'tterig, adi. peen
trzasek; uszczkowy.

©fltttterit, I. va. (baben)

upa, ama; II. vn. (fjaben

i fein) i fid) — , vr. (tjaben)

na trzaski si upa, rozpry-

sn si, zadziera si, za-

drze si.

©#t'tter(fafer)natft, adi.

nagi, jak Pan Bóg go stwo-

rzy, naguteki.

SjjU'ttemdjteit, va.ßaUn)
zoliwie krytykowa, zo-
liwie wyszukiwa drobnostek
dla przygany,

©jjU'tterricfjten, sn. -§,

€>;))li'ttemd)terei, sf. zoliwa
drobnostkowa krytyka.

©jrtt'tterridjter, sm. =3, pi.

— , krytyk zoliwy, drobnost-

kowy.

©pU'tterrtdjterin, sf. pl.

=nen, kobieta krytykujca
zoliwie, drohnostkowo.

©jrfi'tterüerleijitng, sf. pi.

*tn. zranienie n. (si) drzazg.

Stylt'itljolj, sn. = e3, drzewo
uszczkowe, wióry pl.

©>lt'$ett, va. obacz ©pltffen.

©jjolia'itt, sm. -en, pl. »en,

upieca w., zodziej m.

©JlultattO'lt, sf. pl. =en,

zapienie n., kradzie /.

©jJO'tteit, s. pl. upy pl.,

zdobycz wojenna.

©jiofite'ren, va. (Ijaben)

upi, zupi; kra, okrada.
©Jjottte'ren, sn. =§, ©po.

ttie'rung, */. p. «en, upie-
nie n., zupienie n., okra-
danie n.

©^0'tlbC, .?/;£>£. -=n, óko n.

©jjOn&e'tfd), atf*. sponda-
iczny; «er 33er3 wiersz spon-
daiczny, spondeus m.\ =IX

geganteter heksametr spon-

daiczny (wierszowanie).

SjJOltöe'llS, sm. —
, f)Z.

«been, spondeus m., spondej

m. (wierszowanie).

©po'nntng, ©jjo'nnung, sf.

pl. =en, spój m. tramu spo-

dniego w okrcie.

©JJOttfalten! s. pl. zarczy-
ny pl. ; = Verlobung.

<§}Jonfte'ren, vw. (baben)

zaleca si, umizga si, nad-
skakiwa.

©^Oltta'lt, adi. dobrowolny';

=e ^Bewegung ruch dowolny;
adv. dobrowolnie, dowolnie;
z zamysu.

fpontamitä't, sf. dowol-
no /'..

fponto'tl, sm. =(e)3, pl. =e,

krótka dzida, pika f.
Styora'utfdj, atfi. sporady-

czny, rzadki; =e Äranffetten
choroby sporadyczne, nie-

epidemiezne; adv. sporady-
cznie, rzadko.

@£0're, sf. pl. =n, zarodek
m. (botanika).

(Spo'ren, vn. (fein) popsu
si, «kwanie (o winie).

©po'reit, ,
*»?. pl. ob.

©pom.
©^o'rcnöitöung, */.^.=en,

zaradzanie n. si (botanika).

S^o'renfttd), sm. =(e)3, pZ.

=e, ukucie n., ubodzenie n.

ostrog.

<§jjo'rer, sm. =3, pZ. —

,

fabrykant n. ostróg, ostro-

garz m.

<&pdm, sm. «(e)3, pl. ©po«
ren, 1) ostroga /., bodziec

m.\ bie ©poren anlegen przy-

pi ostrogi ; mit ©poren ner=

feben przy ostrogach, w ostro-

gach ; bem ^ferbe bie ©poren

geben spi, bó konia ostro-

gami ; 2) ostroga f. u nogi
konia, psa, koguta; 3) (obraz.)

ftd) bie ©poren nerbienen otrzy-

ma odznak, dostpi pierw-

szych honorów; 4) (przeno-

nie:) bodziec m., podüieta

/.; id) boffte, bafj er fid) bie
jum — fein laffen roirb spo-

dziewam si, e to mu bdzie
podniet, bodcem; 5) dziób

okrtowy; = ©d}iff3fd)nabel.

©flo'rnaber, sf. pl. =n,

ya brzuchowa (u konia).

©jjo'rnctrttg, ©Jjo'rnförmtg,
adi. ostroasty.

©^o'rnMumc, */. pl. -n,

ostroka /. (rol.).

©Jörnen, L va.
f

(baben)

1) spina, spi, bó (ostro-

gami); 2) (przenonie:) bod-
ca komu dodawa, podnieca
kogo = anfpornen ; II. ge»

fpornt, pp. i adi. przy, w
ostrogach

;
(obraz.) geftiefelt

unb gefpornt fein by zupe-
nie przygotowanym.

<5pu'tttttt, sn. =3, spinanie

n. ostrogami, bodzenie n.

©Jjo'wfliigler, sm. =3, pl.

— , dugoszpon m. (zoologia).

©jjo'wfii§ i ©jjo'renfuft,

sm, =e3, pl. =füj$e, noga
ostrogowata (zoologia) ;' pro-

stoszpon m. (ptak).

©po'nt, ©jpo'rcnlcticr, sn.

=3, rzemyk m. u ostrogi.

©po'rit» i Sjjo'renmadier,

sm. =3, pl. — , obacz ©porer.

@^o'rn= i «Sjjo'renrä&djen,

sn. =3, pl. —, ostroga /.

Styo'rn* i ©jjo'renriemen,

sm. «3, pl. — , rzemyk m. u
ostrogi.

©^o'mfta^ct, sm. =3, pl.

=n, kolec m. u ostrogi.

StyO'ritftättg, adi. narowi-
sty, niecierpicy ostrogi (o

koDiu).

@)o'rnfttd), @^o'rnftop f
sm.

obacz ©porenfttd).

<S^O'mftret§, adv. obce-
sem, obcesowo, skokiem,
z kopyta ; natychmiast, z miej-

sca, na miejscu; = fofort,

auf ber ©telle.

Styo'rtt* i ©po'renträger,
sm. sg

/
pl, —, 1) obacz

©pornfeber; 2) noszcy m.
ostrogi.
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Sport, sm. "=(e)3, sport m.,

zabawa /., rozrywka/, (celem

zrcznoci, wprawiania si
w ruchy).

©pn'rtd, sf. pi. =n, oplata

/., taksa /.; «n, pi. obrywcze

«., obrywki pi.

Spo'rtelfaffc, */. pi. «n,

kasa f. opat, taks.

Spo'rtcltuye, «/. pi. -n,

taksa sdowa.
©po'rtSmamt, sm. <e)§,

^pZ. »feute, sportowiec m.

©portitlicren, vn. (tyaben)da opaty (sdowej).

©pntt, s»J. «(e)§, drwiny

^)Z., drwinki pZ., szyderstwo

«., urganie n., urgowisko
n., pomiewisko «.; feinen
— mit jmnbm treiben,

jjmnbn gum ©egenftanbe be
«e§ tnadjen drwinkowa,
szydzi z kogo, arty sobie

stroi z kogo; er ift ©e=
genfianb be§ =e jest po-

miewiskiem; er forbert Sen
— Ijerauö wyzywa miech,
jest nadzwyczajnie mie-
sznym; mit §obn unb —
abgießen oddali si wyszy-

dzony i wymiany; fid) gum
— tttadjen na pomiewisko
si wystawi; gum — toerben

sta isi pomiewiskiem ; etro.

gum — tun na nrg co czy-

ni; mer ben ©djaben fjat,

braudjt für ben — nicbt gu

forgen cudza bieda ludziom

miech.
©pfl'tt&enemuing, sf. pi.

=en, szydercze nazwanie; =
©ptfenatne.

©po'ttbüo, sm. =e§, pi. =er,

karykatura /.

©poWMOtg, adi. i adv.

nadzwyczajnie tani, tanio.

©prj'ttbtditeF, sm. =3, pi.

—
,
poeta satyryczny.

©po'tt&roffel, sf. pi. =n,

artowni drozd m. (ptak)

;

szyderca m.
©pöttelct', sf. pi. »en,

drwinki pi.

©pti'iteln, vn. (Ijaben) über

etro. — drwinkowa (sobie)

z czego.

©pöttctnö, ppr. od fpöt<=

tein i adi. przecherny.

©po'tten, vn. (Ijaben) jmnbs,
einer ©adje albo über jmnbn,

Über etlD. — szydzi, drwi,
drwinkowa, namiewa si,

urga, naigrawa si z kogo,

z czego.

©pÖ'tter, sm. =§, pi. —

,

szyderca /., wymiewacz m.,

przechera m.

SpiJttCrei', sf. pi. =en, szy-

dzenie «., szyderstwo n.

©pö'tterin, sf. pi. =nen,

wymiewaczka/., przechera f.

©pn'tteit, sn. =§, szyder-

stwo n., szydzenie n., ur-
ganie n.

©po'ttgtfefjt, sn. =(e), pi.

=e, oferta mieszna, nadto

nizka w porównaniu do war-

toci towaru.

©po'ttgebidjt, sn. -=(e)§, pi.

=e, satyra /., poemat wyszy-
dzajcy.

©pVttgeift, sm. pi. *>%%,

szyderczy duch, szyderca m.

©po'ttgeIäd)ter, sn. =§,

szyderczy miech.
©pfj'ttgdb, sn. =(e)§, marny,

psi pienidz, bezcen m.\

etro. um ein — laufen, cer-

faufen kupi, sprzeda co za

bezcen.

©pö'tttfd), adi. szyderczy,

szyderski; =e Sfttene szydercza

mina; =e Sieben szyderskie,

uszczypliwe sowa ; adv. szy-

derczo, szydersko.

©po'ttlieb, sn. ={t),pl. =er,

pie szyderska, wymiewa-
jca.

'
©pfl'ttlltft, Sf. chtka /. do

drwinkowania.

©poltmanl, sn. =(e)§, pi.

etnäuler, zoliwa gba, szy-

derczy jzyk.
©po'ttname, sm. :n$,pl. -n,

przezwisko n.; einen =n geben

przezywa, przezwa.
©pO'ttpm§, sm. =feS,^.=fe,

bezcen m., bardzo nizka cena.

©pO'ttrebe, sf. pi. =n, szy-

derska mowa; przekwinty pi.

©po'ttfd)rtft, Sf. pi. -en,

pismo satyryczne, wymiewa-
jce, paszkwil m.

'
©pO'ttfltdjt, sf. chtka /.

do drwinkowania, namiewa-
nia si.

©pr/'ttfiid)ttg, adi. lubicy
drwinkowa.

©pO'MetfC, sm. pi. obacz

©pottgebidjt.

©po'ttuogel, sm. »3, pi.

-obgel, i) obacz ©pottbroffet;

2) namiewca ?«., drwinkarz
m., drwiarz m.

©pO'ttuieifC, adv. szyderczo,

artem.
©pO'ttuU)l)lfetl, adi. nie-

zmiernie tani; adv. niezmier-

nie tanio, za bezcen.

©pf/ttttiOrt, sn. =(e)8, pi.

=e, sowo szydercze; szyder-

stwo«.; = ©pötterei.

©pra'djälirtlidjfett, sf. po-

dobiestwo n. mowy, analo-

gia /. jzyka.
@pra'd)OltCrtÜmcr, pi. sta-

roytnoci jzykowe.
©pra'djarmiit, sf ubóstwo

n. jzyka.
©pra'd)ctrt, sf. pi. =en, ro-

dzaj m. mowy, dyalekt m.,

narzecze n. ; idyotyzm m.,

waciwo /. jzyka; =
©pradjeigenljeit.

©pra'djbait, sm. =e, stru-

ktura /., budowa /. jzyka.
©pra'Cpegalmitg, Sf. zdol-

noci jzykowe, talent w. doj-
zyków.

©pra'dje, pi. =n, l) j-
zyk m., mowa/.; bte aften,

toten, bte mobernen, lebenben,

=n jzyki stare, martwe, nowo-
ytne, yjce; er lernt frembe

*n uczy si obcych jzyków;
bie frangöftfdje — rotrb bem
$olen fetjr leidjt Polacy z at-
woci ucz si francuskiego

jzyka; in ber — ber ©ebil=>

beten w mowie uczonych;
gefprochene — jeyk mówiony,
mowa /. ; bte — be3 £ergenö,

ber Slugen mowa serca, oczu

;

2) mowa f. (jako mono,
wadza mówienia); bie —
oertteren, ber — beraubt roer=

ben straci mow; bte —
roteberfinben, roiebergeroinnen

odzyska mow; eine fdjroere

— Ijabett z trudnoci si wy-
sawia; bie (Sab ber — dar
mowy; jmnbn an ber — er=

fennen pozna kogo po go-
sie, po sposobie mówienia;

3) mówienie n., sposób m.
wyraania si, mowa/.; eine

gegterte — wymuszona mowa;
eine fredje — führen mówi
zuchwale; (obraz.) bie — an»

bem zmieni ton (mowy); eine
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©ad>e jur — bringen mówi
o jakiej rzeczy; Dag fam aud)

jur — i o tern bya mowa;
nidjt mit ber — Fjerau rooUen

nie chcie mówi, powiedzie,
co si wie, co si myli, nie

by skorym do mówienia,
ukrywa i milcze; berau
mit ber — ! dalej gadaj, co

masz na jzyku!
Sjjra'dje'tgenljeit, ©Jjra'dj»

etgentitmltdjfeit, sf. pi. =en,

idyotyzm m., wasno /.,

waciwo /. jzyka, mowy

;

beutfcbe, englifdje, franjöfifcfje,

italienifd)e, polnifcbe — ger-

mauizm m., anglicyzm m.,

gallicyzm w., italianizm »a.,

polonizm m.

S^ra'djfttljtglett, sf. i)

mono /., wadza /. mó-
wienia, mowy; 2; zdolno /.

do jzyków.
©pra'djfebter, sm. «=8, pi

—, bd m. w mowie, w mó-
wieniu; bd gramatyczuy,
bd przeciw jzykowi.

@£ra'd)fertlg,' adi. biegy
w mówieniu; znajcy wiele

jzyków.
'
©Jjra'djferttgfcit, sf at-
wo /. mówienia; znajo-

mo /. jzyków.
S^ra'dVfotfdier, sm. -§, pi.

— , badacz m. jzyka, jzy-
ków.

@)ra'd)forfu)ung, sf. bada-
nie n. jzyków, jzyka.

<Sjjra'djgel>iet, sn. =(e)§, pi.

«=e, obszar, na którym mówi
si pewnym jzykiem.

Spra'djgeöriitdj, sm. --(e)§,

pi. »brauche, zwyczaj m. mó-
wienia.

<5}jra'u)geift, sm. =tä, duch
m. jzyka.

Sjira'djgeleljrfamfcit, sf.

obacz ©pradjfunbe.

©jjra'djgemenge, sn. «§, i)

mieszanina /'. jzyków; 2)
obacz ©pracboerroirrung.

(S^ra'^gentC, (wym. :-eni),

sn. =g, pi. =8, geniusz jzy-
kowy.

®}ira'd)gefe£, sn. -cg, pi.

=e, prawido jzykowe.
Sjjra'djgetMnbt, adi. ob.

©prarhfertig.

«Sjjra'djgeöjanbtljeit, sf. ob.

©pracbferttgfeit.

©}jra'd)gitter, sn. =§, pi.

— , krata /. w rozmownicach
klasztornych.

<Sj)ra'd)greitjc, sf. pi. =n,

granica jzykowa.
<§}jra'djtnfel, sf. pi =n,

obszar odosobniony, na któ-

rym mówi si pewnym jzy-
kiem.

<5$ia'ó)tamM, sm. =(e)8,

pi =fämpfe, walka /., wojna
/. midzy jzykami.

<§})ra'djfarte, sf. pi =n,

mapa geograficzna, przedsta-

wiajca rozpowszechnienie
jzyków.

'
©>ra'd)fenner, sm.^ =§, pi

—, znawca m. jzyków, lin-

gwista m.

©Jjra'djfeitntnrä, sf. pi
=ffe, znajomo /. jzyków.

^ra'd)F»nbe, sf. jzyko-
znawstwo »., lingwistyka /.,

filologia /.

©jjra'djfimbtg, adi. zna-
jcy jzyk, jzyki; poliglota

m„ filolog m.

©^ra'd)fimbtge(r), sm. .en,

pi =t(n), jzykoznawca m.,
poliglota m., filolog m.

(S^rO'd)fUltft, sf. obacz
©pracbtebre.

®^ra'd)lel)rc, sf. pi =n,

gramatyka /., nauka /. o

prawach i zasadach jzyka.
<3})ra'd)leljrer, sm. =, pi

—
,

gramatyk m. ; nauczy-
ciel m. jzyka, jzyków.

Styra'djleJjrerin) */. pi
=nen, nauczycielka /. jzy-
ka, jzyków.

©|jra'u)ttd), adi. jzykowy,
lingwistyczny; =e Äenntniffe
wiadomoci lingwistyczne;

adv. jzykowo, lingwisty-

cznie ;
— ridjtig gramatycznie,

poprawnie.

©flra'ujlOÖ, adi. 1) bez-

mowny, pozbawiony mowy;
niemy, niemowa m. ;

—
roerben oniemie, zapomnie
jzyka w gbie ; id) bin — !

osupiaem; 2) zachrypnity;
= §eifer (medycyna).

Sjjra'ujtoftgfett, sf. i) bez-

mowno /., niemota /. ; 2)
zdziwienie «., osupienie n.\
= ©tamten; 3) chrypka/.;
= §eifer?eit (medycyna).

«S^ra'dnueifter, sm. =3, pi
— , obacz ©pracblebrer.

S^ra'dmtcifteriit, sf. pi.

=nen, obacz ©pradjlefirerin.

<Si)ra'd)menger, sm. *§, pi.

— , mieszajcy m. jzyki,
makaronista m.

©pradjmengerei', sf. pi
=en, mieszanie n., mieszanina

/. jzyków, makaronizm m.
©Vn'djneuerer, sm. =§,pl.

— , neolog m., wprowadzajcy
m. nowe wyrazy i zwroty,
odnawiacz m. jzyka.

©^ra'djneuerung, sf. pi.

=en, neologia /., wprowa-
dzanie n. nowych wyrazów
i zwrotów.

@}jra'd)organ, sn. «(«)§, pi
=e, organ m. do mówienia.

©Jjra'djregel, sf. pi =n,
prawido jzykowe.

S^ra'djrcidjtum, sm. .(e)3,

bogactwo n. jzyka.

©Jjra'djretuljeti, »f. czy-

sto /. jzyka.
©pra'djretniger, stn. =§, pi

—
,
poprawca m. mowy, pury-

sta m.

Sjjra'djreimgimg, sf. pi
=en, oczyszczanie n. mowy
z obcych wyrazów, z obczy-
zny, z ziemszczyn, puryzm m.

<5}ji:a'djreimgiing3etfer, sm.
=£>, puryzm m.

©Jjra'djridjttg, adi. zgodny
z prawidami, z duchem j-
zyka, poprawny; adv. po-
prawnie.

©flra'djrtdjttgfett, */. po-
prawno/, w mówieniu, jzy-
kowa.

Sjjro'djroljr, sn. *(e)§, pi
-e, ©Jjra'djröljre, sf. pi .n,

trba gosowa, tuba aku-
styczna; (obraz.) baS — an=
berer Seute fein powtarza za
drugimi, gra jak kto na-
dmie; jmnbn ais — benuen
uywa kogo do goszenia
wasnych myli.

©Jira'difdjftij, sm. =e, pi
=fd)ä£e, skarb jzykowy, za-

sób m. sów jakiego jzyka.
Sjjrct'difdjtttfcer, sm. *$, pi— , obacz ©ptacbfebler.

©)ra'd)ftiibtum, sn. =(s), pi-

bien, nauka f. jzyków;
filologia /.
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©pra'djftinibe, sf. pl, =n,

lekcya /. jzyka.

(Spra'djfiinbc, sf. pl. =n,

grzech jzykowy.
(Sjjra'djtrtdjter, sm. *3, pl.

— , lejek akustyczny (dla

guchych)
;
(obraz.) podrcznik

m. do szybkiej nauki jzyka.

©Jjra'djtiimiid), adi. jzy-
owi waciwy.
©Jjrc'djülhmg, sf. pl. =en,

wiczenie n. w mowie,

w mówieniu, wiczenie jzy-
kowe.

(^ra'djunterridjt, sm. =(e)§,

nauka /., lekcye pl. jzyka,
jeyków.

'
©pra'djberkfferer, sm. -s,

pl. — r
poprawiacz m., refor-

mator m. jzyka.
©pta'ujber&effcrmtg, sf. pl.

=en, poprawianie »., poprawa
f. jzyka.

igpra'd)t>crberfcer, sm. =,
pl. — ,

psowacz m., kaziciel

m. jzyka.
(S^ra'cfjücröcrticrtn, sf. pl.

=nen, psowaczka /., kazi-

cielka f. jzyka.
©pra'djtoerein, sm. =(e)§,

pl, =e, stowarzyszenie n. dla

pielgnowania jzyka.

©jjra'djüergletdjenb, adi.

porównujcy jeyki; -e ($Jram=

mattf gramatyka po?ównaw-
cza.

©pra'djuergleidjung, sf.

filologia porównawcza.

©pra'djtoermögen, sn. -§,

obacz ©prachjahigfett.

©pra'djberunming, sf. pl.

"tn, zbaamuceuie n. jzy-
ków; wiea babiloska.

©jira'djtoetfe, sf. pl. =n,

sposób mówienia.

©pra'ujtnenbiing, sf. pi.

«en, zwrot m. mowy, jzyka,
jzykowy.

'
Spra'djoierljeug, sn. obacz

©prachorgan.

(S^ra'djtttbrtg, adi. prze-

ciwny prawidom i duchowi
jzyka, niepoprawny; adv.
niepoprawnie.

©pra'djuitbngfeit, sf. pl.

=ett, niepoprawuo jzykowa,
barbaryzm m.

^ra'djtotffenfdjaft, sf.

nauka /. o jzykach, jzy-
ków, lingwistyka /.

Sjjra'diünffcnfdjaftltd), adi.

filologiczny, lingwistyczny;

adv. filologicznie, lingwi-

stycznie.

<5pre'd)apparat, sm. =(e)3,

pl. «e, aparat m., przyrzd
m. do mówienia; odbieracz

m. (u telegrafu); fonograf w.

©Jjrt'djart,
t

sf. pl. =en,

sposób m. mówienia, wyra-
ania si.

©Jjre'djen, fpredje, fprid&ft,

fprtdijt, fpradj, bab gefprochen,

I. va. mówi, powiedzie,
rzec ; ettt). — mówi, rzec

co; eine ©prache — mó-
wi jakim jzykiem; beutfch

— mówi po niemiecku;

jmnbn, mit jmnbm — mówi,
rozmawia, pomówi z kim;
ein ©ebet — modlitw odma-
wia; ben ©egen — dawa
bogosawiestwo, bogosa-
wi; ba Ulteit — wyda
wyrok; jmnbn frei — uzna
za niewinnego, uwolni kogo;
wyzwoli (terminatora) ; 3ted)t

— wymierza sprawiedliwo,
sdzi sprawy; tlnfinn —
gada gupstwa, bzdurstwa;

fin 2)adjtroott — wypowie-
dzie sowo rozstrzygajce;

jmnDn heilig— kanonizowa
kogo, uzna, ogosi kogo
witym, przyj kogo w po-

czet witych; jmnbn felig

— beatyfikowa kogo, ogo-
si kogo bogosawionym

;

fich bie Sunge au3 bem £eibe
— piersi sobie zerwa mó-
wieniem; II. vn. mówi, roz-

prawia, prawi, gada; non,

über jmnbn, über etro.— mówi
o kim, o czem; über jmnbn
gut, fd)Iecht — mówi o kim
dobrze, le; [aut, leife, fdjneCf,

langfaiu — mówi gono,
cicho, prdko, powoli; öffent-

lich, — mówi, przemawia
publicznie; beutltd), unbeut=

lich — wyranie, niewyranie
mówi; leicht, fcfjroer — mó-
wi z atwoci, z trudem

;

mir fprachen eon biefem unb
jenem mówilimy o tem i o

owem; feine Sßorte fpradjen

jum ^erjen sowa jego prze-

mówiy, trafiy do serca; im
Sdjerg, im ©ruft — mówi

w arcie, artem, na seryo,

na prawd; JU jmnbm —
mówi do kogo; er foli gu

niemanbem barüber — nie-

chaj nikomu o tem nie wspo-
mina; ich habe ifjn albo mit
ihm fchon gefprochen ju
z nim mówiem; roir — Utt§

noch pomówimy jeszcze, je-

szcze si zobaczymy; bie

abien — für fich liczby za

siebie mówi; er fpricht oft

mit ftd) felbft czsto ze sob
samym mówi; nicht gut auf

jmnbn ju — fein nie lubi
kogo, gani kogo ; er läfet

mit fich — daje ze sob (po)-

mówi, jest przystpnym;
er läfjt nicht mit fich '— nie

mona z nim mówi, nie chce
sucha; er fprach fein

SBort sowa nie powiedzia,
ust nie otworzy; mit JU— Ijaben mie gos

; für

jmnbn — mówi, przemawia
za kim; für fich hin — mó-
wi do siebie, dla siebie; ju

fich, bei fich, in fich. — w
myli do siebie mówi; au§
tfjm fpricht bie Creube rado
z niego przemawia; bu rjctft

gut — ! tobie dobrze mówi!
burd) bie 9iafe — przez nos

mówi; inä Wlaue hjnein

—

ple koszaki opaki; mówi
o rzeczy, której si nie rozu-

mie; in ben SBinb — na
wiatr mówi; ftd) miibe —
zmczy si mówieniem ; ber

^apagei fpricht papuga gada;
roie fpridjt ber §unb? jak
pies gada? III. fpredjenb,

ppr. i adi. mówicy, przema-
wiajcy; =e äugen oczy mó-
wice, pene wyrazu; adv.

ein — aOnfidje 8Ub obraz
podobniuteki, jakby ywy;
er f«f)t feinem SSater —
ähnlich, podobny do ojca jak
dwie krople wody, kubek
w kubek.

(SprCdjen, sn. *§, mówie-
nie n., gadanie n. ; mowa /.

;

ba§ — ift, fommt ihm fchroer

z trudnoci mówi ; ba ÜBilb ift

jum — ä^nlid) obraz tak po-

dobny, e zdaje si przema-
wia.

Sprc'djer, sm. -8, pi. —

,

1) mówicy m. ; mówca m.
;
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2) tytu prezydenta Izby ni-
szej w Anglii.

©yre'djerin, sf. pi. =nen,

mówica /. ; mówczyni /.

©flre'djgefang, sm. «(e)8,

pi. =fänge, recitativo n., pie-

wne opowiadanie (muzyka).

©}jre'c(jmafd)ine, sf.pl. =n,

fonoton m.

©jjre'djftmtbe, sf. pi. -n, i)

godzina ordynacyjna (leka-

rzy, adwokatów i t. d.); er

fcat — non 2— 3 ordynuje,

przyjmuje od 2giej do 3 ci ej

;

2) godzina f. do rozmów (w
klasztorach); 3) godzina roz-

mowy, konwersacyi w jakim
jzyku (w szkoach).

'
©jire'uBimmer, sn. .§, pi.

—
,

pokój m. do rozmowy;
rozmownia f., rozmawialnia

/., rozmownica /'. (w klaszto-

rach).

<SjH*'l)e, sf. pi. 'XX, obacz

©tar.

©£rei'f?el, sm. =§, pi. =(n),

obacz ©pUtter.

<&$m'tt, sf. pi. »n, rzecz

rozoona, rozcignita; ber

£>anf liegt auf — konopie

le, rozoone.
ityreften, va. (IjaBen) roz-

kada, rozoy; rozciga,
rozcign (d. p. pótno dla

bielenia).

©Jjm'äkintg, adi. szeroko-

nogi, z rozstawionemi no-

gami.

©Jjm'se, sf. pi. *n, stoja-

do n., podpora /. (stolarstwo,

nmrarstwo); zastrza m.,

sprys m. (bndown.).

©jjrei'jljafenflofien, sm. •$,

pi. — , skobel m. zaszczepu.

©Jjret'jeii, I. va. (fjaBen) 1)

podpiera, podeprze belkami
poprzecznemi, sprysami (bn-

dowD., stolarstwo, górn.); 2)

rozciga, rozcign, rozpo-

ciera =
fpretten; 3) bie

Seine — rozstawi nogi; II.

ftd) — , w. (Baben) 1) prze-

ciwi si; 2) fid) mit etiD.

— chlubi si z czego, pawic
si; ni. gefpreigt, pp. i adi.

1) mit »en Seinen z rozsta-

wionemi nogami = fpreig=

Betnig ; 2) (obraz.) arrogancki,

zarozumiay = anmajjenb

;

afektowany, nienaturalny, wy-

muszony; = affeftiert, ge=

fudit.

Sprcfjcn, sn. =§, <5pret'=

JUHfl, */. pi. <en, 1) rozka-
danie »., rozoenie «., rozpo-

cieranie ».); 2) podpieranie

n. sprysami; 3) — ber Seine
rozstawianie n. nóg ; 4) (obraz.)

arrogancya /"., zarozumiao
/. ; nienaturalno /., wymu-
szono f.

Sflrei'sfiolj, sn. =e§, roz-

pika /.

@,)H*t'$tg, adi. obacz ges

fpreijt pod ©preisen III.

SprCngarbeit, sf. pi. »en,

strzelana robota (górn.).

©pTet'jttttfl, /. pi. -en. roz-

pika /.

<Sj)re'ttg&üd)fe, */. pi. *n,

petarda f., rozwalacz m.,

prochopa m.
©flre'ngei, sm. *§, pi. —

,

1) obwód m., okrg m.
;

pa-

rafia /., dyecezya f. ; = Air«

cbenfprmget ; 2) kropido n,

;

= ©prengroebel.

•Sprengen, I. va. (Baben)

i) in bie Suft — wysadzi
w powietrze; eine %üv, ein

Xov — wysadzi, wyama,
wybi drzwi, bram; bte

Sftauer — mur (prochem)

rozsadzi; ba§ ©c&lofe — za-

mek oderwa, rozbi, wya-
ma; ben Sali — kul wyrzu-
ci z bilardu (przez gwato-
wne uderzenie); eine ©aite
— strun zerwa; bie Ueffeirt— zerwa kajdany, potarga
wizy (take przenonie)

;

ein §eer — rozbi hufce,

wojsko (nieprzyjacielskie)
;

bie San? — rozbi bauk
(w grze); SBtfb au§ bem Sa=
ger — wyposzy zwierza z

nory; 2) nakrapia, pokra-

pia, skrapia, nakropi, po-

kropi, skropi = befprengen,

Befprt^en; mit Söaffer — wo-
d skropi, pokropi; mit

SDoeifyroaffer — pokropi wi-
con wod; ein (Serücßt unte-

bie Seilte — roznosi pogo-
sk; II. vn. (fein) pdzi, sko-

czy (kouiem, na koniu);

üBer einen ©raBen mit bem
^Jferbe — przesadzi, prze-

skoczy rów na koniu; burd)

bie ©affen — pdzi (na ko-

niu) po ulicach ; mitten burd)

bie einbe — wpa z ko-

niem wród nieprzyjació.

Spre'ngen, sn. -s, ©nre'n*

gutig, sf. pi- =en, wysadzenie

n. (prochem) w powietrze;

rozbicie n., wybicie n. (n. p.

drzwi); skrapianie n. (wod
n. p. ulic); (po)kropienie n.

wicon wod; rozbicie n.

banku (w grze); rozprosze-

nie n. nieprzyjaciela, rozer-

wanie n. szyków nieprzyja-

cielskich.

©öre'nger, sm. =s, pi. —

,

1) skrapiacz m. (ulic, ogrodu
i t. p.); 2) wyrzucenie n. kuli

z bilardu; einen — mad)en
wyrzuci kul.

©jjre'nggefdjofe, sn. «ffes,

pi. »ffe, pocisk wybuchowy,
bomba f.

gxjjre'nggrä&ei:, sm. =s, pi.

— , kopacz m. podkopów
(wojsk.).

Sjjre'ngfamte, */. pi- »n,

konewka /., podlewaczka f.
©^rc'ngför^cr, sm. =3, pi.

— , obacz ©prengftoff.

©öre'ngfugel, sf. pi. =n,

kula wybuchowa, bomba /.

©}jre'nglaimng, sf.pl. =en,

nabicie n. materyaami wy-
buchowymi.

©pre'ngmafdjtne, sf. pi.

=n, maszyna f. do wysadza-
nia w powietrze, maszyna
piekielna.

©jjre'ngmeifter, sm. *, pi.

—,
petardnik m.

©jjre'ngmtttel, sn. »3, pi.

—, materya wybuchowy, do
wysadzania w powietrze.

©nre'ngöt, sn. =(e), pi. =e,

nitrogliceryna f.

©^rc'ngpotronc, sf. pi. -n,

nabój wybuchowy, do wysa-
dzania w powietrze.

©pre'ngpinfet, sin. «§, pi.

—, kropido n.

©^re'ngpultoer, sn. =g,

proch wybuchowy, do wysa-
dzania w powietrze.

©jjre'ngftoff, sm. =(e)s, pi.

•e, ciao wybuchowe, wybu-
chajce.

<i^rc'ngtrid)tcr, sm. =§, pi.

— , lejek ogrodniczy z dnem
dziurkowaem.
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«prc'nguug, sf. pl. =en,

obacz ©prengen.

SprCngtoagen, s?n. -s, p,.

— , wóz TO. do skrapiania

ulic.

SprC'ttgüMffcr, sn. =§,pl. wo-
da/, do skrapiania, kropienia.

@irc'ngti)ci)c!, «»». «3, —

,

kropido ».

S^re'ngtDCtf, ^n. =>(e)ö, ^Z.

«e, 1) materyay wybuchowe,
do wysadzania w powietrze;

2) rozpornica /., wizanie
rozporowe (budowu.).

flrc'ngu)erfbad)ftuljl, am.
=(e), pi. =ftüble, stolec da-

chowy rozporowy.

Spre'ngttierfg&riicfe, sf. pi.

=n, most rozporowy.

«S^rc'ngtDcrfstrügcr, sto. =s,

|). — , dwigar rozporowy,
rozpornica /*.

©pre'nfei, *m. =»8, #Z. —

,

1) pomyk to., potrzask to.

(owiectwo); — fteUen sta-

wia potrzaski; 2) nakrapia-

nie n., srokaciuka /., plama

f., ctka f.

fjjre'nf(e)ltg, <£$>re'nfcltd)t,

adi.i nakrapiany, ctkowany,
pstry.

©pre'nfeln, I. va. (haben)

nakrapia, ctkowa; II. ge«

fprentelt nakrapiany, ctko-
wany, pstry; blau — niebie-

sko Dakrapiany.

<Sjjre'nfeln, sn. =§, <Sp-re'n=

fclling, sf. pi. =en, nakrapia-

nie n., ctkowanie n.

©preit, sf. osypka /., ple-

wa /., uski plewowate ; bie

— nom äßeijen fdjeiben albo

fonbern czyci zboe z plewy.

<&£reu'arttg, adi. plewia-

sty, plewkowaty.

@^reu'Mättd)cn, sn. *§, pi.

—
,
plewka /. (botanika).

©ijreu'blume, sf. pi. =n,

rolina pokrewna amaran-
towi.

@jjreu'bo&en, sm. «§, pi.

»höben, obacz ©preufammer.
S^teil'ig, adi. plewisty,

z plew zmieszany.

<S£reu'fammer, sf. pi. =n,
plewnik m.

jS^rcu'forti, sm. =(e)3, pi.
«Förbe, kosz m. na plew.

Sflreu'faften, sm. =§,* pi.

—, skrzynia /. na plew.

SVttlt'rcgen, sm. obacz
Sprühregen.

©preufarf, sm. .(e)§, pi.

»fäcfe, worek to. na plew.
Sj)ri'rJ)tt)ort, sn. =(e)§, V-

=e i »robrter, przysowie «.;
zdanie n., sentencya /.; jum
— roerben wej w przy-

sowie; aum — geroorbene

Lebensart sposób mówienia
przysowiowy; rate eö im —
fjetjjt jak przysowie powiada;
nad) 2Irt eine »eg przyso-
wiowy, przypowiestny; id)

rjalte e3 mit bem — ja czy-

ni, mówi i. t. p., jak to

przysowie powiada; — roaljr

2öort przysowie prawd
mówi.

@Jm'd)tt)ot:terraten, <S£ri'dj=

ÜJÖrtererratClt, sn. =, odgady-
wanie n. przysowi (zabawa
towarzyska).

©flri'd)t»tirterfammler, sm.
:<3,pl.—.zbieracz to. przysowi.

<§p'$tutirterfamml»mg, sf.

pi. =en, zbiór m. przysów.
©jm'djtDörterftnel, sn. *e,

obacz ©prichroorterraten.

@prt'd)Ü)iJrtlid), adi. przy-

sowiowy, przypowiestny; =e

SiebenSatt frazes, zwrot przy-

sowiowy; feine Summljeit
ift fcbon — geroorben jego
gupota ju w przysowie
wesza; adv. przysowiowo,
przypowiestnie; man fagt —
mówi si przysowiem.

©Jjrte'gel, sm - =3, pi- —,
obk tn., obrcz /., kabak to.

©fltie'gcln/ va. (höben)

zaopatrywa, zaopatrzy w
obk, w obrcz.

©priesen, vn, fpriefje, fprie»

fjeft i fpriefjt, fpriefct, fprofj,

bin gefproffen, puszcza,
puci (o liciach, kwiatach,

pczkach); wyrasta, wyro-
sn, wyró, wydobywa si
(o wosach, piórach)

;
(obraz.)

wynika, wynikn.
©prie'fjClt, sn. =3, (wypu-

szczanie «., wyrastanie n., wy-
dobywanie n. si.

(Sottet, sn. »*(e)§, pi- °z,

rozsocha /"., drg rozsochaty,

widlasty.

©Jmc'tfegel, sn. =3, pi. —

,

agiel to. z drgiem widla-

stym.

Spring, sn. =(e)§, pi. -e, guz
czcy dwie liny (egluga).

©pri'itgaffe, sm. »n, pi.

=n, gatunek mapeezki.
©flri'nganfer, sto. »3, pi.

— , kotwica /. do zarzucania.

Sjm'ltgauf, sm. =3, skoczek
m. ; = ferehauf.

©Jm'itgbatt, sm. »e3, pi.

»balie, pika elastyczna.

©prt'ltg&Olf, sto. =(e)§, pi.

=-böcfe, gatunek antylopy.

(g^ri'ngbrctt, sn. =(e)3, ^.
=er, trambolina /.

<2pri'ng6nmiten, sm. =3,

^?Z. — , wodotrysk to., fon-

tanna f.

©Jm'ngen, fpringe, jpringft,

fpringt, fprang, bin geiptungen

;

I. vn. (baben i fein) 1) ska-

ka, skoczy; über ben

©raben — przeskoczy rów

;

au§ bem genfter — (wy)-

skoczy, rzuci si z okna;
in§ SBaffer — (w)skoczy do
wody; au bem ett — wy-
skoczy z óka; auf $Pferb
— wskoczy na ko; in bie

Suft — wyskoczy w powie-
trze; eksplodowa, wybu-
chn; gefprungeu Jommen
przyskoczy, nadbiedz; bie

SBaffer — l)eute wodotryski
dzi bij; (przenonie:) in

bie Slugen — wpada, bi
w oczy, by jasnem, wido-
cznem, namacalnem; id) roollte

por ärger auä ber §aut —
mylaem, e ze zoci ze

skóry wyskocz; über bie

klinge — laffen wyci,
wyrn w pie; er mufete
— musia poda si do dy-

misyi, musia urzd zoy;
elra. — laffen wyda, puci,
przeputa; einen ßnopf —
laffen popuci pasa; SBaffer

fprang au3 bem Reifen woda
wytrysna ze skay; 2) p-
ka, pkn, trzaska, trza-

sn (= z trzaskiem pkn);
popada sie, rozpada si,

rozpa si; bie ©aite ift ge»

fprungen struna pka, ze-

rwaa si; eine liiine —
min zapali, wysadzi, pu-

ci w powietrze} II. va.

{^ahtv) stanowi (o niektó-

rych zwierztach); III. vr.

(baben) fid) mübe — zm-
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czy sie skakaniem ; IV.

fprtngcnb, ppr. i i) adi. ska-

czc; ber -e ^5unft punkt
najwaniejszy; 2) adv. sko-

kiem, skokami, w skokach.

©Jjri'tlßeit, s?i. =3, skakanie
«. ; skakanina f. ;

pkniecie
n.\ rozpadanie n. si (n. p.

muru); wybuch m., eksplo-

zya /. (n. p. miny).

©jjri'nger, sm. =§, pl. —

,

skoczek m.\ konik m., s-
pierz m. (w szachach).

©Jmngerei', sf. pi. -en,

skakanina f., cige skakanie.

©Jm'ngfe&er," sf. pi. =n,

spryna f. ;
(przenonie

:)

oHe «n in eroegung feigen

poruszy wszystkie spryny.
©Jiii'itgfe&erig, ®tfrt'ng=

ftflfttg, adi. elastyczny, spr-
ysty.

©jjn'ttgfebermatra^e, sf.

pi. =n, materac m.
t
wosie

m. ze sprynami.
©Jm'ngfifdj, sm. =e§, pi.

«=e, ciernioryb m., krytopysk m.
©Jm'itgfifat, */. pi. =en,

Ragty) gwatowny przypyw
morza, potop m.

Sfcri'itgfitft, sw. =eö, pi.

°füfje, skok m., tylna noga
(zajca, szaraczy).

©^rt'ngglttg, sn. «fe§, szkla-

na za; = ®la§träne.

©pri'nggurfc, sf. pi. =n,

balsamka sprysta, niecier-

pek m. (rolina).

©Jm'nggurtenfaft, sm. *e§,

elateryna /'. (chemia).

©ari'ngijafyn, sm. -(e)8, pi.
=fjä&ne, szaracza /.

©^n'ng^afc, sm. =n, pi.

=n, nielot m., chyoskocz m.
(zwierz).

©pn'ngjjengft, sm. =e§, pi.

=e, ogier m. do stawienia.

©Jjrt'ngtngfrit), sm. =(e)§,

pi. <*t, wietrznik m., wierci-

pita m., pustak m., lata-

wiec m.

<SJ)n'ngfäfer, sm. =§, pi.

— , spryk m. (gatunek
chrzszcza).

«Sjprt'ngfÖmCC, sn. pi. na-
sienie n. niecierpka.

©Jm'ngfraft, sf. elasty-

czno /., sprysto f.

fpxi'riQfvant, sn. «(e)§, ^?.
«Irättter, niecierpek w., nie-

tykaek m., skoczek m., gnie-

wosz m., balsamina /. (rol.).

©JJri'ltgfllHft, sf. sztuka /.
skakania.

SJjn'ngfiirlnS, sm. =ffe§,

pi. =ffc, balsamka /., bal-

samowe jabko (rol.).

©Jjri'ngmau§, sf. pi.

=mäufe, skoczek m., zajczek
ziemny (zool.).

©Jjri'ngodjfe, sm. =n, pi.

=n, buhaj m., byk m.
©))d

r

ngqucli, sm. «§,

«S^ri'nggitcUe, */. p. =n,

ródo wytryskujce, zdrój w.
©jm'ngretf, *»«. =(e)§, j?z.

=e, obrcz /. do przeskaki-
wania.

«Sjm'ngrityre, sf. pi. =n,

rura f. n studni.

<S)m'ngfamen, sm. =§, ob.

©pringtörner.

©Jm'ngfdjmir, «/. pi.

jdinüre, <3}m'ngfeU, sn. =(e)§,

pi. -t, sznur m. do przeska-
kiwania.

©>ri'jigfdjU)ans, «m. =e§,

pi. =fdjnmn3e, ogon (niektó-

rym owadom) do. skakania
sucy.

SjJCi'ltgftOtf, sm. =(e)8. pZ.

-ftödte, ©jm'ngftaitge, «/". jpZ.

»n, kij m., drg m. do skakania.

©pri'ngtier, sn. <(e)&, ^z.

=e, chyoskocz m. (zool.).

S^jri'ngtijaffer, sn. =3, woda
wytryskujca ródowa, ró-
dlana.

©JjrfttgtDefle, sf. pi. .n,

bawan morski podczas przy-
pywu.
@Jmt, sm. »(c)§, #Z. »e,

spirytus w.
<S$Jtt^, «w. =e8, bryzg m.,

siknicie m.

®)3Ci'^artlCtt, s/..pZ. »en, ma-
lowanie n. zapomoc bryzgów.

©im'^Dab, sn. >&, pi. =50*

ber, kpiel natryskowa,
tusz m.

<&*rt'^uletf), sn. =(e)§, ^>Z.

=e, <nrt'fcbrett, ««. =(e)S, P z-

=er, blacha /. lub deszczuka

f. u wozu chronica przed
obryzganiem botem.

©*ri'^feiidjfe, sf. pi. =n,

sikawka f.

«SbTt'^e, sf. pi. =n, 1) si-

kawka/, (poarowa), szpryca

/•; = $euerfprifce, Suiten—
sikawka przenona; §anb-
— sikawka rczna; $arren=
— sikawka dwukoowa; äBa=

gen— sikawka czterokoo-
wa; 2) syrynga/., strzykawka

/. (medycyna).

©jm'^dien, sn - ^> Pl - —,
dim. od ©pri^e, sikaweczka

f., maa strzykawka.

S^n'^cn, I. va. (fiaBen) l)

bryzga, sika; ber Jtot fpri^t

auf ba Äletb boto obry-

zguje suknie; jmnbm 3Baffer

in ©e(d)t — chlusn komu
wod w twarz; 2) zlewa,
skrapiai', pokrapia, skropi,
pokropi; bie ©trajje — skra-

pia ulic; 3) strzyka,
strzykn, wstrzykiwa,
wstrzykn; = einfprttjen;

wystrzykiwa, wystrzykn;
= aufpri^en; II. vn. (fiaben

i fein) 1) bryzga, bryzn;
sika, sikn; ber $ot fpri^t

boto bryzga ; ba8 Slut fpti^te

in bie Jpöhe krew trysna
w gói; 2) z lekka pada,
rosi (o deszczu); = leidjt

regnen; 3) bie gefcer fprt^t

pióro pryska; 4) odbywa,
odby ma podró ; tt>of)in

fpri^eft bu fdjon roieber? do-
kd znowu si wybierasz?

©JJrt'ijett, sn. =§, bryzganie

n.
f
sikanie n. ; kropienie n.,

skrapianie «.; strzykanie n.,

wstrzykiwanie n., wystrzy-
kiwanie n.

©pn'^cuarficiter, sm. -§,

pl. — ,
pompier m., stranik

ogniowy.

<§J)ri'^enl)aii3, sn. -feg, pl.

=häufer, wozownia f. na si-

kawki.

männer, sm. pi, ©^ri'$cn=
mannfdjaft, sf. pl =en, pom-
pierzy pl, stranicy ogniowi,
ludzie pl do suby sikawek
parowych.

©jm'fcenmadiei-, sm, *§,pi.
— , fabrykant m. sikawek,
strzykawek.

©pri'Cenmeifter, sm. =g, pi—, dozorca m. sikawek (po-
arowych).

(gjm'CenroIjr, sn. -(e)3,j>
"t, rura /. a sikawki.
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Spri'kcnfdilaudj, sm. -(e)§,

pl. ~)d)läuü)e, kiszka skórzana
u sikawki.

©jjrt'tyer, sm. *§, pi. —

,

1) czowiek sikajcy, skra-

plajcy; take: pompier m.
;

2) bryzg m., siknicie n.

;

chlust m.j 3) drobny deszcz;

4) wycieczka f. ; 5) wino n.

z wod sodow albo mineraln.

©yri'Cfaftrf, «/• i>*. »e,
jazda wycieczkowa, wycie-

czka f.

©Jm'^ftfdj, «m. =e§, pZ.

=e, pryska^ »w.

©pri'^flafdjc, */. pl. *n,

oblej ka /.

©Uri'^fletf, am. =(e)ä, ^Z.

«e, ©jm'^fleden, sm. «§, pZ.

—
,
plama f. z obryzgnicia.

Sjm'^gebadene^), sn. '»en,

legumina szprycowana (ku-

charstwo).

&p'tyt)a\)tl, sm. =>(e)S; ^Z.

=f)äbne, kurek natryskowy
(u maszyn parowych).

©pri'tilanne, «/. pZ. =n,

koneweczka /. do podlewa-

nia.

©jjrt^tudjeit, sm. =§, pl.

—, obacz ©prifcgebatfene).

©iri^ICbcr, sn. =§, fartuch

w. u wozu (dla ochrony
przed obryzganiem botem).

©flrt'tytotfj, 5«. -(e)S, pZ.

-Iöc^er, — be§ SBalftfcbeä

pryskawka /".

©Jm'^mibeln, sf. pl. ma-
karon szprycowany.

©Jm'tjraljmen, sm. =§, ^.
— , obacz ©pribled).

<5£rt'£regen, sm. =»§, ^?. —

,

drobny deszczyk; = ©prüft«

regen.

©prt'^nJljre, sf. pl. =n,

strzykawka /.

Sjm'^tetg, sm. *(e)§, ciasto

szprycowane.

©Jjri'tjtour, 5/*. #Z. =en,

obacz ©pritffafjrt.

©flrt'^(an)ttmrf, *»i. *(e)8,

pZ. »roürfe, wyprawa /. z na-

rzutem wirowym (budown.).

QpXÖ'bt, adi. 1) kruchy,
amicy si, kruszcy siej

=8 ©rj$ ostra ruda; 2) ostry,

szorstki, chropawy (n. p.
wos); 3) (obraz.) wstydliwy,
nieprzystpny ; eine

fdjöne

©probe pikno nieprzyst-

pna, dumna, (ironicznie :) nie-

winitko n. ;
— adv. tun

droy si.

gjprÖ'bCtmt, sn. -3, droe-
nie n. si.

©prö'bigfett, sf. pl. =en,

1) szorstko f, chropawo
f. ; 2) krucho f.] 3) (obraz.)

opryskliwo /., uieprzyst-

pno /., droenie n. (si).

«SjJHlft, sm. =ffe§,
'
pl.

-ffe(n), (>roffC f
sm. -n, p^.

«n, 1) latorol /., (wy)rostek

m., wypustek m. (rolinni-

ctwo); ©proffen treiben wypu-
szcza latorole, rostkowa

;

2) (przenonie:) latorol f.,

potomek m., plemiennik m.,

dziecko «.

©prii'ftdjen, sn. «§, pl. —,
dim. od ©prof} maa lato-

rol, may rostek.

©Jjro'ffe, sf. pl. =n, i)

szczebel m. a drabiny
;
(obraz.)

bie erften =n be§ 5tuhme§ er=

Kimmen dosign pierwszego

szczebla do sawy; 2) listewka

f. w oknie, poprzeczne dre-

wna w ramach u okien, w
które szyby si wprawia; 3)

=n, pl. rogi pl. (ow.) ; 3) «-n,

pl. obacz ©ommerflecf.

<§;pro'ffen, tm. (fein) i) pu-

szcza, wypuszcza latorole,

wydawa ky, rostkowa (bo-

tanika); wschodzi, wyrasta
z ziemi (o rolinach); 2) (prze-

nonie:) non jmnbm — po-

chodzi, powstawa od kogo,

rodzi si z kogo.

©pro'ffen, sn. =§, ©jjro'f=

fUttg, sf. pl. =en, wypuszcza-

nie n. latoroli; wschodzenie

n. rolin; (obraz.) pochodze-

nie n., rodzenie n. si z kogo.

©jjro'ffenb, adi. i ppr. od

fproffen kiekujcy, wscho-
dzcy (o rolinach).

styro'ffeitfoljl, sm. kapusta
wyrostkowa, brukselska, pod-

czos m., podcios m.
©|jro'ffettIeUcr, sf. pl. =n,

drabina /. ze szczeblami;

(obraz.) szczeble pl. do sawy.
©Jiro'ffer, sm. »§, pl. —

,

sowik szary.

©prÖ'feltltg, sm. =(e)3, pl.

»e, 1) latorol /., wypustek
n. (botanika); 2) (obraz.) po-

tomek n., plemiennik m.

<BplD'ttt, sf. pl. -n, sprot,

m. (rybka morska).

©pro'tterj, sn. =e3, pl. -e,

siarczan m. oowiu,
(Spntd), sm. =(e)§, pZ.

©prucbe, 1) zdanie moralne,
przypowie /., sentencya f.,

napis m. ; maksyma /., motto
w., godo «. ; ein roeifer —
mdra przypowie ; eine

©ammlung non ©priirhen

zbiór m. przypowieci; bie

©prüd)e ©alomo przypo-
wieci Salomona; 2) orze-

czenie n., wyrok m. ; = lir-»

tettfprudj ; — ber ©efcbroore-

nen werdykt m., orzeczenie

n. przysigych ; fc&tebgric&ter-

licfoer — wyrok, orzeczenie

sdu polubownego; eine ©ad)e
5um =e bringen rzecz podda
orzeczeniu sdowemu; bie

©adje fte^t jum =e albo auf

ben — rzecz jest ju blizka

rozstrzygnicia, wyrok w tej

sprawie wkrótce zapadnie

;

einen — fäHen orzec, wyda
wyrok.

©JmTdj artig, adi. senten-

cyjny, przypowieciowy.

©ipnt'djlmdj, sn. =(e), pl.

=6Ütt)er, ksika /. z przy-

powieciami, zbiór m. przy-

powieci.

©^ru'd)btd)tcr, sm. =§, pl.

—
, poeta przypowieciowy.

©)ru'dj&td)tiiitg, sf. pl. »en,

poezya przypowieciowa.

©^rü'djridjcn, sn. «§, pi.

—, dim. od ©prud), przypo-

wiastka /.

©pru'djge&idjt, sn. =(e)§, pl.

=e, poemat m., wiersz m.
przypowieciowy.

<jjru'd)tein, sn. =§, pl. —

,

dim. od ©prud), maa przy-

powiastka.

©Jjru'djfoüegtum, sn. -(),

pl. «gien, kollegium orzeku-

jce, wyrokujce.
'
©^ru'djntann, sm. obacz

©djiebmann.
stynt'djretdj, adi. obfituj-

cy w przypowieci, w sen-

tencye.

©Jpru'ArCtf, adi.^ bdcy
w stadyum, w którem ju
wyrokowa mona; bie ©adje

ift fcfoon — ju jest na czasie,

by o tej rzeczy pomówi.
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Sjjnrdjfammliwg, s/. pi.

«en, zbiór m. przypowieci.

©JJriTtfjtoetfe, adi. przypo-

wieciowy; adv. przypowie-

ci owo.
©JJrÜ'djttJOrt, sn. obacz

©prtcfiroort.

©prit'öel, sm. =£, pi. —

,

1) tryskanie n., szumienie n.,

pienienie n. si, wrzenie n.

= ba§ ©prubeln; 2) woda
wytryskujca. ródo tryska-

jce; zdrój m. (wrzcej wody);
= Quelle ;

(obraz.) — non
SBorten potok m. sfów.

©.jjnt'&eHininnen, sm. =§,

^?. —, zdrój m.
<S£ra&eIei', «/. i>Z. «en, l)

obacz ©prubel 1) ; 2) (obraz.)

potok w. sów, gadanie prd-
kie, bezustanne.

Stynt'kltg, adi. niespo-

kojny, ywy.
©ipnt'öeifflpf, sm. =c, pZ.

=föpfe, zapaleniec m., gorcz-
ka m.

SjmT&eln, vn. (Ijaben) i)

wytryskiwa, ciec, ciurka,
ciurcze; wrze, pieni si
(wytryskujc) ; 2) (przenonie :)

Don 2Bi& — by penym do-

wcipu, kipie dowcipem
; fpru»

belnber Btfc dowcip tryska-

jcy, niewyczerpany ; in fpru=

belnber Saune by w dosko-

naym humorze.

Spru'&ellt, sn. =§, tryska-

nie n., szumienie »., wrzenie

n.; (obraz.) — be§ ©etfte by-
skotliwa ruchawo umysu.

Spru/belgiielle, sf. pi. «n,

ródo tryskajce.

(Sflnt'bdftetit, sm. =(e)§,

pi. se, kamie karlsbadzki.

©.örii'Ijaugett, sn. pi. oczy
czarujce, czary miotajce.

SjJtÜ'ljen, I. »a. (fi'aben)

wyrzuca, wypryskiwa, pry-

ska; ^unfen — sypa iskry;

äBaffer — wyrzuca wod;
(obraz.) feine Sltcfe — SSer*

betBen, 3ad)e jego spojrzenia

siej zgub, paaj zemst;
II. vn. (Ijaben) 1) pryska,
tryska, wyrzuca; nor SDBut

— wrze, kipie, pieni si
od zoci; ou ifiren SCugen

fprüfit 2eben3luft z jej oczu
tryska ch do ycia; 3Ser=

berben fprüfit auS feinem

S9licf wzrok jego zgubne ci-

ska groty; 2) e fprüfit mrzy,

drobny deszcz pada ; III.

fprüfienb, ppr. i adi. tryska-

jcy, pryskajcy; «=er 33t&

niewyczerpany dowcip.

©jjrÜ'Ijen, sn. «ä, 1) try-

skanie »., pryskanie n. ;
§un=

len— sypanie n. si iskier

;

2) obacz Sprühregen.

©Jjrit'hfcuer, sn. =3, pi.

— , ogie sypicy si.

®>rii'f)fiin1e/ sm. "=n§, pi.

=n, iskra /.

Sprühregen, sm. =3, pi.

— , drobny deszczyk, pomor-

ezczyzna f.

<&J)rÜ'I)teufet, sm. =g, pi.

— , osoba bardzo dowcipna.

Sprung, sm. =(e), pi.

Sprünge, 1) skok m., sus

m. ; großer, raeiter — wielki,

daleki skok; einen — tun

skok zrobi, susa da, sko-

czy; mit einem =e jednym
skokiem, susem; in ©prün=
gen skokami, susami, skaczc;

mit roeiten Sprüngen wiel-

kimi skokami; id) roili einen

— nad) §aufe mad)en chc
skoczy do domu; fleine

©prünge macfien poskakiwa

;

(obraz.) auf bem =e fein tu
rzuci si, skoczy (na ofiar)

;

przykucn do skoku (o zwie-

rztach); wanie by na
wyjciu, na wyjedzie, na
wychodnem, na wyjezdnem,
wanie mie wyj, wyjecha,
wanie mie co zrobi, przed-

siwzi; id) mar fd)on auf

bem =e JU bir wanie miaem,
chciaem pój do ciebie;

bamit lann er feine großen

©prünge madjen niewiele

tem moe zrobi, dokaza,
niewiele sobie moe pozwo-

li; e§ ift nur ein — 31t ifim

std do niego tylko dwa
kroki, bardzo blizko; nur

auf einen — roofiin fommen
przyj, przyby dokd tylko

na chwilk; 2) (przenonie:)

wybieg ?»., figiel m.\ fiinter

imnbS ©prünge albo ©cfilidje

fommen pozna, odkry czyje

figle, wybiegi, wykrty; rote»

ber auf feine alten ©prünge
fommen znowu do dawnego,
do dawnych nawyczek wró-

ci; 3) (obraz.) jmnbm auf

bie ©prünge helfen poda
komu sposób, jak sobie ma
poradzi, uyczy komu po-

mocy; 4) pknicie n., pry-

niecie n. = IRify ; rozpadlina

f., szczelina /. = ©palt

;

padanie n. si (skóry); ba
@la§ fiat einen — befommen
szklanka pka; bie SJJauer

ift Doli ©prünge w murze
peno szczelin ; ©prünge be-

fommen popada si (o skó-

rze); rozpada si (o murze);

5) ein — Stefie stado n. sarn;
= «Rubel.

©£nt'ng&ein, sn. =(e)§, fi-

=e, skokowa ko (anat.).

©Jjru'ngürett, sn. *(e), pi.

=er, trambolina /.

©jmt'ngfeöer, sf. pi. =n,

spryna f.

jmTngferiig, adi. gotowy
do skoku.

(öjmt'nggelenf, sn. =(e)§, pi.

Z, staw skokowy.

©,|)nt'ligljaft, adi. 1) sko-

czny; adv. skokami, w sko-

kach ; 2) przerywany, niezu-
peny; = in ©prüngen.

<5}jrn'ngl)afttgfeti, sf. sko-

czno f. ;
przeskakiwanie n.

©jmt'ngrtetnen, sm. =§, pi.

—, rzemyk m. od poprzgu
do uzdy.

©pru'ngtyinne, sf. pi. =n,

pls m. (pajk).

©Jjru'ttguietfe, adv. skoka-

mi, w skok.

Styru'nguieite, sf. pi. «n,

szeroko /. skoku.

<&#U'dt, sf. pi. =n, (poufale)

zamiast ©petcfiel, lina /.,

plwocina /.

<&pü'Ütn, va. i vn. (fiaben)

1) plu, plun; 2) womito-
wa, rzyga; = (Srbrecfien.

<5pü'Ütn, sn. =g, plucie n.
;

womitowanie n.

(S^ju'cfcr, sm. =, pi. —,
spluwacz m.

(§Mf, sm. =(e)3, pi. =t, 1)

duch m., strach /»., straszy-

do »., widmo n.; = ©efpenft;

2) wrzawa /., haas m., nie-

spokój m.) = Unrufie.

<S^ll'f eit, 1. 1', impers. (fjaben)

straszy; e fpuft in bem
alten ©cfiloff e w starym zamku
straszy, s strachy; e§ fpuft



Spulen
4G4

bei ihm albo in feinem ßopfe

przewrócio mu si w gowie

;

II m. (haben) l) biefer ©e-

banie fpuft noch immer m
meinem Äopfe nie mog za-

wsze jeszcze pozby si tej

myli, nie mog wybi sobie

tej myli z gowy; ber SBem

fpuft in feinem Kopfe wino do

»owy mu uderzyo; 2) nm§

fpufft bu benn hier herum?

cze^o tu azisz, skradasz sie?

3) haasowa, wrzaw robie.

Spulen, sn. =8, Spuferet

,

sf pl "en '
8traszenie w,

>
°

zywanie n. si strachów.

Spulgeift, sm. »es, pl. -«.

strach w., straszydo n., wi-

dmo n.

Spulgcfu)iu)te, sf. pi ="r

powiastka /. o strachach.

Spulgeftalt, sf. P?- -en,

straszydo n., widmo n.

Spulbaft, adi. straszliwy;

adv. od strachów.

Spulort, sto. -es, i»".
-«/

miejsce, w którem straszy.

Spulftunbe, sf. pi =n,

«rodzina/, duchów (pónoc f.).

SpUlarbCtt, s/. zwijanie n.

na cewk.
Spüldjen, «»• •§. !>*•

—
'

dwn. od ©pule, maa cewka.

Spule, s/- Pl '"' ^ °ewka

/•. u koowrotka; cewka /.,

szpula /., szpulka /. do na-

wijania nici; auf — nudeln

na cewk nawin; = auf»

fpulen; 2) dutka /., szypuka

f.; = «cebcrliel.

Spulen, va. (haben) na

cewk nawija, nawin,
szpulowa: = Sluffputen.

Spülen, va. (haben) wy

mywa, wymy, popukiwac,

puka; bie 2Mfche — prze-

pukiwa bielizn; ftd) ben

3Junb — puka usta.

Spülen, sn. *3, wymywanie

n., popukiwanie n., puka-

nie n.

Spuler, «i». =§/ 2»*- — /

cewkarz to.

Spulerin, sf. pl. «nen,

cewkarka /.

Spüler, sm. =5, pl. —.
Spulerin, s/.^.=nen, ten, ta

co pucze.

SpUlfajj, sn. -ffeS, pl.

-fäffer, Spülgefäß sn. *e§,

pZ. -e, pomyjak w., pomyj-

nik m.
©plt'lförmtfl, all. cewko-

waty; adv. cewkowato.

Spültet, sn. -(e)s, pomyje

pl, wypuczyny pl.] wywar

m., wywarzyny _p?. (wódki).

Spüljunge, w», -n, p*-

=n, pomywacz 7».

Spülfetdj, *m. -(e)8, i>*-

=e, kielich w. z winem do

popijania.

Spülfeffel, sm. -8, i>z. —

,

obacz ©piUtaf}.

Spülfübel, «w. «s, vi —,
skopek »i. do pomywania,

pomyjnik m.

Spullaben, sm. =3, pl —

,

obacz ©pulrab.

Spülmagb, sf. pl -mägbe,

pomywaczka /.

Spülnapf, sm. Ke) 3
> P'-

»näpfe, misa /. do pomywa-

nia, pukania.

Spulrab, sn. <e)s, pl

=räber, soukado n.

Spulfptnbel, sf. pl =n,

i walec m. u cewki.

Spültrog, sm - <*)*> Pl

I «tröge, puczka f.

Spüluutffer, sn. =§, woda

f. do pomywania, pukania;

pomyje pl.

Spultuurm, sm. =(e), j»t.

=rourmer, glista /.

Spülpbcr, sm. =3, y —

,

obacz ©pülfafe.

Spunb, sm. =(e)s, *»•

©pünbe, szpunt m., czop TO.,

zatyczka /".; wpust m.; mit

einem — fcbliefeen zatka

czopem; = ©pünben.

Spu'nbbohrer, sm. -3, pi.

f
wider m. do robienia

dziur na czop u beczki.

SpÜ'nbCU, va. (haben) (za)-

szpuntowa, zatka czopem.
|

Spü'nber, sm. =3, pl —

,

ten co zatyka (beczki) czopem.

Spu'nbgelb, sn. «(«)3, P*-

«er, szpuntowe n., opata /.

od beczki piwa, wina, wódki.

Spu'nbtjobel, sm. *§, pl.

— szpuntownik to.

Spu'nbtod), sn. -(e)§, ^?.

=Iöd)er, dziura f. na czop.

Spu'nbujanb, sf.pl. =roänbe,

Seiana f. w supy pionowe.

I Spu'nbsapfeu, sm. <•%, pl.

\ —, szpunt to., czop m.

Spu'rbtcne

Spu'nbjiebcr, sm. »8, pl.

— , obcgi pl. do wyciga-

nia czopów.

Spur, sf. pl «en, 1) lad

m. (nogi — gufefpur), trop

to. (o. p. zwierzcia); po-

szlaka /.; ea mat feine —
Dom SDSilbe ju finben nie

moaa byo znale tropu

zwierza; man fanb =en im

©chnee znaleziono lady w
niegu; ber — nachgeben i
ladem, trzyma si ladu,

szlakowa; fmnb§ =en ent=

beefen odkry czyj lad, wy-

ledzi, którdy kto szed,

jecha i. t. p.; jmnbm auf

bie — lommen wyledzi

kogo, (take:) dociec czyich

zamysów ;
jmnbm

^
auf ber

_ fein mie czyj lad, le-

dzi kogo; einer ©aebe auf

bie — lommen wyledzi co;

jmnbm auf bie — ju lommen

fuchen stara si, usiowa
wykry czyj lad ;

jmnbn auf

bie — bringen naprowadzi

kogo na lad, na trop; jmnbn

non ber — abbringen odwie
kogo od ladu, sprowadzi

kogo z tropu; bie — oerlieren

straci lad; bie =en unfereä

Safeln lady naszego y-
wota; *en ber ginger lady

(od) palców; (obraz.)
^

jmnb

=en folgen i czyim ladem,

i za czyim przykadem;

sen binterlaffen pozostawi

lady; man bemerft noch an

ifim =en feiner ßranfheit wi-

da jeszcze na nim lady jego

choroby; non ber geftung ift

feine — mehr nor^anben me

ma ni znaku (z) tej twierdzy

;

bie =en ber göttlichen S3or=

fehung znaki, dowody bo-

skiej opatrznoci; (poufale:)

I

je jnc — i ani znaku ! ani

ladu! ani krzty!; er roeife

albo hat leine — »om jol-

nifchen nie ma pojcia o j-

zyku polskim; baoon weiß

er leine — nie wie nic o

tern; 2) tor kolejowy, droga

kolejowa (kolejn.).

Spu'rbtene, sf.

pszczoa ledzca,

Jadasz to., ska m
Iskara f.

pl. =n,

isk to.,

skaa /.,
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©jm rbreite, sf. pi. »n, i)

szeroko /. tor kolejowego

(kolejn.); 2) odlego /. koa
prawego od lewego u wozu.

©Jm'reit, va. (fiaben) 1)

nadt) etro. — tropi, ledzi,
dochodzi czego; 2) czu;
Mlti — czu zimno; fpürft

bu nichts? nic nie czujesz?

eine Neigung für jmnbn —
mie skonno, ch do
kogo ; 3) (obraz.) miarkowa,
zwcha, spostrzedz si;

fpürft bu in biefen SBorten

nidjt ponie? nie miarkujesz

w tych sowach ironii?

i&Jm'rett, sn. «§, 1) ledze-
nie n., tropienie «., szlako-

wanie n. ; 2) czucie n.

©pü'rer, sm. =g, pl. —, i)

odnaleca m.\ 2) obacz

Spürfiunb: b) szpieg m. ; =
Spion.

©JJÜterei', sf. pi. «en, le-
dzenie »., dochodzenie n.

;

= Spüren; szpiegostwo n.
;= Spionage.

©jm'rertoettenutg, */• Pl -

rozszerzenie toru

(kolejn.).

©Jm'iflanfdje, */. ^. »n,

opornica /'., szyna oporowa
(kolejn.).

©Jm'rljunb, sm. »e§, pl.

-e, 1) wye m., naladnik m.,

pogoniec m. (pies); 2)

szpieg m.

©Jm'rfraft, sf. wch w.,

moc /". wietrzenia, tropienia

wchem.
'©Jm'rfraitj, «w. *e§, #*•

=!ränje, krys /. obrczy,
rbek m. obrczy, obrzee
n. (kolejn.).

©Jm'rfranjrinne, sf. pl. «n,

obek m. krzyownicy, o-
bek rozjazdu (kolejn.).

©jm'rlager, sn. «s, pi. —

,

gniazdo n. ; Ijangenbe —
gniazdo wiszce ; Seiten—
gniazdo cienne (kolejn.).

©Jm'rlcin*, sf., ©jm'rmafi,
sn. =e3, pl. =e, toromierz m.,

prawido n. do toru (kolejn.).

©juTtmaft, sn. «e, pl. »e,

— ber Sftäber wymiar m. roz-

stawy kó (kolejn.).

<SJlU'dO#, adv. bez ladu;
— petftt)tt)inben zagin bez
«ldu.

©Jjü'rnafe, *•/'. pl. =>t, do-

bry nos.

©Vlt'rofCH, sm. -§, ^.
sbfen, spustowy piec.

©jm'rjrtatte, ©jju'rfdjeibe,

*/. pl. =n, obacz Spurlager.

©Jm'rratic, */. pl. =n,

ichneumon m. (zwierz).

©pu'rre, «/. ^. =, mo-
krzycznik m. (rol.).

<S^U'rfdjnCC, sm. =3, pono-
wa /.

©JJÜ'rfimi, sm. «(e)3, zmys
m. powonienia, nos m., wch
»w. (take obraz.).

&pU'XtDtitt, sf. szeroko
/. toru (kolejn.).

©Jm'teit, fitf) — , vr. (6a-

Ben) spieszy si, pospiesza,
kwapi si, ukwapi si,

zwija si.

©t l ineri. cicho

!

Staat, sm. =e§, pl. -en,

1) pastwo n., mocarstwo n.,

k/aj 7». ; ber beutfdje — Pa-
stwo Niemieckie; bte Sßer-

einigten -en Stany Zjedno-

czone Ameryki; 2) rzd m.
(w pastwie); er ift »om =e

oefolbet pobiera pac od
rzdu; 3) parada /'., okaza-o f., wietno /'., prze-

pych m.\ = fracht, $omp,
Stufroanb ;

?um -z bienen
say do parady, do wie-
tnej wystawy; — machen pa-

radowa ; mit etro. — mad§eu
popisywa si czem; Kleiber

jum «e suknie pl. od parady,

paradne stroje; fid) itt
—

roerfen ubra si w gal,
paradny strój przybra; Diet

— (mit Treibern) machen
stroi si, strojnie si ubiera,
elegantowa si; (obraz.) mit

biefer Slrbeit fann er nid)t

Piel — madjen t prac nie

bardzo popisywa si moe,
ta praca niewiele zaszczytu

mu przynosi; 4) stan m.
;= Stanb, Suftanb.

©taa'ieitbefdjretöimg, sf.

pl. «en, geografia polityczna.

©aa'tent>un&, sm. =eg, pl
«oünbe, zwizek m. pastw.

©taa'tengefdjidjte, sf. hi-

storya f. pastw.
©taa'tenlitnbe, ©taa'tett«

IcijrC, sf. nauka /. o pan-

ini enb er, 5Deittfrf)^oInifcf)e? SBörterbiicfi.

stwie, polityka /., umiej-
tnoci polityczne.

©taatenftiftem, sn. =(e)s,

pl. =e, system pastwowy,
polityczny.

©ttta'tlid), adi. pastwowy,
rzdowy, publiczny; adv.
pastwowo, rzdowo, pu-
blicznie.

©taa'tgafjga&e, ©taa'tä-
aitfittflC, sf. pl. «n, podatek
pastwowy.

ftaa'tMttn, sf. pi. akta
pastwowe, publiczne.

©taa'täaftie, sf. pl. «n,

akcya pastwowa, papier pu-
bliczny.

®taa'tMtion, sf. pl. =en,

1) sprawa pastwowa; etro. JU
einer — aufóaufdjen nada
czemu przesadne znaczenie,
z drobnostki robi spraw
ogromnej wagi ; 2) dziaalno
/., dziaanie n. pastwa, rzdu.
ßtaa'täamt, sn. ~{t),' pi.

»ömter, urzd pastwowy,
publiczny.

©taa'tgcutgel)örifle(r), sm.
=en, pl. =e(n), poddany ni.,

obywatel m. pastwa.
©taa'töangeljimgieit, */.

poddastwo n., obywatelstwo
pastwowe.

©taa'tgangelegenheit, sf.
pl. =en, interes m., sprawa
f. pastwa, stanu, sprawa
publiczna.

©taa'tgongeftcUtc(r), sm.
«en, pl. «e(n), urzdnik m.,

suga m. pastwowy.
&taa't$anlt\l)t, sf. pi. -n,

poyczka pastwowa.
©taa'tSanftalt, sf. pl. «en,

zakad m., instytut m. pa-
stwowy.

<&taa't$an\oalt, sm. ^(e)g,

pl. «rofilte, prokurator m.,

oskaryciel publiczny.

@taa't8ontDaltfdjaft, sf
prokuratorya f., urzd m.
prokuratora.

©taa't$atn»eifung, sf. pi.

=en, asygnacya /., asygnata

f. rzdowa, przekaz rzdowy.
©taft'tganjetger, sm. '-$, pi.

—
,

gazeta urzdowa, rz-
dowa.

©taa'täardjto, sn. =(e)ö, pi.

«e, archiwum rzdowe.
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Staa'töanf|*idjt, sf. nadzór

pastwowy.
©taa'täaiiSgabe, sf. pi. «n,

wydatek pastwowy; SJoran»

fd}Iaa, bet =n bilans ot.

©taa'täba&A @taa't«cifcu=

ba^lt, sf. pi -en, kolej pa-
stwowa, droga elazna pa-
stwowa.

©taa'tSbanf, sf. pi «en,

bank pastwowy, rzdowy.
Staa'tSbanferott, sm. =(e)8,

pi se, bankructwo pastwa.

6taa't3beantte(r), sm. =en,

p. =e(n), urzdnik pastwowy.
Staatsbürger, .«w. «8, pZ.

— , obywatel ot. (pastwa).

Staa'tÖ&Ürgerltdj, arfi. oby-

watelski; adv. po obywa-
telsku.

©itta'3burgerred)t, *». =(08,

p. »e, prawo n. obywatel-

stwa, obywatelskie.

©taa'tSbürgerfdjaft, sf.

(5iaa't8biirgertum, sn. «g,

obywatelstwo pastwowe.
iStao'tSöcgen, sm. =g, pi

— , szpada f. od parady.

Stao'tgbtencr, sm. =g, pi
— , suga, urzdnik pastwo-
wy, publiczny.

©taa'täbienft, sm. -eg, su-
ba pastwowa, publiczna.

Stao'tgboraönc, sf. pi =n,

dobra pastwowe, rzdowe.
©taa'töetgentum, sm. -(e)3,

wasno /'., posiado /.

rzdowa, pastwowa.

©taa'tgeinfomtnen, sn. -8.

Staa'tgcinfünjtc, s. pi. do-

chody p. pastwa, pastwo-
we, rzdowe.

3taa't§etmnifdjiiitg, sf. pi
»en, interweneya f., ingeren-

cya f., wdanie n. si, wmie-
szanie n. si pastwa.

Staa'tSetimdjhmg, sf. pi.

=en, instytucja pastwowa,
urzdzenie pastwowe.

Staa't$erhaltenb, adi. kon-
serwatywny, zachowawczy;
=e ^orteten stronnictwa kon-
serwatywne.

Staa'tSejame«, sn. -s,

p. «mino, egzamin rzdowy

;

= ©taatöprüfung.

©taa'tgfad), sn. *(e)g, p?.
-fächer, polityka /.

Staa'täfeinb, «m. «eä, p.
«e, nieprzyjaciel ot. pastwa,
anarchista m.

Stao't§finonjcn, »/. pi.

finanse pastwowe, dochody

pi. pastwa.
©taa'tgform, sf. pi -en,

ksztat ot., forma f. rzdu.
©tao'tSgebäube, *». -8, p/.

—, 1) budynek pastwowy,
publiczny; 2) budowa/, pa-
stwa, urzdzenia pastwowe.

©tao'tggcbict, sn. =(e)3, pZ,

=e, terrytoryum pastwowe,
obszar »w. pastwa.

©taa'tggefäbrltd), adi. nie-

bezpieczny dla pastwa, dla

rzdu, anarchistyczny.

©taa'tägefäfle, s». =s, pZ.

—, niestae dochody pastwa
;

danina /., podatki pi, opaty
publiczne.

(Staatsgefangene^), sm.
=en, pi =e(n), wizie m. sta-

nu, wizie polityczny.

Staa''t3gefängmS, sn. «-ffes,

pi =ffe, wizienie n. dla wi-
niów stanu, wizienie poli-

tyczne.

Staa'tggebetmnrä, sn. »ffeS,

pZ. =ffe, tajemnica polityczna.

©taa'tZflClber, sn. pi pie-

nidze publiczne.

©taa'tggefäjäft, sn. <(e)8,

pi =e, interes pastwowy;
(poufale:) interes zyskowny.

&ta a'tSgcfc^. s«. -eg, #Z.

=e, ustawa pastwowa.
Staa'tSgetpalt, «/. i??, -en,

wadza pastwowa, publi-

czna.

Staa'tSgläubiger, sm. -g,

pi — , wierzyciel m. pa-
stwa.

©taa'tggntnbbeftfc, sw. =eg,

posiado pastwowa, dobro
». pastwa.

Staa't§guinbgefefc, sn. =eg,

p?. «e, ustawa zasadnicza.

Staa'tSgut, *». «eg, ^z.

«guter, majttk ot. pastwa,
dobro publiczne.

Staa'tSIjßnbbud), sn. «(e)§,

pi «biidjer, almanach, rocznik,

szematyzm pastwowy.
Staa'tSIjanM, sm. pi z&-

tarffi pastwowe, poliiyczne.

StaatSljaugljan, sm. -(e)g,

finanse pastwowe, gospodar-
ka pastwowa.

Staa'tSIalenber, «». -g,pZ.

— , obacz ©taata^anbbud).

Staa'tgfanjlci, «/'. p. «en,

kancelarya f. pastwa.
Staa'tSfanjler, sot. «-8, j>z.

— , kanclerz ot. pastwa.
StaatSfaffe, sf. pi »n,

kasa pastwowa, rzdowa.
Staa'tSferl, sm. =0, p?. -e,

poczciwiec ot. ; czowiek obro-

tny (poufale).

©t00't8fträ)C, */. koció
pastwowy, religia w pastwie
panujca.

Sta'a'tifleib, sn. -(e)g, _p?.

»er, suknia paradna, od parady.

Staa'tiflltg, adi. polity-

czny ; adv. politycznie.

©taa'täflugtiett, sf. poli-

tyka f.
©taa'tSförper, sm. «=8, pZ.

—, ciao ot. pastwa, ciao
polityczne.

©taa'töftebit, sm. =(e)8,

kredyt ot. pastwa, kredyt

publiczny.

©taa'töfunbe, Staa'tSfunft,

s/. polityka f.

<5taa't3funbtge(r), sm. -en,

pZ. =e(n), m ot. stanu, po-

lityk OT.

6taa't3futfd)e, */. p^. «n,

powóz paradny, od parady.

©taa'tSlaft, sf. pi «en,

ciar publiczny.

©taa'tälehre, s/. obacz

©taatrotffenfchaft.

©taa'tSlcyifon, sn. §, pi
:£tfa, leksykon ot., sownik
ot. polityczny.

©taa'tÖltft, Sf. cbytro
dyplomatyczna.

©taa'tgmann, sm. =(e), p/.

=männer, m ot. stanu, dy-

plomata OT.

©taa'tömönntfd), adi. dy-

plomatyczny ; «e äßetsfieit dy-

plomacya f. ; adv. dyploma-
tycznie.

©taa'tämarjme, sf. pi. =n,

maksyma /., zasada /. poli-

tyczna.

©too'tgmtntftcr, sm. •*>, —

,

minister ot. stanu.

©taa'tämtnifteriura, sn. =8,

pi. -tten, ministeryum n.

stanu.

©taa'3obcrb,ou))t
f

sn. -eg,

pi. «bäupter, gowa f., naczel-

nik ot. pastwa.
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Staa'töobUgation, */. pl.

«en, obligacya /., zapis ot.

dugu pastwowego.
Stao'tSÖfonomtC, sf. gospo-

darka pastwowa.
5taa't%!p'äd}ttv, sm. =g, pl.

— , dzierawca ot. dóbr pa-
stwowych.

©taa'tzfcajjier, sn. =(e)s,

pl. =e, 1) akta polityczne ; 2)
papiery pastwowe (warto-
ciowe).

StUCtSjJOltjet, sf. policya
pastwowa, polityczna.

©taa'tSjjroaeff, sm. .ff«§,

p/. »ffe, proces polityczny.

©taatSjjriifmtg, sf. pl. *en,

egzamin rzdowy.
Staa'tgrat, »w. «(e)§, _pZ.

=räte, rada /". stanu; radca
ot. etanu.

©tOO't§rCd)t, 6«. =e, prawo
pastwowe.

©taa'tgredjtltu), ae?*'. prawa
pastwowego dotyczcy; =e

jjtage kwestya Z', prawa pa-
stwowego; kwestya konsty-
tucyi dotyczca; = SSerfaf=

fungfrage.

©taa't§re<fjt§leljrer, sm. =§,

pl. — , nauczyciel m. prawa
pastwowego.

®taa't§rdtgtoit, sf. obacz
<Staat§fird)e.

Staa'tSru&er, sn. -%, ster

m. rzdu ; ba — führen by
u steru rzdu, kierowa
sprawami pastwa.

@taa't8fadje, */. pl. =n,

sprawa pastwowa, pastwa.
©taa'tgfdjo^, sm. =e, skarb

m. pastwa, skarb publiczny.

®toa't§fd)afcamt, sn. =(e)§,

pl. «ämter, urzd skarbowy.

Staa't8fu)iff/*». =(e)§, na-
wa pastwowa (wyraz reto-

ryczny).

Staa'tSftJjulb, sf. pi =en,

duff pastwowy, pastwa.
©taa'tgfu)ulb"fd)cin, sm.

>(e)§, pl. »e, zapis ot. dugu
pastwowego.

®taa't§fefretär, sm. =g, pZ.

«e, sekretarz w. stanu.

®taa't3fiegel, *w. -g, pZ.

—
, piecz /. pastwa.
Staa'tSfteuer, sf. pi. =n,

podatek pastwowy.
Staa'tgftmdj, «ot. *(e)g, pZ.

e, zamach pastwowy.

£taa'tälintu)iiljeiti>, adi. re-

wolucyjny, powstaczy, ro-

koszaski.

©too'töunttijäläcr, sm. =g,

pl. — , rewolucyonista m.,
rokoszanin m.

@taa't§umtt>a:foiing, */. pl.

«en, rewolucya /., rokosz m.
©taa'^nntcrpnblcr, sm.

=g, pl. — , dyplomata m.
©taa'tSberfiefferung, */. pl.

=en, reforma polityczna.

Btaa't^tihxtäjttt, sn. =g,

pl- — , zbrodnia f. stanu.

©taa'tSöer&redjer, sm. =g,

pl. — , zbrodniarz m. stanu.

Staa'tgtierfafi'ititg, sf. pi.

=en, konstutucya /'., ustrój

rzdowy.
Siaa'täbermiigen, sn. =,

pl. —, majtek pastwowy.
©toa'tgucrrat, sm. <e)g,

zdrada /'. stanu; = §od) =

cerrat.

©taa'tgüerräter, sm. *g, pi.

— , zdrajca m. stanu; =
§odjöerräter.

©taa'tsuertrag, sm. -(e)g,

pl. =träge, traktat m., ukad
m. midzy pastwami.

©taa'tSUerioaUititg, sf. ad-
ministracya pastwowa, za-
rzd m. pastwa.

©taa'tSttiageit, sm. =g, pZ.

—
,
powóz paradny, od pa-

rady.

©taa'tStoetäliett, */. obacz
©taatsflugljeit.

©taa'tgiüCfcn, sn. =, spra-

wy pastwowe, wszystko co
pastwa dotyczy.

Staa'tÖttfurig, adi. pa-
stwu przeciwny, szkodliwy.

<Staa't8t0irreit, s. pl. za-

mieszki polityczne.

<Staa't3tmrt, sm. =e§, pi.

=e, ekonomista »w.

Staa'tgÜJtrtfAoft, sf. go-
spodarstwo pastwowe ; eko-

nomia polityczna.

©taa'tgtoktfd)aftltdj, a<ft.

ekonomiczny; adv. ekonomi-
cznie.

©taa'tgtinrtfdjaftSlrtj«, sf.

nauka /. gospodarstwa pa-
stwowego; ekonomia polity-

czna (jako nauka).

©taa'tgtrjiffenfdjaft, sf. pi.

sen, umiejtno polityczna.

ftaa'tauHffenfdjafMdj, adi.
umiejtnoci politycznej doty-
czcy; adv. wedug zasad
umiejtnoci politycznej.

^>taa'ti\DO\)l,sn. <e)§, dobro
n. pastwa, dobro publiczne.

©taa'tgjimmcr, sn. =g, pi.
— , sala paradna.

©taa'tgpfdjttft, sm. =fje,
pl. sfd)üffe, subwencya pa-
stwowa, wsparcie rzdowe.

Sioa'tSätoetf, sm. =(e)g, pi.

=e, cel polityczny.

(§ta&, sm. =(e)g, pZ. (Stäbe,

1) laska /'., kij m. ; drg m.,
drek ot. ; bero n. ; =
.ßepter; buawa hetmaska;
= 3Warfd)oHfla6

; fcbroanfer —
prt w., prcik ot.; ©olb in

©toben zoto w sztabach; 2)
sztab m. (wojskow.); 3) orna-
ment okrgo-wypuky u
gzymsu (budown.); ^(przeno-
nie :) feinen — roeiter fe|en po-
wdrowa dalej, puci si w
dalsz drog, odej ; Den —
über jmnbn bredjen ostro kogo
sdzi, potpi kogo ; er ift

ber — meines SUterg jest mi
podpor w mojej staroci;

5) laska miernicza; 6) pasto-
ra ot. (biskupi); 33elet)mmg
mit 9tng unb — inwestytura

f. na biskupstwo.

Sto'ÖftljtUtcfj, adi. do laski,

do prtu podobny.

©ta'üdjen, sn. =§, pi. —

,

dim. od <g>tab, kijek ot.,

laseczka f., prcik ot., pa-
lik ot., drek ot.

(Sta'fiCifCn, sn. =g, elazo
sztabowe, sztabikowe, w szta-

bach; posa /., poza /.

©tä'kl, sn. =$, pl. —,
kijek ot., drek ot. (ogrodn.)

©tft'ÜCllt,' va. (fjaben) ty-

czy, kijkiem, drkiem pod-
piera, podeprze, do drka
przywizywa.

Stauen, va. (Caben) l)

zgoskowa; = bud)ftabteren

;

2) jmnbm ben @ib — od-
czyt(yw)a komu formuk
przysigi.

©ta
;

feöeriu)t, sn. *(e)g, pi.

ot, 1) sd gardowy; = Slltt«

gerid)t; 2) sd niszy, pierw-
szej instancyi.

Sta'&golb, sn. -(e)§, zoto
sztabowe, w sztabach.
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Sta'bbammcr, sm. -s, p'.
1

Sto'djcIöMiIi*, «£
•

p°-
«iu uyummv*/

knwa-ldobnv do kolca, do da,
hammer, mot m. do kowa "obny

©ta'd)elmife, s/. jA »nüfte,

1) obacz ©tedjapfel ; 2) orzech

.g, pl. —

,

«eg, pl.

drzewo

stay,
stale,

nie-

nie-

va.

(baben)

=g, pi. —

,

=(e)g, Pl -

(wierszo-

=e§, pl.

nia sztab.

©ta'bbobel, sm.

wakowiec m.

©ta'bbolj, sn.

»böiger, wauczos m.

n. na klepki.

©tobtl, adi.

zmienny ',
adv.

zmiennie.

©tabilic'ren,

ustali.

©tabüifie'mt,
stabilizowa.

©tabUific'ntns, sf. & = e »,

stabilizacya /.

©tabÜUtt't, sf. stao /.

©ta'bfraitt, sn. obacz ©tab=

rourg.

©to'bleben, sn.

lenno biskupie.

©ta'bretm, sm.

-e, alliteracya /.

wanie).

©ttt'bSarjt, sm
sargte, lekarz sztabowy.

©ta'bSoffijter, sm. =§

=»e, oficer sztabowy.

©ta'bgquartier, sn. -(08,

pi. *e, kwatera /. sztabu,

kwatera gówna.
©ta'bgtrontpeter, sm. =g,

p|. — , trbacz m. (wojsko).

©ttt'btiCrdjett, sn. pl. zie-

lenica /. (rosi.).

©ta'bträßer, sm. »s, p?.

— , niosicy m. bero, buaw
lub pastora.

©ta'btoetf, «n. -(e)g, pl. ;e,

cao /. gotyckich supów
(architekt.).

©ta'btomrj, «f- p'- st%
witozió m., boe drzewko.

©ta'djel, ««• =8, p'- •*«/

1) do n. (pszczó, ós

i t. p'); (obraz.) feine äöorte

baben einen — in meinem

bergen gurücfgelaffen sowa

sf. pl *n,©ta'djeläbre,

kos kolczasty.

©ta'thelbart, sm. -(e)8, pl.

*bärte, broda kolczasta.

©ta'd)tlbaiidj, sm. -(e)S, p'-

-bauche, kolcobrzuch OT. (ryba).

©to/djelbeerbufd), «»» B«8,

pl. »büjcbe, ©ta'djelbeer*

ftrand), sm. <e)g, pl Hftfiu-

(haben) «Ver '
krzak w '

»grestu
(t)aoe j

©ta'cbelbeere, s/. pl. -n

agrest m., wieprzki pl. (rol.).

©ta'djelbrabt, sm. .(e)3, pl.

-bräbte, drut kolczasty.

©ta'djelftfd), *»»• ee§
' Pl

=c, jeówka f.,
ryboje m.

(ryba).

©ta'djelftoffer, sm. pl.

ryby pl. o kolczastych ple-

tW3 CD

©tO'äjClfÖrmtfi, adi. kol-

coway.
©ta'd)elfruu«t,s/.pl. fruchte,

owoc kolczasty.

©to'd'elfufe, sm. =e8, p'.

=füfee, dwukolc m. (ryba).

©ta'd)eIn,ettH(lj§, sn. »feg,

pL «=fe, rolina ciernista, kol-

©ta'd)elgra§, sn. »feä, pl.
,

«gräjer, sit wosisty.

©ta'd)ctb»l3battb, sn. -(e)8,

pl. =bänber, obroa /. z kol-

cami.

©ttt'dlClbäuter, sm. pl. je-

owce pl. (ryby).

©ta'ibelig, ©ta'djeltdjt, ad*.

kolczysty, kolczasty, kolcy,

ocisty, dlasty ;
(przenonie :)

ostry, dogryzajcy, doku-

czliwy.

©tct'djeligfeit, sf. pl. -en,

kolczasto/., kolczystoc /.

;

(przenonie:) ostro/., do-

i kuczliwo /.

©ta'tbClfO^f, sm. =eg, pl.

I =föpfe, eierniogów m. (ptak).

©tfl'djellog, adi. niema-

sf. ob?cz

=n,

pl.

jego w mojem sercu do I jacy kolców, cierni; adv. bez

zostawiy, ubody mnie; 2) |

kolców, bez cierni

wodny, kasztan wodny, wo-

dna kotewka.

©ta'd)elbalme,

©tedjpaltne.

©ta'djeltebe, sf. pl.

mowa uszczypliwa; =n,

sowa uszczypliwe.

©tci'u)elteim, sm. t)%, pi.

= e, wiersz satyryczny.

©ta'djelrodjen, sm. =s, pi.

—
,
paszczka /., pastynak m.

(ryba).

©ta'd)Clf(bneifc, sf. pl. -n,

rodzaj m. limaka morskiego.

©ta'djelftbuwe, sf. pl. -n,

kolcousk m. (ryba).

©ta'djelfdjtoamm, sm. »(e)3,

pl. =jd)roämme, kolczak m.

(grzyb).

©ta'djclftbujetn, sn. *{t%

pl «e, jeowiec m.

©ta'u)elftO(f, sm. <e)g, pl.

=ftöcfe, kostar m.

©ta'djeltraflenb, adi. kol-

czysty.

©ta'djcluiort, sn. -(e)g, pl.

=e, wyraz uszczypliwy.

©ta'd)Ufl, adi. obacz ©a-
d)eliq.

©ta'bcl, sm. «g, ?jI. —

,

1) obacz ©djeune; 2) miejsce,

w którem czerpie si solank.

©ta'ben, sm. =§, pi. —, i)

j

pobrzee n., brzeg m. ;
=

©eftabe; 2) kej m., grobla

murowana; = Rat.

©ta'biunt, sn. =(g), pl-

-bien i =bta, 1) staroytna

miara (185 metrów); 2) hi-

podrom m., miejsce n. wy-

cigów; 2) 8tadyuni n., faza

f.,
okres m., stan zmieniony

(n. p. w rozwoju choroby).

©tabt, sf.
t

pl. Stfibte,

miasto n.
;

gród m.; Heine

armselige, unbebeutenbe —
miecina /. ; bie innere —
ródmiecie n. ; tn bie -

cier m. (n. p. róy), kolec

m.\ 3) ocie m. ;
= Ddjfen»

ftacbel ; mit bem — antreiben

popdza kojc ocieniem

;

n>iber ben — leefen opie-

ra sie ; 4) (przenonie :) bo- . .

dziec m., zachta /., popd ftad)elt ©brbegierbe dza za

m.; = 5lnreij.

'

' szczytów go bodzie

n. ; tn

geb,en i do miasta; in ber

©ta'Äelmobn, sm. -(e)3, pl. - »ob,nen mieszka w mie-

„e buawnik m. (rol.). cie; aufeerb,alb ber - za

©tO'dlCln, 90. (baben) 1) miastem; bie gange — fprtdjt

(dem) ku, uka, (u)bó ; i jd)on baoon wszyscy ju

napdza budzc; 2) zaostrza, o tern mówi; SBerooCnet

zaostrzy; 3)' (obraz.) t^n
|

einer - mieszczanin m.

©tO/btflbel, sm. =g, szla-

chectwo miejskie; szlachta
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mieszczaska, patrycyu-
czostwo n.

©ta'btamr, sn. -(e)g, pl.

»dmter, urzd miejski.

©tabtangelegcnbett, */. pi.

»en, sprawa miejska.

Sttt'Ötttrrcft, sm. =(e)g, pi.

-e, areszt miejski.

Sta'btar3t, sm. »eg, pi.

=&VHte, lekarz miejski.

Sta'btbabn, ©tabtetfeu-
bttljn, sf. pi. »en, kolej m.,
droga /". elazDa miejska.

Sta'btbaitlt, «m. =(e}g, s-
downictwo miejskie.

Sta'btbaumeifter, sm. .g,
pl. — , budowniczy miejski.

©ta'btbeaötte(r), sm. »en,

p. =e(n), urzdnik miejski.

3ta'btbeljörbe, «/. i?Z. =n,
urzd miejski.

Sta'btÖCfannt, arf^. po-
wszechnie znany, uotoryczny.

Sta'btbefatying, sf. pi. :en,
zaoga miejska.

Sta'btbetoolfeniitg, «/. p*.
--en, ludno miejska.

Sta'btbeuiofyner, «w. =g, ^.— , mieszkaniec m. miasta,
mieszczanin //?.

Sta'btbeaoijtierin, */. ^.
°en, mieszczanka f., mieszcz-
ka f.

Sta'btbejtrf, sm. .(e)g, j;.
•e, dzielnica/, miasta, miejska.

Sta'&t&Ud), sn. -.(()§, pi
«bücber, ksiga /. aktów miej-
skich, metryka miejska.

Sta'btbürger, sm. -g, pj.— , obywatel m. miasta,
mieszczanin m.

§ta'btbürgerrcd)t, sn. -(e)§,

p\ "t, prawo n. obywatelstwa
miejskiego.

©tä'btdjen, sn. =g, pi. _,
dim. od tabt, miasteczko n.

Sta'btdjronif, sf. pi. »en,
kronika /., ksiga dziejowa
miasta.

Stä'ötcbunö, sm. :(e)g, pi.

«btinbe, zwizek m. miast.

©tä'bteorbnung, */. pi. *en,
statut miejski.

©tä'bter, sw. =g, p/. —
mieszczanin m.

©tö'bterin, */. p. -nen,
mieszczanka

f.
Stä'btetag, «w. -(e)g, ^?.

e, kongres m., zjazd w. de-
legatów miejskich.

|
Sta'btctucien, sn. s g, ogó

m. spraw miejskich.

Sta'btebelfrau, sf. pi. -.en,

patrycyuszka miejska.

Sta'btebetmann, sm. ;(e)g,

pi. »leute, patrycyusz miejski,

©ta'btfilir, */. pi. »en, ob-
szar miejski.

©ta'btfreiljeit, sf. pi. »en,
przywilej miejski ; obszar
miejs ii.

Sta'btgebäube, sn. »g, pi.

— , budynek miejski.

Stadtgebiet, sn. -(e)g, pi.

=e, obszar m. miasta.

(gta'btgefängniä, sn. .[feg,

pl. -ffe, wizienie miejskie.

Sto'Ötgeiftliu^C(r), sm. =d)en,

pl. =dje(n), duchowny miejski.

§ta'btgetftltd)feit, sf. dn-
cbowiestwo miejskie.

©ta'btgemeinbe, sj. pi. «n,
gmina miejska.

@ta'btgeredjtigtett, 3ta'bt=
gcredjtfome, */. prawo miej-
skie, przywilej miejski; s-
downictwo miejskie.

.

©ta'btgerebe, sn. =g, obacz
©tabtgefpräcb. «

©ta'btgeridjt, s». =(e)g, i>z.

• i, sd miejski.

©ta'btgcridjt3barfett, «/.

sdownictwo miejskie.
'
Sta'btgefjjrädj, sn. »(e)g,

pZ. <=e, rozmowa powszechna
w miecie; gum — roerben
sta si przedmiotem rozmów
w miecie; ba§ ift je|t ba§— teraz o tem w eaem
miecie gadaj.

Stadtgraben, sm. =g, pi.

^graben, rów miasto otacza-
jcy.

StO'btgiitCl-, sn. pl. dobra
miejskie.

©ta'btl;aiij)tmamt, sm. =(e)g,

pl. »leute, starosta miejski.

Sta'btljauS, sn. =feg, pl.

»bäufer, ratusz m., dom ra-
dny, wietnica /., wiecnica /.

Sta'btbauäljalt, sm. «(e)g,

gospodarstwo miejskie ; bilans,
budet miejski.

Stä'btifdj), adi. miejski;
adv. po miejsku.

Sta'btfaaette, sf. pi. =n,
kapela /., muzyka f. miejska.

StO'btfoffe, sf. pl. »i, kasa
miejska.

BtaWlttb, sn. ;(e)g, pl.
»er, dziecko w miecie rodzo-
ne; czowiek w miecie ro-
dzony i wychowany, mie-
szczuch m.

@ta'btftrrf»e, */. pi. =n,
gówny koció w miecie,
fara /.

Sta'btflatfdj, sm. »eg,

©ta'btflatfttjerei, sf. pi. -en,
plotki miejskie.

Sta'btHatfdje, */. pl. =n,
plotkarz miejski, plotkarka
miejska.

sta'btfommanbant, sm. -en,

pl. =en, komendant vi. miasta.

©tO'btfwnbtg, adi. 1) zna-
jcy miasto; 2) gony, (w
miecie) powszechnie znany.

©ta'btleben, sn. -g, ycie
n. w miecie, miejskie.

©ta'btleilte, s. pl. mieszcza-
nie pl.

©tabtmagiftrat, sm. =(e)g,

pl. =e, magistrat miejski.

©ta'btmauer, */. pi. =n,
mur m. miasta.

<§ta'btmuftfant, sm. -en,
pl. -en, ©ta'btmuftfuä, sm.
—

,
pl. eftci, muzykant, grajek

miejski.

©ta'btneiiigfeit, sf.pl. »en,

miejska nowina.

©ta'btobligatioit, sf. pi.

= en, zapis dugu przez miasto
wydany, oblig miejski.

©ta'btobrigfett, sf. pl. »en,

zwierzchno miejska.

©ta'btyfacre, sf. pi. =n,

probostwo miejskie.

Sta'btyfarrer, sm. -g, pi.

—, proboszcz miejski.

Sta'btJJOlijet, sf. policya
miejska.

©ta'btl'Ot, sm. =(e)g, pl.

=räte, rada miejska; radny,
radca miejski.

<&ta'btUä)t, sn. =(e)g, pl.

=e, prawo miejskie.

©ta'btrcgiment, sn. =(e)s,

zarzd miejski.

©ta'btttt|tcr
(

sm. =g, pl
— , sdzia miejski.

©td'btjdjliiffe, sm. -§,pi.—

,

klucz m. (od bramy) miasta.

Sta'btfdjreiber, sm. »g, pi.—
,
pisarz miejski.

©ta'btfalircibcrct, sf. pi.

«en, sekretaryat miejski, pi-

sarnia miejska.
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Sta btfdjulb, sf. pl- -e«,

dug miejski.

eta'btfdiulc, sf. pl. =»,

szkoa miejska.

Sta'btfdiultljetfe, sm. «cn,

^?. »en, sotys m.

Sta'btfcfretar, «w. -g, pl.

*t, sekretarz miejski.

Sta'btfiegel, sn. =»§, pl- —,
piecz miejska.

Sti'btfolbaf, sm. -en, pl.

-en, onierz miejski.

Sta'btfteuer, sf. pl. -n,

oplata miejska.

Sta'bttetl, sm. =(e)§, J>*. =e,

dzielnica /'. miasta.

Sta'bttor, sn. *(e)8, pl. *,

brama /. miasta.

Sta'btllbr, sf. pl. »en, ze-

gar miejski.

Sta'btberoibnete(r), sm.

=ten, pl. =te(n), deputowany w.,

radny m. miasta.

Sta'btberorbnctennerfantm*

lltltg, sf.pl. »en, rada miejska.

Sta'btbiertel, sn. »S, pZ.

— . dzielnica /. miasta.

Sta'btbogt, sm. *(e)8, pl.

sOOfltc, wójt miejski.

Sta'bttoogtet, sf.pl. »en, i)

wójtostwo miejskie; 2) areszt

miejski.

Sta'btüolf, sn. =(e)3, lud

miejski, mieszczanie p.
Stabttuadje, «/". #J. =n,

stra miejska.

Sta'btfoage, sf. pl. =n, wa-

ga miejska.

StaWömfl, »m. .(e)8, ?>z.

=roälIe, wa w. naokoo
miasta.

Sta'btüjawen, sn. •=£, pl.

— , herb m. miasta.

Sta'bttueibe, sf. pl. -u,

pastwisko miejskie.

Sta'bttoefen, «»•
;
*3, miej-

sko /"., miastowo/.; urz-

dzenia pl., sprawy pl. miej-

skie.

©ta'btjOÜ, sm. <e), pl.

=jbHe, co miejskie.

Stafe'ttC, sf. pl. -n, szta-

feta /., goniec m., pogo
konna.

(Staffa'flC, (wym. : -fa),

sf. pl. «n, sztafa m., figury

pl. (na obrazie); ozdoby pl.,

upikszenia pl.

Sttt'ffel, sf. pil- =n, stopie

m., szczebel m. (take prze-

nonie u. p. szczebel do sa-

wy), schód m.

Staffelei', sf. pl. »en, szta-

luga /. (malarstwo).

©ta'ffelförmifl, adi. sto-

pniowy; adr. stopniowo.

Sta'ffelgefang, sm. -(os,

pl. »fange, gradua m. (mu-

zyka kocielna).

Sta'ffellt, va. (baben) ob.

Slbftufen.

Staffeltarif, sm. -(e)8, pl.

=e, taryfa stopniowa.

Sta'ffeltoeife, adv. sto-

pniowo.

Staffieren, va. (haben) l)

szy lekko tak, e nie wida
ciegów na prawej stronie

materyi; 2) przystraja, przy-

ozdabia, przystroi, przy-

ozdobi.

Staffie'reu, sn. =§, Staffie'--

nmg, sf. pl. »en, i) szycie

n. ciegiem niewidocznym na

prawej stronie materyi; 2)

przystrajanie n., przyozdabia-

nie n., ustrojenie n., ozdoba/.

Staffte'rer, sm. ~s, pi. —

,

puszkarz m. (górn.).

I

Staffic'rmaler, sm. =>§, pl.

— , dekorator m., malarz te-

atralny.

Staffiermalcrei, sf. pl.

=en, malarstwo dekoracyjne,

teatralne.

Start, sm. =(e)§, pl =e,

podpora /., lina gruba u

wierzchu masztu, sztak m.

(egluga).

Stagnation, sf.pl. -en,

staguacya /. ; zastój m. ;
=

©tttlftanb.

Staguie'ren, vn. (haben) i)

stagnowa, sta na miejscu;

=be (Seroäffet wody stojce;

2) (obraz.) nie postpowa,
gnunie, by w zastoju; =
©tWfteCen.

Sta'gfegel, sn. pl. agle
przymocowane szlakami (e-

gluga).

Staljl, sm. =(c)§, pl 'l, 1)

stal /.; in — cetroanbeln,

ju — machen stalowa; —
hätten hartowa stal; — blau

anlaufen laffen modrawi stal,

damaskowa; et b>t SRetnen

non — ma elazne nerwy

;

2) krzesiwo n. ze stali ;
=

g-euerftafil; 3) broi'i /., szty-

let m.\ = äßaffe.

Sta'hlaber, sf. pi. =n, y-
a stalowa (w elazie).

Sta'hlarbeit, sf. pl -en,

wyrób m. ze stali.

Sttt'ljtartig, adi. podobny

do stali.

Sta'ljluab, sn. =(e)§, pl.

=bäbet, kpiel elazna, w wó-

dzia elaznej.

Stahlblau, adi. stalowo-

niebieski, modry.

Sta'ljlbledj, sn. -.(e), pl
»e, blacha stalowa.

Sta'filtmtniten, sm. =§, pl.

— , woda elazna.

Sta'ljlbid)t, adi. »eä @rj

tgokrusz m.
'
Sta'hlbraljt, sm. *(e)8. pl.

«=btähte, drut stalowy.

Stühlen, va. (haben) 1)

stali, stalowa, hartowa;

2) (obraz.) ben 9ttut, bie ©e=

funbbeit — hartowa, wzma-
cnia odwag, zdrowie.

Stählen, sn. »§, Sto'Ijfmtg,

sf. pl. «en, stalowanie n.,

hartowanie n. (take przeno-

nie).

Sta'l)leni, adi. stalowy

;

eine =e Statut fjaben by z

elaza.

Stadlers, sn. =e, pl =e,

stalówka f.

Stalrffaurif, sf. pl »en,

stalownia /.

Sta'^Ifarbe, sf. farba sta-

lowa, kolor stalowy.

Sta'blfarkn, adi. stalo-

wego koloru, stalowy.

Sta'fjifeber, sf. pl «n,

pióro stalowe; stalówka f.,

spryna stalowa.

Sta'filfrifduing, sf. pl. -en,

fryszowanie n. elaza na stal

(hntn.).

Sta'Iilgefdjoff, sn. =ffe§,^.

=ffe, kula stalowa.

Sta'I)Igufj, sm. =ffe§, pl
=gilffe, lanie «. stali.

Sta'hlljalttg, adi. -e§ 2Baffet

woda elazna.

Sto'ht^ammer, sm. =3, pi
sbämmet, 1) mot stalowy; 2)

obacz ©tablroetf.

Sttt'hlftart, adi. twardy

jak stal.

Sta'Whrte, sf twardo
/. stali.
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ztaWäikt, sm. »3, pl.

— , hartownik m.
Sta'ljUjärtititö, sf. pl. =en,

hartowanie n. stali.

&ta'Wtittt, sf. pl. =n, hu-
ta stalowa, stalownia f.

Stadtteil, sm. =(e)§, pl -e,

klin stalowy.

Sld'ljlfeiie, sf. pl «m, a-
cuszek stalowy.

©ta'^fno^if, sm. «e§, ^z.

«Inöpfe, ffuzik stalowy.

6ta'&lltigel, *A pl. =n, kula
stalowa.

StO'ftlfur, sf. pl. sen, le-

czenie n. wod elazn.
Sta'ljlmittei,* «w. «§, jp. —

,

lekarstwo elazo zawierajce.

Sta'Mntten, «/'. pZ. piguki
pl. z elazem.

Sia'blplättdjcn, sn. =3, .pZ.

— , rfim. od (Statjlplatte,

blaszka stalowa (krawiectwo).

@ta'9fylatte, */. pi. ,«,

pyta stalowa.

©ta'fylquetfe, sf. pi. --n, zdrój

m. wody elaznej.

©ta'ljifdjiene, */. p/. =n,

szyna stalowa.

Staljlfdjnafle, «/, i>z. =n,

sprzczka stalowa, ze stali.

Sta'ljlfdjneiber, «w. -g, p7.

— , rytownik na stali wyrzy-
najcy.

@ta'fy!f ttjUlje, sm. pl ywy

ata'ljlfjjane, sm. pl opiki
j;Z. stali.

Sia'ljiftedjer, sm. «g, ^.
— , stalorytnik m.

©ta'Wtejtjerfitnft, sf. sztuka
/". rytowania na stali.

Sta'tylftid), sw. =(e)g, pZ.

«=e, rycina na stali, staloryt m.
@ta'&ltinftiir, sf. pl. =en,

8ta'^UtO^fCn, sm. pl. krople
elazne (do zaywania).

©ia'&ittmffe, */. pl. =n,

bro /. ze stali.

Sta'blroaren, sf. pl. to-

wary stalowe, ze stali.

ata'ljlmaffer, sn. -.§, pl.

«maffer, woda elazna.

Stfl'IjIöJerf, sn. -(e)3, ^.
*e, stalownia /*.

Sta'fe, s/
7

. p/. =n, ©ta'fen,
sm. *g, p. — , tyka/, (take
o osobie bardzo wysokiej).

Stafe't, «w. «=(€)8, pl. -e,

sztachety ^.; = Sattenjaun.

<&talagmi't, sm. =(e)g i =en,

pi. =en i =»e, stalagmit m.
Stalaftt'i, sm. =(e)g i -en,

pi. = en i =e, stalaktyt w.
<StaIafit'tenartig, <StotaI=

tt'tCnfÖtmtg, adi. stalakty-

towy.

©talafii'tenljitylc, sf. pl
-n, grota stalaktytowa.

(StalaWttfdj, adi. stalak-

tytowy.

©tatt, sm. -(e)g, .pi. ©tade,
stajnia /. ; Ddjfen— woo-
wnia /. ; Äufj— krowiaruia

/.; ©d)af— obora/.; ©djroei»

ne— chlew m.

©ta'fiamr, sn. =(e)g, ^.
«ämter, urzd nadzorczy nad
stajniami; urzd m. koniu-
szego.

©ta Hbaum, sm. =(e)g, pl.

=Bäume, przewora /., po-

bocze n.

©ta'Hbe&tenter, sm. -en,

pl. »e(n), ©ta'üt) teuer, ««. =g,

j>. — , stajenny m.

fta'üitlüt, sf. pl. ~n,

opój m.
©ta'flbltnbljeit, «/. lepota

stajenna.

©tO'KiltCItft, sm. «eg, suba
stajenna.

©ta'llbüitger, sw. §, gDój
stajenny.

©ta'üen, I. va. (haben) w
stajni umieci; 2) moczy
(o koniach).

©ta'ttfüüeit, sn. =§, pi. —

,

rebi stajenne.

©ttt'Kfütterunjj, */. pl. «en,

pasza stajenna.

©ta'Hpbei, */. obacz fDift-

gabef.

©laUgeli, »». =(e), ^.
=er, (po)stajenne n.

©ta'Hljalter, *m. =§, pl.

— , utrzymujcy m. stajnie.

Sta'Ujunge, sm. =n, pl
*n, ©ta'Ufnedjt, [sm. =(e)g, pl.

»e, stajenny m., masztalerz m.
©ta'üfraitt, sn. <e), ^z.

Kräuter, lipka f., wilk »j.,

lisi ogon, ziele morowe, ziele

stajenne, lubezna iglica,

wilczyca /.

«Sta'ttaterne, */. pl. =n,

latarnia stajenna.

©ta'ttmagb, sf. pl. »mägbe,
stajenniczka /.

5ta'Umai't, Sta'Umiiftiuii;,

sf. pl. =en, karm stajenna.

tuczenie n. w stajni.

©ta'Kmeifter, sm. =§, pi.

— , koniuszy m.
©la'Hmeifteramt, sn. =(e),

koni<)szo8t.wo n.

©ta'flimft, sm. =e§, obacz
©toHbünger.

©ta'ttung, sf. pi. =en, i)

stawianie n., umieszczanie n.

w stajni; 2) stajnia /. ; 3)

miot m. (ow.).

©ta'Htüaggon, sm. »§, pl
«=§, wóz koski, bydlcy
(kolejn.).

©ta'Kwo^nung, sf. pi *en,

mieszkanie stajenne, w stajni.

©tamm, sm. -(e), pl.

©amme, 1) pie m., odzio-

mek m.\ ftetner — pieniak

m., pniak m.\ bet Slpfct faßt
md)t roeit nom — jabko
nie pada daleko od jaboni

;

2) plemi m.
%

pokolenie n.

;

ród m.\ au§ abeligetn =e

entfproffen szlacheckiego rodu

;

ber männlidje, roeiblidje —
einer Camtlie linia mska,
eska rodziny ; 3) szczep m.,

plemi n. ;
== SSolfftamm;

bie ginölf ©tämme dwanacie
plemion; 4) - »on Äunben
klientela f., stali odbiorcy
(handel); 5) — eines ©piele
stawka /. w grze; 6) kapita
m. (od którego pobiera si
odsetki); 7) ródosów m.
(gramatyka).

Sta'mmafite, */. pl -n,

akcya pierwotna (handel).

(Sta'ntmbaitra, sm. -(e)ä, pl
»bäume, drzewo rodowe, ge-

nealogiczne.

©ta'mmbiaii, sn. =(e)§, pl.

«Blätter, li z pnia wyra-
stajcy.

©ta'inmbniöer, sm. =§, pl.

=briiber, pobratymiec ni., je-

dnoplemiennik m.
(Sta'mmbud), sn. =(e)§, pl

=büd)er, imiennik m., pami-
tnik m.

©ta'mmbi!u)ftabe, sm. =n,

pl =n, goska pierwotna.

©ta'mmbiiujtoerS, sm. -fe§,

pl. «fe, wiersz do imiennika
wpisany.

(gta'tmuburg, sf. pl =en,

zamek rodzinny.
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Stä'mmrfjc«, sti. -o, pl

— , dim. od ©lamm; 1) pie-

niak m.\ 2) drzewko n. ;
=

33äumcben.

«Sta'ntlltCllt, va. i tu. (t)a=

bftt) szczebiota (o dzieciach),

bekota; = laUen; jka
Bie; = ftottern; mówi z

trudnoci, powoli, niemiao.

StO'miticllt, sn. =0, szcze-

biot m., szczebiotanie n.

(dziecka), bekot w.; =
fiaUen; jakliwo /., jkal-

etwo n.\ = ©toltern.

tgtantmeltlb, adi. szcze-

bioccy, bekoccy; jkliwy,

jkajcy s{C\ mit =er 8u"S e

fpredjen jkliwie mówi.
©ta'mmeltent, s. pi. (pierw-

si) przodkowie pl, rodzice pl.

StO'nttttCn, vn. (Caben) po-

chodzi; wywodzi si; all

guter familie — rodzi si, po-

chodzi z dobrej rodziny;

(poufale:) ba ftaromt nicht

Bon bir to nie na twojej

grzdzie wyroso.

Sta'ntnteit, sn. =3, pocho-

dzenie n.

8ta'mntcnbe, sn. -3, pl

»jl, ocinek m., koda /., ko-
dzina /.

©ta'mmenbimö, */• pl sin
>

zakoczenie n. pierwiastka

(gram.).

©ia'mmerbe, ™. »n, pl

=n, dziedzic rodowy; =
©tammbalter.

(Sta'ntmcSfütft, .«». »en, pZ.

»en, ©ta'mmeghäuJJtling, .(e)« #

jjZ. =e, naczelnik »?. plemienia.

©tO'ltlinfOlflC, «Z', genea-

logia f
Sta'mmform, */". p*. -en,

forma pierwiastkowa.

©ta'mtnfürft, sm. -en, pl
=en, 1) antenat m. dynastyi

panujcej; 2) ob. ©tammeS=

ftttft.

©ta'mmgaft, sm. .(e)3, pi.

»gäfte, go stay, codzienny.

(Sta'tttmgelb, sn. =(e)g, pi.

»er, kapita m.

©ta'mmgenofi, «m. -ifen,p».

-ffen, czonek m. tego samego
szczepu lub rodu.

©ta'ntntßut, sn. =(e)§, ^J.

sgüter, dobro rodzinne, ma-
jtno rodowa

;
powierzni-

ctwo n.

5ta'mmbaft, adi. i) obac/.

©lämmtg; 2) pierwiastkowy,

ródowy (era matyka).

Sta'nnnbalter, sm. -s, pl.

— , dziedzic rodowy, syn pier-

worodny.
Sta'mmbäubtling, MR..(e)i,

pl. 'C, pizewódca m. szczepu.

®ta'tnmbau3, m. =fe§, pl

-bäufer, dom rodzinny; gnia-

zdo rodzinne.

©ta'mmljolä, sn. -e§, pl.

-fjöl^er, drzewo odziomkowe.

©tö'mmig, adi. majcy
gruby pie

;
(obraz.) silny,

krpy, podsadkowaty.

Stä'imntgfett, sf. sa /.,

krpo/., podsadkowato/.
tcTuimfabitul, sn. «(e)s,

pl =e, kapita gówny, za-

kadowy.
gtcTmmfurte, sf. pl. =n,

talon m., karty odoone do

dobierania (gra w karty).

Sta'mmlneibe, */. pl =n,

restauracya przez kogo stale

odwiedzana.

©ta'mntlatib, sn. -(tfo.pi.

-Iinber, ojczyzna /.

(Sta'jnmlehen, sn. *, pl.

I — , lenEo rodowe.

©ta'nttnler, sm. «§, pl. —

,

szepleniuch w., bekot m.,

jkaa m.
'
Sto'mmlcrtn, */. pl =nen,

bekotka f., jkaa /.

©ta'mntlime, sf. pl
%

=n,

linia rodowa, linia gówna
rodziny.

Sta'mmltfte, sf. pl. =n,

obacz Stammrolle.

©ta'ittmutier, sf. pl. -n älter,

matka /. rodu.

5ta'mnn)<Sfe, *w - «> ?*•

sn, stadnik w.
©ta'mmJtioritftt{golttc), sf.

pl. -ten, (=n), akcya /. pierw-

szestwa.
©to'mrarcötfter, sn. .«, pl

— , 1) rejebtr m., fpis m.

rodowy, genealogiczny; 2)

obacz ©tommroHe.

Stainmreiljc, sf. pl. =n,

linia /. potomków rodziny.

@ta'ntmrei§, sn. -fe§, pl.

-jer, latorol /., szczep m.

©ta'tnmroüe, */. pl «,
rodowód w., ksiga /'. popi-

sowych (wojskow.).

Slu'inmfcbloft, sn. -ffeS, p»,

^jfet' löffer, zamtk rodzinny.

©ta'nnnfdiweiii, sn. -(e)s,

p?. -e, chudziec m., kiernoz

m., kierda m.

©ta'mmfübe, */. i>*.
-«:

zgoska pierwiastkowa.

Sta'mmfity, sm. =e§, pl =e,

siedziba pierwotoa, gniazdo n.

®ta'mm\$xaü)t, sf. pl <n;

jeyk pierwotny.
'
©ta'mnttofcl, */. p*. ".

tablica genealogiczna.

Sta'mmtJfdj, sm. -eö, p/.

:e, stó zastrzeony dla sta-

ych goci (restauracyi, ka-

wiarni).

©ta'mmträßer, sm. obacz

©tammtialter.

Sta'minöatcr, sm. •>%, pl.

«näter, ojciec m. rodu.

Sta'mmöermäü*)tni8, sn.

= ffe, pl -ffe, zapis powierzni-

czy (prawo).

Sta'mraucrmögcn, sn. -§,

pL — , obacz ©tammlapital.

Sta'mmöerttjanbtj^aft, sf.

pl -en, pobratymstwo n.

©ta'mmöolf, *n. K«)^. vL

=DöUer, lud pierwotiy.

(Sta'ulttlttO^Cn, sn. =8, pl.

— , herb rodowy.

©ta'mmttitt, sm. =(e)s, pl

=e, gospodarz m. lokalu, do

którego kto stale zachodzi.

©ta'ntrattort, sn. -(e)3, pl

-roölter, wyraz pierwotny

(gramat.).

©to'mmttutjcl, sf. pl m,

1) korze pierwotny (bota-

nika); 2) pocztek m. (prze-

nonie).

©ta'jnhfbotttdj, sm. .(e)S, pl.

=e kad/l do iuczenia oliwek.

'©ta'HUJfbiiuWe, sf. pl -n,

modzierzek drewniany.

©tam^fc, sf. pl -xi, i)

stpa/.; 2) tuk m., tuczek

m. (do tuczenia w stpie).

©ta'ttHifeit, I. »o. (Gaben)

tuc, utuc, stuc = jerfiamp»

fen; bie @rbe (feft) — ubi-

ja, ubi, udepta ziemi; II.

in. (baben) 1) mit ben güfeen

— tnpa, tupn nogami;

bie ^ferbe — mit ben §ufen

konie ttni kopytami; 2)

koysa si (o okrtach).

©ta'mtofen, sn, -§, tucze-

nie n., deptanie n. ; tupanie
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n.\ ltent m. (kopyt ko-
skich); koysanie n. si
okrtu.

<5ta'mtftv, sm. =§, pi. —

,

1) stpór m., stpor m.\ 2)

abijak m., ubijaczka /.; 3)

ten co tupie lub tucze; 3)

okrt mocno si koyszcy;
4) adownik ni., stpkarz m.

(górn.).

Sta'mpftjtutn, sm. <(e)ä,pl.

= gänge, obrót stepowy, st-
pornia /.

Sta'itH)föomnter, sm. =g,

pi. Jammer, mot parowy.

Sta'mjjffii&el, sm. =#, pi.

— , obacz ©tampfbottid).

Sta'mWmafdjine, sf.pi.^n,

kafar m. ; = Stamme.

©ta'ntyfme&I, sn. =(e)g,

grys ni.

Sta'mtfmühle, */. pi. =n,

myn stepowy, folusz m.

©ta'nfjlffee, sf. fale mor-

skie bijce silnie o przód

(okrtu.
©ta'!H>ftrog, sm -

=
(
f)3, pi-

»tröge, koryto n. w mynie
stepowym, w foluszu.

@ta'mjjftoerf, sn. -(e)s, j>*.

-p, 1) obacz ©taupfmühle;
2) obacz Rammbär.

©tanb, sm. =(e), ^.
Stänbe, 1) miejsce »., stano-

wisko w. ; = ^la£, ©tanbort;
pooenie n., pozycya /. ; =
Sage; bie SÜofen haben fjier

feinen guten — to nie dobre
miejsce dla ró; — auf bem
Diarftpiafc miejsce na targu;

2) stanowisko n. strzelca na
polowaniu; kryjówka/, zwie-

rza (Iow.); 3) — beä äöaffetS

wodostan m., wysoko /.

wody, poziom m. wody; 4)

stan m., klasa f. (spoeczna);
= klaffe ; stopie m. ; er ift

au§ nieberem =e jest z niszej

klasy; bie ljöf)eren ©tänbe
wysze stany, klasy ; er ge=

f)ött ben oornecjmen ©tänben
an jest ze stanu znakomit-

szych ; ein 3)iann von =em
wysokiego stanu, rodu, po-

chodzenia; ber bürgerlidje —
stan mieszczaski, mieszcza-
stwo n.

; feinen — roedjfeln

zmieni stan ; bie ©länbe bes

SteidjeS stany pastwa; bie

brei ©länbe trzy stany; bie

©tänbe einberufen zwoa
stany; 5) powoanie »., za-

wód ni. ; er ift feinem =e nad)

©chnetber jest z zawodu
krawcem ; weltlicher, geiftlicher

— stan wiecki, duchowny;

7) stan m., pooenie n. ;
=

3uftanb; er ift mit bem »e

ber SMnge febr aufrieben bar-

dzo zadowolony ze stanu

spraw; ber — ber ©aaten

ift ausgezeichnet zboe wie-
tnie stoi; ber ehelidje — stan

maeski; lebiger — stan

wolny, bezenno f. ; in ben

heiligen — ber (Srje treten

oeni si, pój za m ; 7)

im ftanbe i imflanbe fein,

etro. JU tun by w stanie,

w monoci, zdoa, módz,

potrafi co zrobi; aufjer

ftanbe i aufjerftaribe fein nie

by w stanie, w monoci,
nie módz, nie zdea, nie po-

trafi; etro. in ftanb i inflanb

fefcen urzdza, urzdzi, spo-

rzdza, sporzdzi, wyporz-
dza, wyporzdzi, uporzd-
kowa co; etm. roieber in

ftanb fe|en zwróci co do

dawnego stanu, naprawi co,

odbudowa co
;

jmnbn in

ftanb i inftanb fe|en, etm. ju

tun da komu mono, spo-

sobno zrobienia czego;

jmnbn auter ftanb fefcen,

ein), gu un pozbawi kogo

monoci, sposobnoci zro-

bienia, wykonania czego;

ba öau§ ift gut im =e dom
jest w dobrym stanie, jest

dobrze ulrzymy wariy ; etro.

in ftanb erhalten utrzym(yw)a
co w dobrym stanie, zacho-

wywa co, ochrania od

uszkodzenia; etm. im norigen

=e ei fjalten zostawi co w da-

wnym stanie; in ben norigen

—roieber elnfetjenpizywrócido

dawnego stanu (prawo); (etm.)

ju ftanbe i jufianbe bringen, ju=

ftanbe fommen mit etro. do skut-

ku doprowadzi, uskuteczni
co, dokona, dokoczy co ; bie

SßorfteHung ift rid)t juftanbe

gefommen przedstawienie nie

przyszo do skutku ; er hat

feinem SBater gegenüber einen

fchroeren — jest w trudnem
pooeniu wobec ojca; er hat

einen ferneren — mit feinen

©chülent ma wiele kopotów
ze swoimi uczniami; ftanb»

halten dosta na miejscu, do-

trzyma placu; jmnbm ftanb»

Ijalten nie ustpi komu, sta-

wi komu czoo.

©tanba'rte, sf. pi. -n,

sztandar m.

©tan&a'rteitjuHter, Stoit-

ba'rtcnträgcr, sm. *$, pi. —
kornet w., sztandarowy m.,

chory m.
©toubo'rtCHftanfjc, sf. pi.

=H, drzewiec m. sztandaru.

Sta'nb&atterie, sf. pi. -n,

baterya waowa (artylerya).

Sta'nboonm, sm. .(e)g, pi.

»bäume, drg przegroduy

;

przegroda f. w stajni.

©ta'ltbbtlb, sn. =(e)8, yl.

=er, posg ni., statua f.

Sto'nbbrüfle, sf. pi. -n,

most stay, nieruchomy.

©ta'n&biicbfe, */. pi -n,

migownica f.
©tö'nbu)ctt, sn. =g, pi. —

,

serenada /'. ; 3l6enbftänbd)en

serenada /. (we waciwem
znaczeniu), wieczorka /".

;

äflorgen— serenada poranna,

pobudka /,; jmnbm ein —
bringen serenad komu wy-
prawi.

©tö'nbe^an^ sn. »f*3, pi.

=bäufer, dom m. obrad stanów,

gmach sejmowy.

©to'nbcr, sm. =, pi. —

,

sztandar m. (marynarka).

©tä'nber, sm. », pi. —

,

1) tup m., filar m.; 2) sup
z hakami do zawieszania su-

kien, kapeluszy; podstawnik

m., póka /. (na kapelusze);

3) podstawa f. filaru ; 4) ul

ustawiony na supie; 5) maa
kad na ryby; 6) stgiew

/. ; 7) nogi pi. guszca (ow.).

©tü'nbcrat, sm. »(e)§, (m.-)

rada /. stanów.

©ta'nbeSabel, sm. =, szla-

chectwo rodowe, dziedziczne.

©ta'nbestomt, sn. =(e), pi.

=ämter, urzd m. administra-

cyi cywilnej ;
magistrat ni. ;

auf bem — gefchlojfene ®6e
maestwo cywilne.

©ta'ltbe3amtncf>, adi. cy-

wilny; adv. — gefchloffene

@b^e maestwo cywilne.
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Stn'Hbesbcamte(r), sm. -en,

pl. -f(n), urzdnik m. zarzdu
cywilnego, magistratu.

©tn'nbeöcbe, sf. pl. =n,

maestwo stanowi odpo-
wiednie.

©to'nbcgerbölnuig, sf. pl.

-en, wyniesienie n. do wy-
szego stanu.

tota'n&eSflCbiiljr, */. usza-

nowanie nalece stanowi;

nad) — wedug stanu.

@ta'ribe3gcmii&, adi. stoso-

wny do stanu, stanowi, od-

powiedni do stanu, stanowi;

er hat eine -e ©ratehung ge=

noffen otrzyma stanowi swe-
mu odpowiednie wychowanie;
adv. — leben y stosownie,

odpowiednio do stanu swego,
stanowi swemu, podug stanu
swejo.

Sta'nbeggenoffe, sm. -n,

pi. =>n, ©tä'nbeSgenoffin, sf.

pl. *ntt\, nalecy w., nale-

ca/, do tego samego stanu.

'©ta'nbCÖfllCtd^Ctt, sf. ró-

wno /., rówiennictwo n.

stanu.

©ta'nbeöljerr, sm. -n, pi.

=en, pan m. zacnego, wyso-
kiego rodu.

©ta'itbeShcrrfcfjaft, sf. pl.

'tri, posiado paska, pana
wysokiego rodu.

Sta'nbeSmäftig, adi. i adv.
obacz ©tanbesgemäjj.

©ta'nbc^crfon, sf. pl. «en,

osoba znakomita, wyszego
stanu, zacnego rodu.

©ta'itbe£regtfter, sn. =§, pi.

— , spis m. szlachty.

©ta'nbeSriitfftdjten, sf. pi.

wzgldy pl. stanu, wzgldy
nalene stanowi

;
^eirat dU

— maestwo n. z konwe-
niencyi.

fta'nbtStvatyt, sf. pl. =en,

strój stanowi waciwy.

©ttt'itbegitnterfdjteb, sm.
=(e), pl. -e, róuica/. stanu.

©ta'nbe§toonirteiI, sn. «(e)§,

pl. =e, przesd stanowi wa-
ciwy, przesd kastowy.

<Sta'nbeSttubrig, adi. niszy
stanem

;
przeciwny stanowi,

nieodpowiadajcy stanowi.

©tä'nbctOg, sm. =(e)§, pl.

-e, ©tä'nbeberfttmmlimg, sf.

pl. -en, zgromadzenie n. sta-

nów (na obrady).

Stä'nbetitm, sn. =g, po-

dzia m. na stany.

©ta'ttbfeft, adi. stay, sil-

nie stojcy,

Sta'nbfefttglcit, sf pe-

wno f., sia f.
©ta'nbgelb, sn. =(e)g, pi.

«er, miejscowe n., opata /.
za miejsce (n. p. na targu).

<§ta'nbgerid)t, sn. =(e)3, pl.

:e, sd dorany.
Sta'ttbljttft, adi. stay, sta-

teczny ; wytrway ; = atts

bauernb; rezolutny; =-ent=
fcbloffen; adv. stale, state-

cznie; wytrwale; — bleiben

wytrwa; — im ©lauben blei=

ben wytrwa w swojej wie-

rze, pozosta wiernym swojej

wierze.

(Sta'nbljaftigfeit, sf stao
f., stateczno f. ; wytrwa-o /.

<&ta'nbbaUeit, »n. halte,

fiältft, hält, hielt ftanb, f^aU

ftanbgeljatten dosta na miej-

scu, dotrzyma miejsca, nie

ustpi, wytrwa.
©tä'ltbtg, I. adi. stay,

cigy, nieprzerwany; seiS

©infomnten stay dochód

;

=e§ SJHtglieb stay czonek;
U. adv. stale, cigle, nie-

przerwanie; fid) trgenbroo —
nieberlaffen osiedli sie gdzie

stale, na stae, zamieszka
gdzie stale.

©tä'nbtgfcit, sf. stao/.,
cieo /., nieprzerwano f.

Stä'llbifdj, adi. stanowy,
stanów si tyczcy; konsty-

tucyjny; =e 9ted)te przywileje

pl. stanów; prawa konstytu-

cyjne; =e erfaffung konsty-

tucya /., rzd wspólny z na-

rodem.

©ta'nbletyre, sf. statyka/,
nauka /. równowagi.

©ia'nblime, sf. pl. =n, linia

gówna, linia /. stanowiska.

©ta'nbott, sm. =(e)§, pl.

«e, ©ta'nbjpla^, sm. «eg, pl.

=plä^e, stanowisko n.

©ta'ntyjferb, sn. =(e)§, pi.

=e, ko m. na stójce.

©ta'ntyHlltlt, sm. «=(e)g, pl.

=e, 1) stanowisko n. ; 2)

(obraz.) punkt m. widzenia,

zapatrywanie n., stanowisko
w.; man mufc bie ©acbe non
einem anberen «e anfeben
naley zapatrywa si na
rzecz z innego stanowiska,
punktu widzenia; jmnbm
jeinen — flor machen powie-

dzie komu prawd; ein über*

rounbener — przestarzae za-

patrywanie.

©to'nbqitorttcr, sn. =(e),

pl. «e, stannica /., postój m.,

lea f. (wojskow.).

Qta'nbltäft, sn. =(e)g, sd
dorany, szybki, wojenny.

©tO'ltbrcbe, sf. pl. =n, ka-

zanie n.
; jmnbm eine —

halten paln, powiedzie
komu kazanie.

Stct'ttbretfeit, sm. pi. sta-

wniki pl.

©ta'nbttHlb, sn. =(e)g, zwierz
nie zmieniajcy swego stano-

wiska.

<Sta'uge, sf. pl. =n, 1) drg
m., erd /., tyka /*.; lange,

bünne — tyczka/.; — im
SSogelbauer drek m. w
klatce ptasiej ; — im §ühner=
ftatt banty pl. ; bie §uhner

fifcen fchcm auf ben =n kury
ju siedz na bantach; ^aum»
— drek elazny u wdzi-
da; — beg 3tegulatorg trzon

m. regulatora (mechanika);

2) bido w., bio n. (budown.);

3) — ©tegellad laseczka

/. laku; — (Sifen, ©olb sztaba

/. elaza, zota; — am 3ug=
ne| chochla /. ; 4) odnoga /.

rogu jelenia (owiectwo); 5)

wielka szklanka na piwo;
G) (obraz.) jmnbm bie — hal«

ten; a) broni kogo = jmnbn
in ©djufc nehmen; wspiera
kogo, pomaga komu; b)

sprosta, podoa komu, ró-

wnoway z kim, równa si
komu; nie ustpowa komu
w niczem; = jmnbm bag

©leichgeroidjt Balten; bei ber

— bleiben nie odstpowa
od przedmiotu, od zaoenia;
nicht bei ber — bleiben zmieni
zamiar, by zmiennym ; od-

stpowa od przedmiotu, od

zaoenia.
©tö'ngcldjcn, Stä'ttgletn,

sn. «g, pl. — , dim. od

©tange, tyczka/., drek m.
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©ta'itgeubarrierc, (wym.

barjer), */. pl. =n, rogatka

drkowa (kolejn.).

©ta'ntjenbefcn, sm. -g, pl.

— , miota f. na (dugim)
drku.

©ta'ngeitbter, sn. =(e)§, pl.

=e, rodzaj m. piwa (nalewa-

nego w wysokie szklanki).

©ta'ngenbiei, sn. -eg, oów
to. w sztabach, sztabowy.

©ta'ngenbobnen, sf. pi.

tyczkowa fasola.

©ta'ngenctfcn, sn. «g, i)

elazo n. w sztabach, szta-

bowe; 2) elazko n., apka
/. na lisy i mije (ow.).

©ta'ngenförmig, orf», szta-

bowy, prcikowy.
©ta'ngengerüft, sn. »eg, pi.

-e, rusztowanie drkowe.
©ta'ngen(giefj)forra, sf. pi.

-en, sztabikowa forma.

©ta'ngengoib, sn. -e§, zoto
n. w sztabach.

©ta'ngenljolä, sn. *e§, pl.

-Ijöl^er, 1) drzewo n. na dr-
ki; *2) mode drzewka.

©ta'ngenfolif, «w. «eg, pZ.

-föpfe, ©ta'ngenbügel, sm.
= §, pZ. — ,

gowica /. trzona.

©ta'ngcnlacf, «»w. =(e)g, pl.

*t, lak to. w laseczkach.

©ta'ngenlaterne, s/. #z. >n,

1 atarnia /. na wysokim palu.

©ta'ngettleiter, sf. pl. «n,

drabina drkowa.
©ta'ngcnpferb, sn. -(e)g, pi.

=e, ko dyszlowy.

©ta'ngenpomabe, sf. pi.

5Tt, pomada /. w laseczkach.

©ta'ngenfd)arnier, sn. *(e)s,

pl. =e, zawiasa /'. irzona.

©ta'ngcnftfiUiffel, sm. «g,

/)£. —, wiertniak to.

Sta'ngenfdjtt)efel, sm. =g,

siarka f. w laseczkach.

©tO'ngcnfC^Cn, sn. -g, ty-

czenie «. (n. p. grochu)

©ta'ngenfüber, sn. -g,

srebro «. w sztabach.

©ta'ngentyargel, sm. pl.

dubie szparagi.

©ra'ngenftabX sm. -(e)§,

stal /. w sztabach.

©ta'ngenftem, sm. =(e;g, pl.

=e, turraalin czerwony (ka-

mie).
©ta'ngentabaf, sm. =(e)g,

pl. -e, tyto w. w rulonach.

©tangenbcrfdjliii), sm. =ffe&,

pZ. =fd)luffe, zamknicie dr-
kowe.

©ta'ngensanm, sm. =(e)3,

pl. =30ume, wdzido n. z

elaznymi drkami.
©ta'ngcnjirin, sn. °(e),

cyna /. w prtach, cyna pr-
towa.

©ta'ngeujirfel, sm. =g, pl.

—, cyrkiel drkowy, wiert-

niak stolarski.

itaitf, sm. =(e)g, obacz

©eftanf.

©tä'nfer, sm. =§, pl- -

,

1) mierdziel w?., mierdziuch
m. ; = ©tinfer ; 2) kótniarz

TO., burda to., zawadyak(a)

m. ; = gönfer; podszczu-

wacz ni., podegacz to.; =
Intrigant, ©törenfrieb.

©tanferet', sf. pl. -en, i)

smród »z., smrodliwo /.

;

2) kótnia /., zwada /'., wa
/. ; szukanie n. zwady, pod-

szczuwanie n., podegauie n.

©tfi'nJerer, sm. obacz ©tan 5

ter 2).

©tä'ltfertfl, atf?'. zwadliwy;

podegajcy.
©tä'nfern, m. (baben) i)

kóci si, wadzi si, zwady
?zuka; podszczuwa, pode-
ga; = intrigieren; 2) smro-

dzi; = ftinfen.

Staniem, sn. =g, obacz

©tönferei 2).

StanntO'I, sn. =(e)g, staniol

m., cyna patkowa, podlewa
cynowa; = Slattginn.

©ta'nje, sf. pi. =n, i)

stanca /., oktawa f. (zwrotka,

strofa); ©ebicht in -n poemat
w oktawach, stancach; 2)

bie =n $afae[g (im SBatifan)

Stace pl. Rafaela; 3) wy-
krój m., matryca /., forma/.

©ta'ltJCIt, va. (baben) sztan-

cowa, pracowa przy pomocy
matryc, wykrojów.

©ta'ttjenljammer, sm. *§,

pl. -bämmer, sztanca /.,

grzenk m.
©ta'itjmafcbine, sf. pl. -n,

maszyna f. do wycinania po-

deszew.

Stoßet, sm. -s, pl. —, 1)

zrb m., warsztat m. (do bu-
dowania okrtów) ; ein ©djtff

auf — okrt na zrbie, w

budowie; ein ©djiff auf —
fetten okrt postawi na war-
sztacie, zacz budowa okrt;
ein ©djtff non — laffen albo

laufen laffen okrt spuci,
zepchn z warsztatu (na

wod); (obraz.) eine Siebe von
— laffen wygosi mow

:

ein Söud) non — laffen wy-
da ksik; 2) kupa f..

kupka/., stos m. ; ein — SEaler

kupa talarów; 3; miejsce

skadowe; = Stapelplatz;

skad to.; = Sager; 3) stan

m. byda, rasa f. (agronomia;.

©tn'flelartifcl, sm. pl. to

wary, którymi gównie si
handluje w miejscach ska-
dowych.

©ta'jjeibloif, sm. -(e)g, pl.

»blöde, zrb m. (egl.).

©ta'^elgeretfjtigfeit, sf. pl.

=en, prawo skadowe, prawo
n. «kadu.

©ta'jjclgüter, sn. pl. obacz

©tapelartifel.

©tO'^ClIjanbel, sm. =g, han-

del to. towarami ze skadów.
Sta'peUauf, sm. =(e)g, pl.

=laufe, spuszczenie n., ze-

pchniecie n. okrtu z war-

sztatu (na wod).
©tadeln, va. (babett)

skada, naskada, ukada;
II. vn. (fein) 1) sun si.

i zwolna; == ftapfen; 2)

ebra, chodzi po probie

:

= fechten.

©ta'pelort, sm. -eg, pl. =e,

©ta'pclplot^, sm. -eg, pl.

-plätte, miejsce skadowe (na

towary), skad to.

©ta'i)elredjt, sn. -(e)s, ob.

©tapelgerettgfeit.

©ta'pelwaren, sf. pi. obacz

©tapelarttfel.

©ta'|)fc, sf. pl. -n, obacz

gufeftapfe.

©taufen, ©ta'p^cn i Sta>
ftll, m. (fetn) sun si, i
zwolna.

©ta'pler, sm. -g, pi. —,
obacz ^odjftapler.

©tar, I. sm. =(e)s, pl. *e,

grauer — bielmo n., uszczka

f. (na oku); am grauen —
erbtinbet, mit bcm grauen —
bebaftet bielmooki; grüner —
glaukoma n.

;
fcbroarjer —

katarakta /., jasna lepota :
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— bei lieren zawlok f.,

zacig vi.; ben — fted&en

katarakt, uszczk zdj;
j

(obraz.)
' wyku, otworzy !

komu oczy, owieci kogo;]

II. — sm. "tri i -(e)§, pi.

-e i =en, szpak m. (ptak).

Star, sm. -(e)S, pi <, ba-

ran m. ; = SBibber.

Sta'tartifl, adi. podobny

do bielma, do katarakty.

Sta'rbliltb, adi. katarakt,

bielmo majcy, bielmooki.

5ta'rbttn&beit, */. lepota

f. z powodu bielma, kata-

rakty pi.

©ta'rbritte, */. p\ «• °ku-

lary uywane po zdjciu ka-

tarakty.

©torf, I. adi. comp. ftär=

fer, sup. ftärlfte l) mocny,

silny; = fräftig; tgi, pot-

ny; = mädjtig; krzepki; =
riiftig; gruby; = bid; dobrej

tuszy, otyy, krpy; = be-

leibt; gwatowny; = b e f tl8i

=er SBein, %te mocne wi-

no, mocna herbata ; =e jCIeifdj 5

briiije mocny, poywny ro-

só; »e aWtt^ljeit sute jedzenie,

suty obiad; =er ©ffer tgi

zmiatacz ; er ift lein =er @ff er

nie duo je; <er Srinfer tgi

ykacz; »er ©pieler mocny,

biegy, namitny gracz; »er

©eift mocny, bystry umys,
wielki duch, tga gowa; =er

©erutf) mocny, przenikliwy

zapach ; =eS @ebäd)tnts silna,

dobra pami; =er ©loube

mocna, niewzruszona wiara;

er bat eine febr =e 9iatur jest

bardzo silny; =e 3tebe silna,

dosadna, dobitna mowa; =er

3tebner tgi mówca; =er 33e=

metS dowód mocny, przeko-

nywujcy, niezbity; =e Äarte

mocna' karta, karta, któi
mona wiele bitek zrobi;

-es ^ieber mocna, gwatowna
gorczka ; -er 9tegen mocny,

ulewny deszcz; fie ift fe|r

— jest bardzo tga; lüir

Rattert beute einen =en ^ßoft=

tag wysalimy dzi moc li-

stów, wiele listów ; <=e 33er=

lufte znaczne straty ; einen

• «en §ang junt Srinfeu ba&en

mie wielk skonno do pi-

jastwa; mit -en «Schritten

duymi krokami; -e 2age=

märfdje natajce marsze

dzienne; ein *er2luSbtud silne,

dobitne, ostre, dokuczliwe

wyraenie; bis in tie ©tobt

ift e iDof)I nod) eine =e 3fleiie

do miasta jest jeszcze dobra

mila; boS §eer be geinbes

roar nicbt fo — ais bas unfe=

ttge wojsko nieprzyjacielskie

nie byo tak liczne jak nasze;

=e familie liczna rodzina;

im ftötlften ©cbmeräc w naj-

mocniejszym bólu; im ftäti*

[ten 3tegen w najmocniejszym,

najgwatowniejszym deszczu ; i

er ift — in ©efcbtdjte mocny,

biegy w historyi, zna grun-
|

townie bistorye; ba§ finbe id) I

Ober — ! sdz, e tego za
j

wiele ! II. adv. mocno, silnie ; |

tgo, potnie; gwatownie;

krzepko, grubo ; — raerben

mocnie, wzmacnia si, do-

chodzi do si; er ift febr —
j

gernorben bardzo oty; —
ntadjen wzmacnia, dodawa
si; jtunbn — anfehen spo-

ziera na kogo ostro ; —
effen, trinfen, wiele je, pi;
— bluten pywa we krwi;

es regnet — wielki, ulewny

deszcz pada; — riedjen mo-

cny mie zapacb; e gebt

fdjon — auf ben SBinter zima

si zblia, zima tu za ple-

cami; es ging — auf brei

Ubr bya ju prawie trzecia

(godzina); er ift — in ben

pnfjigen, er gebt — auf bie

©edjig ma zwy pidziesit

lat, niedaleko mu do sze-
dziesitki; biefes ®oftt)aus

ift
— 'befudjt w tej gospodzie]

wiele bywa goci, ta gospoda

bardzo jest uczszczana; id)

jroeifle — baran bardzo o tem

powtpiewam; fid) — ilten

mocno, bardzo si tpo)ruyli;

fid)
— »ergeben popeni gruby

wystpek; er neigt — jum

trinfen ma wielk skonno
do pijastwa; — * nerrounbet

ciko raniony ; es ift — bie

gfjcbc baton wiele o tem mó-

wi; id) benfe — baran my-

l o tem ustawicznie; id)

benie — baran, Semberg ju

oerlaffen postanowiem prawie

opuci Lwów; bie 2£are ift

— begebrt towar jest bardzo

poszukiwany, jest wielki po-

pyt na ten towar.

Sto'rfboubolj, an. -es, pi.

=§Öl*er, gruby budulec.

©ta'rfbcfetjt, adi. I) liczny,

dobrze obsadzony (n. p. or-

kiestra teatralna); 2) peny,

przepeniony (n. p. pocig,

wóz, sala).

öta'rfbrnfttg, adi. piersisty.

Stft'rfe, sf. pi. -n, I. bez

pi. 1) moc /., sia /., potga
/'.; — bee ©eiftes moc umy-

su; bie — beS ©taotes moc,

sia, potga pastwa; bie —
biefes ©taates beftebt in bem

j

2anbf)eere sia tego pastwa po-

! lega na wojaku [Idowem; bar<

j

in liegt feine —wtem jego sia,

w tem jest biegy (= ftarfe

©eite); ®efd)id)te ift nid)t

meine — nie bardzo znam
historye, nie jestem biegy

w historyi; — bes Sfimbeg,

j

ber ©trömung sia wiatru,

! prdu; 2) grubo/".; = ©ide

I
(n." p. sukna); dobra tusza,

j

tego /., otyo f. = Se-

leibtfieit; an — gereimten

(z)grubie; II. mczka /.,

krochmal wt.; = ©tätfentebl;

III. jaowica /., cielica /.;

= ftärfe.

Stä'rfCOrttÖ, adi. mczko-
way, krochmalowaty.

Stä'rfeblnu, sn. =$.

ka f.

Stiirfefabrif, */. pi.

fabryka /. krochmalu.

©tär'fefabrifant, sm.

pi. -en, krochmaluik m.

©tfi'rfegetjaW, sm.

skrobiasto /'.

©tö'rfcpob, sm. .(e)8, pi.

*tr
stopie m. siy.

©tä'rfcgumttti, sm. i sn.

I s§, prawik m.

©tÜ'rfCbOltig, adi. skro-

biasty.

©tä'rfetjaittgfett, sf. obacz

©törfegebatt.

Stii'rfcljänbler, sm. =s, pi.

— , krocbmalciik m.

©tH'rfefletfter, sm. obacz

Äleifter.

©tä'rfcmcbl, sn. -(e)S, m-
czka /., skrob m., krochmal

l m., reydo n.

*§. farb-

-en,

-en,

.(e)s,
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Stä'rfemefolgumtm, sm. ob.

©lärfegummi.
Sta'rfett, I. va. (baben) 1)

wzmacnia, wzmocni, doda-
wa nowej mocy, nowych
ai; ben Äörper — wzma-
cnia ciao; 2) posila, posi-

li, pokrzepia, pokrzepi,
orzewia, orzewi; = laben

;

jmnbn mit ©peifen — po-

krzepi kogo jadem; geftärft

iüerben orzewie; 3) utwier-

dza, utwierdzi kogo wczem;
= bekräftigen; mit ©rünben
— uzasadni; 4) krochmali,
mczkowa (bielizn) ; II.

fid) — , vr. (baben) wzmocni
si, nabra si; pokrzepi
si, orzewi si; fid) mit
©petfe unb Sranf' — posili
si (jadem i napojem); III.

ftörfenb, ppr. i adi. obacz
niej.

©tä'rfen, sn. =g, Stä'rfung,

sf. pi. =en, wzmacnianie n.,

wzmocnienie «., dodawanie
n. si; — mit ©peifen posi-

lanie n. si, posilenie n. si
(jadem); eine ©tärtung ju

fid) nefimen posili si; krze-

pienie n.; krochmalenie «.,

mczkowanie n. (bielizny).

(Stil'rfcnt), adi. wzmacnia-
jcy, posilajcy, krzepicy,
orzewiajcy.

Stä'rfetDÜfd)e, sf. bielizna

krochmalona, mczkowana.
©tft'rfet» affer/sn. =§, woda

krochmalna.

Stä'rlesurler, sm. »s, cu-
kier krochmalny.

©ta'rfglÄUMg, adi. mocno,
silnie wierzcy.

Sta'rlgtteb(e)rtg, adi. silny.

StCrfpfttg, adi. majcy
silne biodra.

©td'rffnodjtg, adi. grubo-
kocisty.

Sta'rllet&tg, adi, otyy,
dobrej taszy.

Sta'rllctJtgfctt, sf. otyo
/., dobra tusza.

@ta'rtfd)u1terig, adi. szero-

kopleczasty.

©tä'rfung, sf. ob. ©tariert.

©tä'rfun'gSmittel, *«. -3,

pi. — , rodek wzmacniajcy,
orzewiajcy.

(Sia'WWlj, sm. =eS, arto-
bliwie zamiast ©tar szpak m.

«taro'ft, sm. =en, pi. -en,

starosta m.

(Staro'ftin, sf. pi. =nen,

starocina /.

Stanztet', sf. pi. =en, sta-

rostwo n.

©tatr, adi, 1) zdrtwiay;
stay, skostniay, zgrabiay;
= erftarrt; cor Mite —
roerben zdrtwie, skostnie,
zgrabie od zimna; 2) stru-

chlay, osupiay; = fteif;

por ©cfirecfen — roerben osu-
pie ze strachu; 3) nieugity,
niewzruszony, nieodmienny
(n. p. charakter); = un6eitg=

fam; 4) surowy, ponury,
grony (u. p. spojrzenie) ; 5)
uparty, niewzruszony;= bart=

nädHg; adv. — ftanb id) ba
staem osupiay, jak wryty;

jmnbn — anfeben oczy w ko-

go wlepi, na kogo wytrze-

szczy; — auf feinem fechte

beftefjen obstawa niewzru-
szenie przy swojem prawie.

©ta'rrauge, sn. •>§, pi. =n,

oko n. koem stojce, nie-

ruchome.

©ta'rr&Unb, adi. zupenie
ciemny.

©ttt'rrC, sf. odrtwiao
/., stao f.

Starren, vn. (fein) l) dr-
twie, kostnie, grabie; =
erftarren; por Äälte — zdr-
twie od zimna, skostnie;
»or ©cfirecf — zdrtwie, osu-
pie z przestrachu; baö 3Blut

ftarrt nor ©cbrecfen in ben
2lbern krew z przeraenia
krzepnie w yach; 2) auf
ettü. — wytrzeszczy na co

oczy, wlepi w co oczy; DOC

fid) Bin — patrze bdnie
przed siebie; 3) (obraz.) nor
©d)mu£ — lepn od brudu;
DOr !god)mut — buczy si;
pon ©olb — kapa od zota.

©tfl'rren, sn. =§, patrzenie

ustawiczne na co, wytrze-
szczanie n. oczu; zdrtwienie
n., skostnienie n.

©ta'rrljaI3, sm. «fe§, upar-
ciuch m.

Sta'rrljeU, sf. pi. -en,

zdrtwiao /., skostniao
/. ; nieugieto f. (xx. p. cha-
rakteru)

; surowo /., ponu-

ro /. ; upór m. ; = §<xxU
nädigfeit.

«Sta'rrlojn, sm. *(e)3, pi.

=fbpfe, czowiek uparty,
krnbrny, uparciuch m., ka-
prynik m.

©lO'rrfiihfig, adi. uparty,
krnbrny.

(Sta'rrföWigfeit, sf. upar-
to /., krnbrno f.

@ta'rrframpf, sm - »W^, pi-

-främpfe, tec m.
«Sta'rrftnn, sm. .(e)§,

©ta'rrftnnigfeit, sf. obacz
©tarrfopfigfett.

<5ta'rrfUfl)t, sf. zasupienie
., zupene strtwienie czci
ciaa, katalepsya /.

©ta'rrfüchtig, adi, kata-
leptyczny.

©ta'rrfüd)tige(r), sm. «en,

pi. -e(n), kataleptyk m.
<St(l'rrtOI, adi. zmary i

skostniay.

(Sta'rftedjett, sn. -g, zdej-

mowanie n., zdjcie n. ka-
tarakty (operacya).

©tart, sm, =(e)S, pi. ~e i

=3, start m., miejsce, z któ-

rego rozpoczyna si bieg
(sport).

©ta'rter, sm. =3, pi. —

,

starter m., dajcy m. znak
do rozpoczcia biegu (sport).

©ta'ftg, sf. pi- "fen» *) po-
oenie w., stanowisko ».,

stan m.\ 2) zatamowanie
n. obiegu krwi.

©tflta'rifd), adi. powolny,
zwolna naprzód postpujcy

;

adv. powolnie.

(gta'ttf,. sf. nauka /. ró-

wnowagi.

Statto'n, sf. pi. =en, l)

stacya /., przystanek m.,
miejsce n. zatrzymania; 2lb=

faljrt— , 2tugang§— stacya
odjazdowa ; 2lbgab3— , 216-

lieferungs— stacya kresowa,
odbiorcza ; Slbjroeig—, ©a»
bel—, £rennung§— stacya
rozbiena, rozbiegowa; 2ln»

hmft§— , ©mpfang— stacya
przyjazdowa; 33eftimmung§-
— stacya kresowa; 2)igpo»

fition— stacya zarzdzajca,
dysponujca; 2)omijil— sta-

cya pobytu, siedziba f.;

3)urd)fab>tg—, SDurd)gang§—
stacya przejazdowa; ©nb

—
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^acya kocowa, kresowa;
qemetnfd)aftltc&e — , ©emein=
jdjaft— stacya wspólna;
®renj— , Übergangs—, Über*
gab— stacya graniczna

;

öalte— przystanek m. ;
=

^altefteHe, §altepunft ; Äopf—
stacya czoowa ; ßreujungs—
stacya wymijania, krzyo-
wania; Sofomotio— , 3Ja[c^i"=

nenroecfcfet— stacya parowozo-
wa; SofomotiDroedjfet— , Ü)ia=

feinen— stacya zmiany paro-

wozów ; 2Jitte[— , 91ebm—-

,

•Snnfdjen - stacya porednia

;

9ad)bat— stacya ssiednia;

©ammel— stacya zborna dla

wozów; !EränfungS— stacya
pojnicza, stacya do pojenia

(byda); Überf)oIung§— sta-

cya przecigowa; übernahmt
— stacya przyjmujca; Um=
fartierungg— stacya przepi-

sowa; Umlttbe— stacya prze-

kadowa ; Umfteige— stacya
przesiadowa; erfanb—, 2(b=

fertigung— , 2tufgab§— sta-

cya wysykowa, stacya na-

dawcza; Sßaffer— stacya
wodna; Soagenbtrtgterung—
stacya zborna dla wozów

;

3ug=) N2ln|d)[u^— stacya
dobiegowa, stacya cznoci
pocigów (kolejn.); 2) in

einem Orte — machen zatrzy-

ma si w jakiem miejscu;

in Keinen =en w maych od-

stpach ; 3) pasya f., mki
pi., drogi krzyowe; = Sei=

oenftation; 4) stacya/., cae
utrzymanie; freie — fjaben

mie woln stacy.

StattOltä'r, adi. nie post-
pujcy naprzód, nie porusza-

jcy si z miejsca.

Statumte'ren, m. (fein)

stacy odbywa, stan gdzie;

pozostawa, mieszka ; =
fiationiert fein.

«tatlO'nÖdjef, (wyra.: szef),

sm. =, pi. =g, naczelnik m.
stacyi.

©tatio'nSbtenft, sm. »e§,

suba stacyjna.

Statto'ngetnrichtmtg, sf.
pi. -tn, urzdzenie stacyjne.

Statto'nSgebäiibe, */. -§,

pi. — , budynek dworcowy,
stacyjny.

Statioitsgeleifc, sn. -g, pi

— , tor stacyjny ; = S8at)nh>fs=

geteife.

Statio'nöglocfc, sf. pi. =n,

dzwon stacyjny.

statto'nöglotfenfignal, sn.

= (e)§, pi. -t, sygna m. (dany)

dzwonem stacyjnym.

Statto'nSborfteljer, sm. -,
pi. — , 2tatto'n§Dorftanb, sm.
=(e)i, pi. =ftanbe, zawiadowca
m., naczelnik m. stacyi.

Station, adi. wietny,
okazay; adv. wietnie, oka-
zale.

Stfl'tifdj, adi. równowany,
znajdujcy si w równo-
wadze.

Sttt'ttfd), adi. narowisty,

uparty (ko, mu i t. p.).

Statt'ft, sm. =en, pi. »en,

statysta m., stójka m., aktor
niemy, nieczynny.

Statt'fttf, sf. pi. =en, sta-

tystyka /"., obliczka /. zaso-

bów.

Statt'fttfer, sm. =•§, pi. —

,

statystyk m.
2tatt'fttn, sf. pi. =nen, sta-

tystka /., stójka /., aktorka
niema, nieczynna.

StOtt'fttfdj, adi. statysty-

czny ; -e 2lngaben daty staty-

styczne ; adv. statystycznie.

Statt'», sn. =(e)S, pi. *e,

spód m., podstawa/, (jakiego

przyrzdu).

Statt, sf. pi. ©iätten 1)

miejsce n., siedziba f. ;
=

©tätte; gutes SBort finbet

eine gute — dobre sowo
trafi do celu: 2) = ©telle;

an ÄinbeS — annehmen
przybra za syna lub córk;
on .Safjlung— annefimen
przyj zamiast zapaty; an
©iöeö — zamiast przysigi

;

roir Baben fiier feine — tu

si nie zatrzymamy, zatrzy-

mujemy; 3) jmnb 33ttte—geben wysacha czyj
prob, przychyli si do
czyjej proby; —finben od-

bywa si; etro. —finben

Iaffen dopuci co, zezwoli
na co; 4) JU ftatten i JU=
ftatten fommen przyda si,

by przydatnym; non ftatten

i oonftatten gefjen i po-

mylnie, udawa si, wie si.

Stdtt, I. praep. z -1. przyp.
zamiast, miast, za ; — mei=
ner, betner, fetner, unfer,

eurer, ifjrer zamiast, za mnie,

ciebie, niego, nas, was, ich;

— beffen zamiast tego; II.

i coni. — baf; er fdjtafen fotlte,

!

— nu fdjfafen zamiast spa.
Stä'ttC, »f. pi- -n, miejsce

n., siedziba /., siedlisko n.
;

j

feine bfeibenbe — baben nie

J

mie staZej siedziby; an
i

fjeiltger— na witem miejscu;
• bte heiligen =n Ziemia wita.

©tO'tteit, partykua uy-
wana w nastpujcych zwro-

;
tach: »on — getjen udawa

j

si, uda si, wie si; po-
' stpowa, postpi; = oor--

! fcbreiten ;
jmnbm ju — fom-

men przyda si komu; su-y komu; = nüfclia) fein;

biefer Umftanb fam feiner

SHbftdjt &U — ta okoliczno
popara jego zamiar; eofommt
mir ju — , bafj ... to mnie
jest dogodnem, pomocnem,
e ... ; oie ©rfafjrung fommt
mir JU — mam za sob do-

wiadczenie, mam t korzy,
e mam dowiadczenie.

Sta'tt=ftnben, Sta'tt^aben,
vn. eä finbet, eg b,at ftatt,

e3 fanb, e3 batte ftatt,

e§ bat ftattgefunben, es

bat ftattgebabt, mie miej-

sce, odbywa si, odby si,

stawa si, sta si, zacho-

dzi, zaj; bte ©icung bat

nicht ftattgefunben posiedze-

nie nie odbyo si, nie byo
posiedzenia; eine Süttte ftatt-

ftnben taffen przyj, wysu-
cha prob, przychyli si
do proby.

Sta'ttljaft, adi. 1) dopu-
szczalny, dozwolony ; = ju=

löffig; odpowiedni; = pa|=

fenb; 2) prawnie dozwoloüy,
prawny ; = gefe^Itd) erlaubt.

Sta'ttbafttgfCtt, sf. dopu-

szczalno ./. ; odpowiednio

f. ;
prawno /.

Sta'ttyolter, sm. »$, pi.

— , namiestnik m.\ prefekt

m. (we Woszech); prokon-

sul m. (w staroytnem pa-
stwie rzymskiem); satrapa

m. (w starej Persyi), wielko-

rzdca m.
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Statthaltern', sf. pl. =en,

rezydencja /. i urzd m.
namiestnika, namiestnictwu

n. ; namiestnikostwo n.

Sta'ttjiattertn, sf. pl. »nen,

namiestnikowa /., wielko-

rzdczyni /. ; ona f. namie-
stnika.

Sta'ttljalterfd)aft, sf. pl.

=en, namiestuikostwo n.

(urzd, godno namiestnika),

wielkorzdy pl.

Sta'ttltd), I. adi. 1) zna-

czny, wielki; = bebeutenb;

eine «e Summe znaczna,

wiksza suma; 2) wyborny,
suty, wspaniay, wytworny

;

=e3 leib wytworny strój ; 3)

adny, przystojny, hoy; eine

=e ©rfcjjetnung okazaa po-

sta; eine =e grau Jadna,

pikna kobieta; ein =er 2Rann
suszny mczyzna; II. adv.
znacznie; wybornie, suto,

wspaniale, wytwornie; —
gefleibet wytwornie ustrojony,

ubrany; jmnbri — empfangen
przyj kogo wspaniale.

Sta'ttttdjfett, sf. znaczno
/'., okazao /'. ; suto /.,

wytworno /., wietno /.

Sta'tue, sf. pl. »n, posg
w., statua/.; — ju $ferb
posg przedstawiajcy kogo
na koniu.

Sta'tuenntetatt, sn. =(e)s,

pl. »Z, spi posgowy, spi
szlachetny.

©tatltette, sf. pl. -Xl, may
posg, posek m., statuetka/.

Statme/ren, va. (f)aben)

ustanowi, postanowi; ra-
kaza; ein (Stempel — da
przykad; ein (Stempel a"
jmnbm — ukara kogo dla

przykadu.

Statu'r, sf. pl. -en, posta-

wa /., posta /'. ; wzrost m.\
non niebtiger, fleiner — niz-

kiego, maego wzrostu.

Stfl'tuS, sm. —, status m.,

pooenie n. (polityka).

Statu't, sn. =(e)S, pl. <=en,

statut m., regulamin m., prze-

pis m., ustanowienie n.

Statllta'rifd), adi. stoso-

wny do statutów; adv. sto-

sownie do statutów, wedug
statutów.

Statu'tenmäjjig, adi. i adv.

obacz ©tatutartfd}.

Statll'tentoiorifl, adi. prze-

ciwrjy statutom, niezgodny ze

statutami; adv. wbrew sta-

tutom.

StttU, sn. »(e)§, pl. -f,

wezbranie n. (wody); baS

3DBaffer im — galten wstrzy-

ma przypyw wody; ba§

SOBaffer ift im — woda stoi

midzy przypywem i odpy-
wem; (obraz.) e im — Ijabeny w dobrobycie.

StaUU, s»?. =(e), kurz w.,

proch m.\ feiner — py m.\

py m., pyek m. (botanika);

notter — , mit — bebeeft; =
ftaubig; ber — roirbelt auf
kurz si wznosi; ber Stegen

löfcbt ben — deszcz zmywa
kurz; ben — au§ ben Älei=

bern auflopfen wytrzepa
proch ze sukien; hen — ab=

roifdjen ciera, zetrze kurz,

proch; roieber ju — roerben,

ju — jerfaHen obróci i
znów w proch, rozprószy
si; fid) au§ bem -e madjen
umyka, umkn, zmyka,
zemkn, wynosi si, wy-
nie si; mad) bid} auä bem
— ! zmykaj! wyno si! nor
jmnbm im =e liegen lee
przed kim w prochu, ponia
si przed kim ; im =e !ried)en

peza w prochu, by w naj-

podlejszym stanie; jmnbn au
bem =e erbeben wydoby kogo
z prochu, z ndzy, dopomódz
komu do stanowiska, do zna-

czenia; ben gfeinb in ben —
ftrecten pobi nieprzyjaciela

na gow; ben — non ben

giijjen fdjiittetn otrz kurz

z nóg; jmnbm — in bie 2lu=

gen ftreuen oczy komu zamy-
dli, otumani kogo; bie ©adje

Ijat niel — aufgewirbelt rzecz

ta wiele narobia haasu

;

niel unmifcen — aufrotrbeln

niepotrzebnego haasu naro-

bi; bu bift — unb foUft roie=

ber ju =e roerben jeste z pro-

chu i w proch si przemienisz.

Stau'uähnUd)/ Stau'bartia.,

adi. pyowaty.
Stau'&aufroirbelnb, adi.

kurz, proch wytwarzajcy,
sprawiajcy.

StaU'ÜÜOlß, sm. =(e)3, i)l.

»bälge, Stau'bbel)älter;,Stau'b'

Deutet, sm. =§, pi. — , Stau'b=

Debättlttg, sn. =ffe<*, pl. -ffe,

gówka pykowa (botanika).

Stau'üÜebetft, adi. kurzem
okryty, zakurzony, sproszony.

Stäu'öuefen, sm. =g, pi. —,
mioteka /. (z ostrokrzewiu)

do zmiatania kurzu.

Stau'bOCUtel, sm. obacz

©taubbalg.

Stau'&beutelpube, sf. pi.

=n, podgowniczek m. (bot.).

Stau'böeutelträger, sm. •§,

pl. — , niteczka /.

Stau'bblüte, sf. pl. =n,

kwiat pykowy (bot.).

Stau'bboben, sm. »3, pl.

=!3öben, poddasze n. (w my-
nie), w którem py mki osiada.

Stau'bbranb, sm. «(e)s,

mczna rosa; = 3Jlettau.

Stau'buürfte, */. pl. =n,

szczotka f. do kurzu.

Stau'bdjen, Stäu'bleiu, sn.

=§, pl. — , dim. od Staub,
pyek m.

;
(obraz.) atom m.,

czstka /., niedziaka /.

Stau'bbectet, sm. =»§, pl. —

,

wieko n., nakrywka /. u ze-

garka powstrzymujca zapró-

szenie zegarka.

Stau'ben, Stäu'bcn, i. va.

(fjaben) zamiast ab— , be—

,

3er—; II. vn. (fjaben) 1) ku-

rzy, kurz robi; e ftäubt

beute febr dzi bardzo kurzy
si, tumani si; 2) = ftieben

;

III. fid) — , vr. (baben) ka-

pa si w piasku (o kurach).

Stäu'ber, sm. =, pl. —

,

1) tropowy pies; 2) mioteka
/*., szczotka /. do kurzu; 3)

rozpylacz m.
Stau'oetbe, sf. pl. -n,

próchnica /.

Stäu'krbuub, sm. =(e)g,

pl. =e, obacz ©tauber 1).

StftU'ftent, va. (tjaben) wy-
kurza, wypasza, wypo-
szy, wygna (zwierza z le-

gowiska).

Stau'tierä, sn. =*§, pl. .-e,

ruda przesiana.

Stau'bergeunenb, adi. ob.

©taubaufroirbelnb.

Stau'bfabeu, sm. =•§, pi.

•fäben, nitka pykowa, prcik
nasienny (bot.).
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Staii'bfabeitförnna., adi.

preikowaty (bot.).

'stan'bfabenfyaUer, s/n. -s#

pl. — , zworka /. (bot.).

Staii'bfeber, .»•/'. obacz

glaumfeber.

etaii'bfledjtc, *;/*. pl «n,

porost pykowy.
stau'bfliiflelifl, adi. moty-

lowaty (zooi.).

5tait'bförmt0, adi. pyo-
waty; sproszkowany.

Stan'bfleborcit, adi. z pro-

chu rodzony.

5tau'bgcborcne(r), sm. =en,

pl. =m, miertelnik m.

StaiTbgefäfj, sn. =e, ^.
• e, naczynie pykowe (boi.).

Stau'bgefäfeträger, sm. =s,

^)Z. —, znitek m. (bot.).

Stau'bfletoölf, s«. =(e)§, tu-

man m. (kurzu).

2tau'bljiiar, *«. obacz
^(aumbaar.

Stau'b^Onf, sm. =(e)s, ko-
nopie mskie, paskonka f.

©tau'bbütte, */. pl =n, l)

zwoki vi.; 2) osona f. od
kurzu; = ©taubmantel.

Stail'btg, adi. zakurzony,
sproszony; pykowy (bot.);

adv. — mad)en zakurzy; —
roerben, ftd) — madjen zaku-
rzy si; bie ©trafjen finb

fef)r — na ulicach bardzo si
kurzy.

Stait'btgfett, sf. kurzawa/.
Stait'bfamm, sm. °(e)§,pl.

»fämme, gsty grzebie.

StaiTbfolbeit, sm. =s, pl.

— , obacz ©taubbeutel.

@tau'fcforit, sn. =(e)§, pl.

-Jörner, i dim. <5tau'bföritu)en,

sn. », jjL — , ziarnko n.

kurzu.

«Stau'blawieit, sm. *, p.
— , ciereczka f. od prochu.

ftau'bmantel, *m. -§, p.
«mäntel, paszcz m. od ku-
rzawy.

©taiT&me&I, «n. <e)s, py
mczny, omieciny pl., stoch-
mal m.

©tait'bmoog, sn. -fes, pi.

-fe, bisior m.
©tau'fyJÜj, sm. =e§, pl. »e,

proszniak »w.

©tau'btcjjcn, sm. =g, ^.—, drobny, mysty deszczyk.
©tau'brotf, sm. »(e)§, pl.

=rödfc, sukuia, któr s
; ubie-

ra do sprztania.

©tail'bfamen, sm. -§, na-

sienie pykowate.
Stail'bfailb, sm. «(e)\ dro-

bniutki, miaki piasek, piasek

przelotny.

Stau'bfdjetbe, sf. pl. »n,

piercie drewniany mazio-
wnicy, szczelina f. (u wozu).

@tau'b[d)ti)amm, w». -(e)o,

pl. sfdjiDömme, purchawka /.,

kurzawka /. (sjrzyb).

Stou'b|ieb, sn. =(e)§, pl.

•Z, przetak, którym przesie-

wa mona najdelikatniejsz

mk.
'©tau'bfjjinne, sf. pl. >n,

pajk m.

©tau'bftretfett, sm. =§, pl.

— , smuga f. z kurzu.

Stail'btee, sm. »§, py her-

baciany.

<St(Ul'&tllu), sn. =(e), pl.

»iiicher, obacz Staublappen.

©tau'btoebel, sm. »g, pi.

— , ki /. do zmiatania
kurzu.

®tau'btt>efl, sm. =(e)3, pl.

=e, supek pykowy (bot.).

8tau'btDitbcI, sm. -g, pl.

— , tuman m. kurzu.

©tairbtotfdjer, sm. =g, pl.

— , cierajcy m. kurz, proch
;

cieracz m., cierka /.

Stait'buiolfe, */. pl. »n,

tuman m. kurzu, kurzawa/.

©taud), sm. =(e)§, pl. «e,

1) bez pl. = ©tau; 2) ==

©djteier, Ärmel, 3Juff, §anb=
frhub, obne 5'n3^.

®tau'd)Cii, va. (baben) 1)

pcha, popycha; 2) bog äßaffer
— tamowa, zatrzym(yw)a
wod; 3) ben %ia6)§, ben

§anf — len, konopie snop-

kami, w snopkach ustawia
(dla suszenia); 4) spaszcza,
klepa (n. p. elazo); 5) in

Raffer — ubija w beczkach

;

6) obacz SSerftaudjen.

©tau'bamm, sm. »(e)g, pi.

»bamme, przewa m.
©tmi'bdjen, sn. »g, pi. —

,

dim. od ©taube, krzewik m.,

may krzew.

©tait'be, sf. pl. =n, krzak
m., krzew m., kierz m.

©tau'bett, ftd) — , vr. (fjaben)

krzewi si, ró w krzew.

Stau'beiiartifl, Stau'beitför=

tltifl/ adi. krzewny, krze-

wiasty.

(Stou'bcngcttiau)^, sn. »fes,

pl. »je, rolina krzewista, krze-

wina f.

Stau'benljojjfen, sm. =s,

chmiel zwyczajny, pospolity.

Stau'bcnmelbc, sf. pi. »n,

oboda poszarpana, kosmata;
= 2ReermeIbe.

Staitbenroßgcn, sm. .§,

re /*., yto pospolite.

Stait'benfolat, sm. »eg,

saata krzewista.

©tait'bcnfcttcttc, sm. »§,

pl. »S, seler krzewisty, na-

ciowy.

©tait'btjj, adi. krzewisty.

gtaiTett, I. va. (baben) ubi-

ja, adowa (n. p. towary);

wstrzymywa, tamowa; II.

ftd) — , vr. (§abm) wstrzy-

ma si, zatamowa si, za-

stanowi si (o wodzie, krwi
i t. p.).

StWeit, sn. =§, ©tan'ung,
sj. pl. »en, 1) adowanie n.

na okrcie; 2) wstrzymanie
n. si, zatamowanie n., za-

stanowienie n. si; — be§

Sßafferä spitrzenie n. si
wody.

©tau'er, sm. =3, pl. —

,

adujcy /«..na okrcie.

Stou'erloljtt, *w. <e)§, ^;.

»lobie, adowne n., zapata
/. za adowanie na okrcie.

Staitf, sm. «(e)§, pl. =e,

rzadko zamiast pumpen, ku-
fel m., puhar m.

StttU'ncn, vn. (baben) zdu-

miewa si, dziwi si; —
madjen zadziwia, zadziwi;
über etro. — dziwi si czemu.

©tait'neit, sn. -%, zdziwie-

nie n., zdumienie n. ;
— er»

regen zdumienie wywoa,
zdumiewa, zadziwi; be" =3

mar lein ©nbe nie mogli si
dosy nadziwi.

StOU'ttCnb, adi. zdziwiaj-

cy, zdumiewajcy.
©tou'nenStpert, ©tou'nen§=

Unirbifl, adi. podziwienia go-

dny, zadziwiajcy; ettt). =e
rzecz zdumiewajca, niezwy-

ka, nadzwyczajna.

©tau'jjbefen, sm. »s, pi.

—, mioteka /. (do chosta-
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nia), rózgi pl. ; ben — geben

osmaga; ben — befommen
dosta rózga.

©tou'jje, sf. ^. *n, l) =
©taupbefen ; 2) kara /. cho
sty, chosta /. ; = s$riigel=

ftrafe; 3) zaraza /. ; nosa-

cizna f. u psów; psia choro-

ba = $unbeftaupe.

©tftlt'Jttlt, va. (fjaben) cho-
sta, smaga (rózgami).

©tätigen, sn. §, ©tau'«
:|)ltng, sf. pl. «=en, chosta /.,

smaganie n. (rózgami).

©taii^enfdjiag, sm. -(e)8,

pi. =fd)läge, uderzenie n.

rózg.
©tint'per, «»». =§, ^z. —

,

chostacz m.
©tau'ung, */. pi. =en, ob.

©tauen.

©tau'öDrridjtuitg, sf. pi.

en, tama /., zapora /.

©tflu'tijaffer, *». sg, pi. —

,

woda spitrzona; woda sto-

jca.
'
©tau'uiefyr, sn. *(e)8, pi. =e,

tama /., grobla /., wa m.
©teari'lt, sn. -(e)8, stea-

ryna /., ojan m., oina /.

©teari'nferje, sf. pi. *n,

©teari'nlidjt, sn. =(e)8, ^.
er, wieca stearynowa.

©te'djujjfel, sw. =8, pZ.

;äpfet, bielu w., dzidzie-
rzawa /. (rol.).

©te'd)bal)n, «/. ^. =en,

szranki pi. do uganiania si
z dzid do piercienia (hi-

storya).

©te'djayt, ©to'ftaj-i, */. pi.

«äjrte, cielica /.

©te'cpaum, sm. =(e)8, #z.

»bäume, obacz ©tecbpaime.

©te'djbeere, */". p. »n, ob.

©eibelbaft.

©te'ajueutel, sm. -8, pi. —

,

dóto zwyczajne.

©te'djbegen, sm. obacz

©tofibegen.

©te'äjeifen, *n. --§, ^. —

,

elazko n. do robienia dziur;

sztachla f., sztachulec m.,

egado n.

©te'fJjeit, fted)e, ftidjft, fttcbt,

ftad), bflbe geftodjen; I. vct.

(baben) l ) ku, bó,ga ; mit
einem ©äbel — (z)rani szabl

;

jjtnnbn mit einet 9abel in bie

4?ttnb — uku kogo ig w

rk; jmnbtt mitten burd)

albo burd) unb burd) — prze-

szy, przeku kogo ; tot —
przebi kogo, zada komu
raz miertelny, zaku, - za-

ga; = erftedien; jtnnbm
ba8 Keffer in8 Qt — utkwi,
utopi komu nó w sercu;

ein ©djroein, ein ®<xlb —
zaku, zarn wieprza,

ciel; §ifct)e — owi ryby
harpunem; [id) einen Sorn
in Den gufj — wbi sobie

cier, kolec w nog; 2) uku,
ksa, uksi; eine SBefpe bat

il)n geftodjen osa go ukua,
uksia; 3) ben ©tar — zdj
katarakt; 4) otworzy przez

kucie, przeku; Sod) er —
wydziurawi; 5) bi, zabi,
przebi (w grze w karty);

bie SDame flicfjt ben SBuben
dama bije ninika; 6) ben
9ting (albo nad) bem 3ling) —
(wóczni) godzi do pier-

cienia (w turniejach rednio-
wiecznych); jmnbn au8 bem
©attel — zrzuci kogo z

sioda; ben SRafen — wyci-

na kawaki trawnika; =
aueftecben; £orf — torf,

zgnilec kopa; ©pargel —
cina, wycina szparagi

;

ein ftafc SBetn — nadpocz
beczk wina; = anfted)en;

Äartoffetn — wybiera zie-

mniaki; 7) ry, rytowa,
rzn; in Tupfer, in <Stat)t

— ry na miedzi, na stali;

er fcbreibt roi geftodjen pismo
jego wyglda jak litografia;

8) bie Seber ftid)t mid) kuje
mnie w wtrobie; e8 ftid)t

mid) in ber ©eite kuje, ga
mnie w boku; e8 fttdjt mid)

im Dl)re strzyka mi w uchu

;

9) (obraz.) ©tlben — sdzi
w sposób nieprzyjemny sowa
drugich; szuka szpilki w
kupie somy; ba8 ift roeber

genauen nodj geftodjen niema
w tem ani adu ani skadu;
ber £afer ftid)t tfyn chleb

(dosownie: owies) go bodzie;

II. vn. (tjabert) 1) ku; nad)

jmnbm — chcie kogo ugo-
dzi; nad) bem 9ttnge —
godzi do piercienia; 2)

przekuwa, przeku (chi-

rurgia); 2) bie ©onne fttdjt

JJnlenbet, ®eutfä>pormfcf)e8 2Börterbudj.

sjce piecze, pali, dogrzewa,
razi; 3) in <3ee — odpyn,
wypyn na morze; 4) bie

garbe ftid)t in3 ©rline farba
wpada w zielone; in bie

Slugen — wpada w oczy;
bas ftid)t tr)n in bie 2lugen
to ero w oczy kole.

©tCdjeit, sn. =8, 1) kucie
n. ; 2) przekucie n. (chi-

rurgia); 3) rytownictwo n.; 4)
kolki pi.

©te'd)Ctt&, adi. kujcy,
kolcy; =er ©djmerj przeni-

kliwy ból; =er S3li(J prze-
szywajcy ból.

©te'rjjer, sm. =8, pi. —

,

1) gacz m.\ 2) sztycharz m.,
rytownik m.; 3) = ©ted)3

eifen; 4) szydeko n., szwajca

f., rylec zotniczy; 5) binokle
pi.

©fe'djenn, sf. pi. =nen,
fztycharka /., rytowniczka /.

©tc'u^fltefle, sf. pi. =n,
mucha kolca.

©te'djgOM, sf. pi. =n, har-
pun m., dziryt tn.

©tc'd)gtnftcr, sm. =8, drok
kolcy (rol.).

©te'djdßltbel, sm. »8, han-
del zamienny; = Sailfd)»

banbet.

©tc'u)^cbcr, sm. -8, pi. —,
lewar m.

©tc'd)ftffcn, sn. =8, pi. —,
poduszeczka, na której nosi

si niemowlta.
©te'd)ftirner, sn. pi. ko-

stropacz m., podgorza m.
(rol.).

©tCo^funft, sf. szrychar-

stwo n., rytownictwo n.

©te'djjmei&el, sm. =8, pi.

— , obacz ©tedjeifen.

©tc'u)mürlc, sf. pi. =n,

komar m., zanzara /. (zool.).

©tCt^mufdjcI, sf. pi. =n,

szodra f. (zool.).

©te'u)ncHc, sf. pi. -n, k-
kol ogrodowy (rol.).

©tc'd)^almc, sf. pi. =n,

ostrokrzew pospolity (rol.).

©tCutylafc, sm. -e8, pi.

=plö^e, obacz ©ted)babn.

©tc'ütyuWe, sf. pi. =n,

lalka /. (w turniejach re-
dniowiecznych).

©Cdjfujeibe, sf. pi. =n,

obacz 3ielfd)eibe.
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©te'd)fotel, sn. -(e)ä, pl.

»e, godzenie n. do piercie-

nia (w turniejach).

©te'djtrieb, sn. =(e)§, bydo
n. na rze, rzene.

sztycharnia /.

©te'djtiJtnbe, «/. p?. <n,

kolcowój m. (ro).).

©te'tfbrtcf, sm. «(e)2, j>?-

=e, list goczy.
©te'dbricfitdj, fltff. jmnbn

— oerfolgen ciga kogo li-

stem goczym.
«Ste'tfcn, I. va. (baben) 1)

wsadza, wsadzi, ka, wo-
y, wtyka, wetkn; zaty-

ka, zatkn, utkwi; ©elb
in bic £afd)e — woy,
schowa pienidze do kie-

szeni; jmnbm eine Krone in

bie Canb — wcibi komu
koron do rki ; bie £anb in
SBaffer — woy rk do
wody; ben 33raten an ben

©piefj — wsadzi piecze na
roen; ben ©cblüffel in 8od)— wsadzi klucz do dziurki

(w zamku); mit einer SRobel

ettt>. — upina, upi, przy-

pi co S7pilk; einer %taxx

bal §aor — upina, upi ko-

biecie wosy, uczesa kobiet

;

(obraz.) ©elb in etro. — wo-y w co pienidze, wyda
na co pienidze; einen rtef
in ben Saften — wrzuci
list do skrzynki ; ba§ ©chroert

in bie ©cbeibe — schowa,
woy, wsadzi miecz do
pochwy; jmnbn in ©efäng-
ni — wrzuci, wsadzi kogo
do wizienia; jmnbn Unter bie

©olbaten — odda kogo do
onierzy; ein 2fläbd)en ins

softer — wpakowa pann
do klasztoru; ben SSogel in

ben Käfig — wsadzi ptaka
do klatki; einen SStffen in

ben Sfiunb — woy ks do
ust; einen SRtng an ben ginger
— woy piercie na pa-
lec; bie feanb in ben 33ufen— woy rk w zanadrze

;

ein §au3 m'Sranb — pod-
pali dom; fidj ein gitl —
cel sobie obra ; er ftecft bie

3afe in aCe wszdzie, do
wszystkiego nos wcibia;
bie Köpfe jufammenftecftn

szepta sobie do ucha; jmnbm
etro. — podda komu co,
potajemnie uwiadomi kogo
o czem; 2) Kartoffeln, (grbfen
— zasadza, sadzi ziemniaki,

groch; 3) bie Karten — po-

rzdkowa karty (przed za-

graniem); II. vn. fiecfe, ftecfft,

ftedt, ftecfte i ftaf, bab ge«

ftecft, 1) tkwi; znachodzi
si, znajdowa si, by gdzie;

ber -Jagel ftecft in ber SBanb
gwód tkwi w cianie; bie

Kugel ftecft im Sein kula
tkwi w nodze; immer gu

^attfe — siedzie wiecznie
w domu; roo ftecfft bu? gdzie

przebywasz? gdzie si ukry-

wasz?; reo mag nur meine
§eber — ?; gdzie te moje
pióro by moe ? fie — immer
jufammen s zawsze razem;

eg ftecft mir im £alfe mam
co w gardle; ba ftecft'S, ba
ftecft bie Scbroierigfeit w tem
(jest) trudno; id) möchte

nicht in beiner £aut — nie

chciabym by w twojej skó-

rze; e ftecft etro. in bem
Ker I co w nim jest; er fcbrett,

alg ob er am ©piefje ftäfe

krzyczy, jakby z niego skór
darli (dosownie: jakby na
ronie siedzia); im ©lenb —
by, by pogronym w n-
dzy; ich roeif nidjt, roa§ itjrn

im Kopfe ftecft nie wiem, co
mu wlazo do gowy; eS

ftecft im 33 lute to jest, ley
we krwi; 2) — bleiben zo-

sta si; lgn, uwizn,
ugrzzn, ugrz; im Kote
— bleiben uwizn w bocie;
beim Sprechen — bleiben

utkn w mówieniu, w mo-
wie; ber 33iffen blieb mir im
Calfe — ks utkn mi w
gardle ; ben ©cblüffel — laffen

klucz zostawi we drzwiach
(w zamku); jmnbn — (albo

im ©licb) laffen opuci, po-

rzuci kogo; 3) unter einer

Secfe — obacz pod ©ecfe;

groifdjen %üx unb 2Ingel —
by midzy motem a kowa-
dem; e§ ftecft etro. bahinter

jest w tem co ukrytego,

tu co si wici; e£ ftecft

ein SSetrug babinter w tem
ukrywa si oszustwo; hinter

jmnbm — z tyu za kim
sta

;
(obraz.) zasania si

kim, podszywa si pod kogo;
bie Kranfbeit ftecfte fchon

lange in mir choroba ju
dugo we mnie siedziaa;

mir ftectVä in allen ©liebern
wszystkie czonki mnie bol;
er ftecft immer im Sßirtöbauä
przesiaduje ustawicznie w
gospodzie; er ftecft immer
hinter ben Suchern szpera,

siedzi wci midzy ksika-
mi; bt§ über bie Dhren in

©djulben — siedzie w du-
gach po uszy, ton w du-
gach; III. fid) — , vr. (Ijaben)

fid) hinter jmnbn — uciec

si do czyjej pomocy; pod-
szy si pod kogo; fid) tri

frembe 2lngelegenbeiten —
wdawa si, miesza si w
cudze sprawy; fid) irt ©ctjulben
— pogry si w dugach,
dugów narobi; fid) in Un=
foften — wystawi (a) 6i na
koszta, kosztów sobie naro-

bi; fid) — kry si w g-
szczu (o zwierzu).

Ste'ttClt, sn. =3, woenie
n., wtykanie n. ; tkwienie n.;

sadzenie n. (n. p. grochu,
ziemniaków).

Ste'tfeh, sm. =§, pi. —

,

kij m., laska f.

©te'tfenbleiben, sn. «§,

ugrznicie n., uwiznicie
n. ; utknicie n. (w mowie).

©te'tferifrcnit, sn.. *{?)*, pl.

»fröuter, ferua /. (rol.).

<Ste'tfeni>ferb, sn. =(e)§, pi.

=e, konik drewniany (z kij-

kiem), ko m. z kija; (prze-

nonie :) rzecz ulubiona, przed-

miot m. szczególnego upodo-
bania, przedmiot, w którym
si jest bardzo biegym; jeber

bat fein — kady ma w
czem upodobanie ; baä tft

nun einmal fein — w tem
jego sia, w tem ma naj-

wiksz biego, to jego pa-

sya; fein — reiten zajmowa
si ulubionym przedmiotem.

©te'tfenjaun, sm. =(e)§, pi.

«jäune, pot m. z koków.
<&te'cferbfeit, */. pl. groch

m. do sadzenia.

©te'tfgaw, ©te'tfne^, sn.

=e, pl. «e, troiste sieci na
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kury polowe i przepiórki (o-
wiectwo).

©te'(fi|0lj, sn. =eS, pi. »boi»

ger, szczep m.

©tC'ÖÜffCn, sn. obacz ©ted)*

«[fen.

©tClfltng, sm. -(e)g, #Z. =e,

©te'tfmS, *». »feg, i?/, -fer,

odkad m., rozsada f.
(Ste'tfmufdjel, sf. pi. -n,

obacz Wiegmujdjel.

Ste'tfnabel, «/. jp?. =n,

szpilka /. ; f leine — szpile-

czka /.; (obraz.) jmnbn., etro.

roie eine — jucken szuka
kogo, czego jak szpilki, szu-

ka wszdzie; man hätte eine

— jur Srbe fallen {»ören tonnen
mona byo sysze lot mucby
(tak byo cicho).

©te'tfnabelbücbje, */. pi. =n,

puszka f. na szpilki, igiel-

nic(zk1a /'.

©te'dnabeniffcn, sn. -g, pi.

—,
poduszeczka f. do wty-

kania szpilek.

©te'tfnabelfojjf, sm. <(e)g,

pi. »topfe, gówka /. od, u
szpilki.

©te'tfrci§, sn. ob. ©tecfting.

©te'tfrübe, sf. pi. «n, koi-

nik m., rukiewnik m., cier-

niówka rzepa f., zbostrk m.

©te'tfjtrfel, sm.' <*§>, pi. —,
cyrkiel m., krydo n. ze

zmienuemi kolankami.

©te'ifjttitebel, sf. pi. =n,

wysadka, cebulowa, dymka f,

©teejjtedjafe, (wym.: stipi-

czez), sn. —
,

pi. =»g i 'W, wy-
cigi pi. z przeszkodami.

©teert, sm. >{t)%,pl. »e, 1)

zadek m. ; 2) ogon w.; 3)

pleciony koniec liuy (e-
gluga).

Steg, sm. ~(e)$, pi. =e, l)

cieka f. ; = (Steig; er fennt

alle Sßege unb =e in ber Umge=
genb zna wszystkie drogi i

cieki w okolicy; 2) mostek
m., kadka f. (nad rowem,
rzeczk); 3) podstawek m.,

kobyka f. (ua skrzypcach);

4) listewki, któremi drukarze
zoone czcionki obstawiaj.

©te'gbrücfe, sf.pl. *n, mo-
stek m., kadka /., awa f.

©te'gfad), sn. -(e)g, pi.

«fäa)er, ©te'gfaftett, sm. -g,

pi. =fafien, skrzyneczka /.

na listewki, z listewkami

(drukarstwo).

©tCgleljnt, pi. =n, parapet

m„ porcz f.
©te'greif, sm. -(<!)$, pi. =e,

stizemi n. ; = Steigbügel m.
;

aug bem — jpred)en, btdjten

mówi, wiersze pisa bez przy-

gotowania, improwizowa;
3tebe, 2)id)tung aug bem —
mowa f., poezya/. bez przygo-

towania, >mprowizacya /.

©te'grcifbidjter, sm. =g, pi.

—, rymotwórca m. bez przy-

gotowania, improwizator m.

<Ste'grcifgebid)t, sm. =(e)g,

pi. =e, wiersz improwizowany,
wygoszony bez przygoto-

wania, improwizacya /.

©te'greifrebe, sf. pi. =n,

mowa improwizowana, wy-
powiedziana bez przygoto-

wania.

©te'gretfritter, sm. =g, pi.

— , ob«cz 3iaubritter.

©teb'auf, sm. ©teb/aiifdjen,

©teb,'oufmännd)en, sn. =s, ob.

SBurjelinann.

©teb/bierljaue, sf. pi. -n,

piwiarnia, w której gocie nie

zasiadaj do stoów, lecz sto-

j« P'ja-

©tebbotjen, sm. =g, pi. —

,

nit rozpierajcy.

Steb/en, ftetje, ftehft, ftehr,

ftanb, ftänbe i ftünbe, geftan°

ben, I. vn. (Ijaben i fein) 1)

sta; bag SEintenfafs ftet)t auf

bem JEifdje kaamarz stoi na
stole; idj tann oor 5Diiibigteit

nid)t mef)r — ze zmczenia
ju sta, na nogach utrzyma
si nie mog; — bleiben sta-

wa, stau, zatrzyma si;
bie Uhr tu — geblieben ze-

garek stan, przesta chodzi;
id) bin beim 11. Äapttel —
geblieben stanem na jede-

nastym rozdziale; lt>0 finb

mir geftern — geblieben? gdzie,

na czem stanlimy wczoraj ?

;

mag fteljt in feinem 33riefe?

co napisa w licie?; fo roatjr

id) fjier ftet)e jako tu stoj,

jakem yw; etro. — laffen zo-

stawi co, nie rusza, nie

bra, nie tyka czego ; ben

©cbirm — laffen zapomnie
parasol; jmnbn — laffen po-

rzuci, opuci kogo ; alleg

— unb liegen laffen zosta-

wi wszystko w nieadzie

;

rote id) ging unb ftanb tak

jak staem, z miejsca, na-

tychmiast; folange bie Sßelt

fteht odkd wiat stoi; bag
Sarometer fteljt auf oeränber«

lid) barometr wskazuje na
zmienn pogod; bag 33aro=

meter ftel)t auf Siegen' baro-

metr deszcz zapowiada; bag

Thermometer fteht auf -Kuli

termometr wskazuje zero ; eg

rotrb morgen in ben 3eitungen
— jutro o tem bdzie w ga-

zetach, bd gazety pisay;
baoon fter)t fjier md)tg o tem
niema tu wzmianki; bie

Sränen ftanben it)r in ben
2lugen miaa zy w oczach;

id) roeife nicht, roo mir ber

$opf — nie wiem, gdzie

mam gow; id) habe bei ibm
©elb — mam u niego («o-
one) pienidze; bein -Karne

fleht nicht auf ber Sifte twego
nazwiska nie widz na licie;

im beften 9ufe — mie naj-

lepsz reputacye; fo roie bie

©ache jefct fietjt jak rzecz

obecuie stoi, przy obecnym
stanie rzeczy ; rote fteht bie

©ache? jak rzecz stoi ? jak
rzecz si ma?; roie bod) fte§t

bag SOBoffer? jaki jest stan

wody?; bag Sßaptergelb fteljt

je^t bod) pienidze papierowe

obecnie s drogie; roie bod)

ftet)t beute ber ^rant? ile kosz-

tuje dzisiaj frank?; tjod) im
greife — sta wysoko w ce-

nie, by drogim; in Semberg

in ©arnifon — sta zaog
we Lwowie, suy wojskowo
we Lwowie; bei ber 3n f

au '*

terie — suy przy piecho-

cie; ba — bie Ddjfen am
Serge! obacz; pod erg; 2)

= paffen; biefer §ut fteht

ibr gut w tym kapeluszu jej

do twarzy; bei biefem SSor=

roort fteljt ber oierte gaU
z tym przyimkiem czy si
czwarty przypadek; 3) für

etro. — rczy za co, odpo-

wiada za co ; = einftetjen,

bürgen; id) tann nidjt bafür
— nie mog za to rczy,
bra na siebie odpowiedzial-

noci; id) mufj für aßeg —
31*
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jestem za wszystko odpowie-

dzialnym; er roirb unä für

ben ©djaben — on nam za

szkod odpowie, szkod wy-

nagrodzi musi; 4) (w po-
czeniu z przymiotnikami i

przysówkami:) aufredjt —
sta prosto; ber Sifct) ftefjt

fcbtef stó stoi krzywo; oben=

<tn — przodowa, by pierw-

szym; er ftebt gang allein

nie ma nikogo na wiecie;

ftitte — zatrzyma sie, sta-

n; nie porusza si; müfeig
— sta z zaoonemi rkami;
td) ftefje ntdjt allein mit mei-

tter 2lnfid)t nie ja jeden tak

sdz; (fid)) gut, fcfjtecbt —
dobrze, le sta, mie adne
dochody, zarabia mao; bie

©aaten — gut zboe dobrze

stoi, siewy zapowiadaj do-

bre zbiory; feine angelegen»

fjeiten — gut, fd)lecf)t jego

sprawy stoj dobrze, le; mit

Jmnbm gut^ fdjledjt — sta
a kim dobrze, le, by z kim
w zgodzie, w niezgodzie ; ba
roirb bir teuer gu — fommen
drogo ciebie to bdzie koszto-

wao, drogo to okupisz ; ba§

foU itjrrt teuer gu — fommen
zapaci oa mnie to; mein
<SJelb ftefjt ficber pienidze

moje s zapewnione, dobrze

umieszczone; es ftefit mir

frei to mi wolno, to pozosta-

wione mojej woli; 5) (w po-

czeniu z przyimkami:) auf

>em ©piele — by na szwank
wystawionym

; fein Seben

ftetjt auf bem ©piele idzie o

jego ycie; auf feinen Kopf
ftefit ein ?ßrcis za jego gow
wyznaczona nagroda; auf

iiefes (rzadko biefem) 33er=

bredjen ftefjt tebenlangltcfjer

Äerfer ta zbrodnia bywa, jest

karan doywotniem wizie-
niem;' ber Kopf ftefjt barauf
to si yciem przepaca, za

to jest kara mierci; bie

SHItien ftebert auf 200 akcye
notuj, za akcye paci si
200; bei imnbm — wspiera
kogo, by po czyjej stronie;

bei jmnbm in Slrbeit — pra-

cowa u kogo; id) ftetje nicfjt

fcei it)m in ©nabe nie jestem
u niego w askach; id} fann

für ntcfjts — nie mog za

nic rczy ; im S5ienfte — by
w subie, suy; ba3 §au§
ftefjt in 'ammen dom 8toi

w pomieniach, gore; id) ftefje

mit ifjm in gefcfjäftlidjer 33er=

binbung pozostaj z nim w
stosunkach handlowych; es

ftefjt nicfjt in meiner Wacht
to nie w mojej mocy; in ben

breifeigen — by po trzy-

dziestce; im groangigften 2e=

benjaljre — mie dwudziesty
rok; jmnbtn im iMcfjte — za-

sania komu; (przenonie:)

zawadza komu; fid) felbft

im Siebte — samemu sobie

by przeszkod; im SBerbacbte

— by podejrzywanym, by
w podejrzeniu; id) ftelje im
33egriffe, gu »erreifen zamie-

rzam wyjecha; jmnbm nad)

bem 2eben — czyha, zasa-

dza si, dyba, nastawa
na czyje ycie; mein ©inn
ftefjt nad) fjbfjeren Singen
sigam wyej ; über jmnbm
— przewysza kogo ; unter

jmnbm — a) by czyim pod-

wadnym; b) by mniej war-

tym ni kto inny; id) ftetje

unter niemanbem nie jestem

niczyim podwadnym, jestem'

niezawisym ; unter ^ßoligei=

aufficfjt — sta pod nadzorem
policyjnym; ba§ 2)orf fter)t

unter SBaffer wie jest zalana,

stoi pod wod; unter ben

Sßaffen — sta pod broni

;

cor jmnbm — a) sta przed

kim ; b) dotrzyma komu
placu; er ftefjt mir immer

I cor 2lugen stoi mi zawrze

j

przed oczyma, wci mi si
i zdaje, e go widz; gu jmnbm
—

, jmnbm gur ©eite — by,
' sta po czyjej stronie; roa
! ftefjt 3>fjnen gu ©ienften? czem

|

moge panu (pani, pastwu)
suy?; bas $aus ftet)t gum
93ercaufe dom jest na sprze-

da; II. vn. i impers. (fjaben)

'l) roie ftetjt es mit beiner

©efunbljeit albo mit bir? jak
(tam) twoje zdrowie? jak si
masz?; es ftebt fdjledjt mit

ifjm krucho koo niego (o

zdrowiu i o dobrobycie); e§

ftefjt roieber fd)Ied)ter mit ifjm

a) pogorszyo si znowu jego

zdrowie; b) jego stosunki po-
gorszyy si; roie ftebf?jake
tam ?jakejest ? ; roie ftebte bei

bir gu §aufe ;
jake tam u ciebie

w domu? twoja rodzina? 2)

e§ ftefjt bei mir, bas gu tun
odemnie zaley, czy to zrobi;
roenn es in meiner SDacfjt

(albo bti mir) ftünbe gdyby
to w mojej mocy byo ; e3

ftetjt gu fioffen, gu beforgen
naley si, mona si spo-

dziewa, obawia ; es ftefjt

nicfjt gu änbern nie mona
tego zmieni, jest to rzecz

niezmienna; III. fid) — , vr.

fid) mübe — zmczy si sta-

niem; fid) gut, fdjledjt — by
w dobrych, zych stosunkach,

w dobrem, zem pooeniu; er

ftefjt fid) gut babei dobrze na
tern wychodzi, zarabia na tem,

dobrze mu z tem ; er ftebt fid)

auf 8000 Kronen jäljrlid) za-

rabia 8000 koron rocznie

;

roir — un§ gut miteman*
ber zgadzamy si, jestemy
w zgodzie; er ftetjt fid) mit

jebermann auf bu unb bu z ka-

dym jest za pan brat; IV.

va. ben 33art — faffen brod
zapuszcza, zapuci; feinen

2Jann — da czemu rad,
nie powstydzi si; gegen

jmnbn — czoo komu stawi;
©eoatter— trzyma do chrztu

;

2Kobett — suy za model;

soften — sta na stray, by
na miejscu; jmnbm SRebe unb
Sfntroort — muffen musie
komu zda spraw.

Stel)'ett, sn. =§, stanie n.
;

wstrzymanie n. si, zatrzy-

manie n. si; er ift burd)

langes — ermübet jest znu-

ony dugiem staniem; id)

bin bes =§ fdjon mübe ju mi
si sprzykrzyo sta; gum —
bringen zatrzyma, wstrzyma

;

bas SBlut gum — Bringen za-

tamowa krew, wstrzyma
krwiotok; ba§ — fällt mit

fdjroer ciko, trudno mi sta;

ba — ber ©eroaffer spitrze-

nie n. wody.

<§iefj'eitfiletuCn, sn. =S, za-

trzymanie n. si, wstrzyma-
nie n. si.

Stelj'criö, adi. stojcy;

prostopady; = fenfredjt

;
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nieruchomy ; = feft, unbe»

toeglid); allein — samotny,
odosobniony

; füll — na
miejscu pozostajcy, nieru-

chomy, niepostpujcy; *en

iCujjeS natychmiast, co ywo;
=es §eer stae wojsko;

=es SBaffec stojca, niepy-
nca woda; baö ift feine =e

Lebensart to jego stereoty-

powy frazes, cigle powta-
rzany sposób mówienia ; «e

©cbulb dug skonsolidowany;

«er 2Btttb wiatr nieustajcy
o niezmienionej sile; =e 33üf)ne

stay teatr; =e greife stae
ceny; bas ift ein =er ©egen=
fanb tljre ©efpräcbes cigle
o tem mówi; «=er fragen
konierz(yk) stojcy ; =e ©fhrift

stawiczka /. ; adv . stojco

;

stale.

Steljfcagen, sm. -s, pi.

—, konierz(yk) stojcy.

Steljlamjje, sf. 'pi. *n,

lampa stojca, lampa stoo-
wa; = Sifcblampe.

&tttylbat, adi. mogcy
by skradziony, wystawiony
na kradzie.

t

©tCh'kttCr, */. pi. -Xl, dra-

biDa podwójna.

Stellen, fiebte, ftieCtfr,

ftteblt, ftabl, fiabe geftobjen;

I. va. kra; et £)at eine Ufyr

geftobten ukrad zegarek; II.

vn. kra; rote ein 9tabe —
kra jak kruk; bu follft

ntd)t — nie kradnij ; er fliegt

bem lieben ©ott bte geit (do-

sownie :) Panu Bogu czas

kradnie; prónuje cay boy
dzie; geflogenes ©utfdjmedt
niemals gut kradzione nie

tuczy; fid) fietmlid) aus bem
Jpaufe — wykra si pota-

jemnie z domu; fid) in jmnbs
©unft — wkra si w czyj
as-k; bas !ann mir gefloblen

roerben albo bleiben nie dbam
o to wcale.

Stellen, sn. =6, kradzenie

«., kradzie f.
Stehler, sm. •§, pi. —,

zodziej m.
;
(uywa si pra-

wie tylko w przysowiu :)

ber gebier ift fo gut roie ber
— obacz pod §efjler.

Stetylertn, sf. pi. =nen,

zodziejka /.

&tttyltti\ä).adi. zodziejski.

Stelj'männdjen, sn. =s, pi.

—, obacz süutjelmänncben.

Stef)'J)laC, sm. =es, pi.

splä^e, miejsce stojce (ja. p.

w teatrze).

Stelj'Jwlt, sn. =(e)S, pi. =e,

pulpit m., na którym si pra-

cuje stojc. "

Stelrfeibel, 'sn. =s, pi. —,
szklanka (piwa, wina) pita

stojco ; ostatnia szklanka.

Ste&'ftrießel, sm. •>§, pi.

— , lustro stojce.

Stelj'umgen/ sm. =s, pi.

—, wóz czwartej klasy (na

kolejach w niektórych pa-
stwach).

(StCif, I. adi. 1) sztywny,

stay ; nieruchawy, nieru-

chomy, unieruchomiony; =
unberoeglicb; =e Semroanb
pótno klejone, w kleju ma-
czane; =e öctltung sztywna
postawa; in ser Haltung
sztywnie, adv. ;

= er ^alS szty-

wna, staa szyja; --es $ferb
ko sztywny, ze sztywnemi
nogami; tt üffiäfdje bielizna

mocno ukrochmaloua ; =e

©lieber sztywne, stae
czonki; 2) (obraz.) sztywny,

wymuszony; =e SSerbeugung
sztywny ukon; =er 2)Ienfcr)

czowiek sztywny; =er ©ttl

styl wymuszony, nienatural-

ny; =e Unterhaltung zabawa
wymuszona, oziba; =er

©inn umys niezomny; II.

adv. sztywnie, nieruchomo

;

(obraz.) silnie, niezomnie;
uparcie; — bafteben sta
sztywnie, prosto; — roerben

ste, (ze)sztywnie, zgra-

bie; 2Bä[d)e — tnadjen kro-

chmali bielizn; (obraz,)

bte Dfjren — galten nie «st-
pi, nie traci odwagi

;
jtnnbn

— anfefien wpatrywa si,

wlepi oczy w kogo; — unb

feft an etro. glauben wierzy
w co niezomnie, niezachwia-

nie; — unb feft etro. bebaup=

ten twierdzi co uparcie; fid)

— unb feft etro. »orneljmen
przedsiwzi sobie co sta-

nowczo.

©tet'fe, sf. 1) obacz ©tetf»

fieit; 2) krochmal m. ;
=

©tärfe.

Steffen, I. va. (baben) i)

wycign prosto, wystawi,
wyty, wypry; 2) kroch-
mali (o. p. bielizn); gumo-
wa, w kleju macza (n. p.

pótno, kapelusze); 3) pod-
piera, podpor dawa; =
fiüfeen (budowD.); II. fid) —

,

vr. (fyaben) fid) auf etm. —
upiera si przy czcm.

<§tCi'f!|atftg, adi. sztywn
szyj majcy.

Steffen) sn. »S, l) spra-

wienie «., by co zesztywnia-
o, stao; 2) krochmalenie
n. (bielizny); 3) podpieranie

n. ; = ©tü^en.

Steff&eit, Steffigfeit, sf.

pi. =en, 1) sztywno f., nie-

ruchawo /. ; 2) stao /.
(n. p. czonków); 3) (obraz.)

wymuszono /., sztywno
f. ; ozibo f. ;

— im S8e-

nefmten, bes SeneCmens ozi-
bo w obejciu; 4) niezgra-

bno/.; = Ungefdjirllicbfeit.

Stefffopf, am. «(e)3, pi.

'fópfe, twarda, uparta gowa.
Stet fleinen, sn. =s, Stcff-

teinttinnb, sf. pótno klejone,

klejonka /.

StcffcOtf, sm. obacz SReif*

rod.

Steffftnn,«»». obacz ©tarr*

finn.

Steffung, sf. pi. =en, ob.

©teifen sn.

SteffttJeriicn, sn. *%, ze-

sztywnienie «., stenie n.,

zgrabienie n.

Steig, sm. =(e)s, pi. =e,

cieka /., dróka /.

StCt'flMtflel, sm. >$, pi. —,
1) strzemi n. ; ben guß auf
ben — Je|en woy nog
w strzemi; aus bem —
tontmeit wylizn si z strze-

mienia ; mit bem gujje im
— bangen bleiben zawisn
nog na strzemieniu ; 2) strze-

mionko n. (kostka w uchu

;

anat.).

Stei'gfiügelriemen, sm. *%,

pl. —
,
pulisko n.

Stei'ße, sf. pl. «n, 1) wa-
kie schody; drabina f. ; 2)
droga prowadzca do szczytu
góry; 3) krata/, z prtów;
4) kojec m. \ = §ü£jne rfleige
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©tci'gcifeit, sn. --*, pi. —

,

laska elazem okuta do wy-
cieczek w góry.

©tei'gen, fteige, iteigft,

fteigt, ft i e a ,
geftiegen, I. va.

(Ijaben) ©tiegen — i scho-

dami, po schodach j II. vn.

(fein) 1) i* z dou do góry;
= hinauf— ; i z góry na
dó; = fiirturtter— ; wnij,
wazi, wle (w por); in

ben 21'agen, (SifenBa^n^ug —
wsiada, wsi do wozu, po-

cigu; auf ben (Stu&l —
wle na krzeso; auf bie

Man jef — wyj na ambon

;

auf einen Saunt — (wy)lra-

pa si na drzewo; einen
Stachen — laffen puszcza
ora; ju ^ßferb — wsiada,
wsi na ko, dosi ko-
nia; ju ©rhiff — wsi na
okrt; an Sanb — wysi
na ld, wyldowa; roo fteigft

bu hjn, fier? dokd, skd
idziesz?; oont ^ßferbe — zs'a-

da, zej, zsi z kouia;
au bem Oagen — wysi
z wozu; über eine SJiauer
— przeazi, przele przez
mur; au bem Sette, in§ 93ett— wsta, wyle z óka,
wle, pooy si do óka;
in§ 23ab — wej do kpieli;

auf beri Sfiton — wstpi na
tron; ba§ 33lut fteigt 'mir ju

$opfe krew bije mi do
gowy ; ber SBein ftieg iöm in

ben Äopf wino weszo mu
w gow; 2) podnosi si,
podnie si, wznosi si,
wzuie si; ba§ SBaffer fteigt

woda si podnosi, wzbiera,
przybywa wody; ba§ 33aro=

meter fteigt barometr idzie

w gór; in bie Suft — wzno-
si si, wzuie si w po-

wietrze; bie greife — ceny
id w gór, podnosz si;
ber Sßein 'fteigt im 'greife
wino podnosi si w cenie,

droeje ; im äfatte — awan-
sowa, posun si w urz-
dzie; roer bód) fteigt, fällt

tief kto wysoko wazi, spada
z wysoka; III. fteigenb, ppr.
i adi. obacz niej.

©tei'gen, sn. «§, wschodze-
nie n. w gór, wznoszenie
n. si; - ber greife podno-

szenie n. si cen, droenie
n.; — beä *2öaffec§ wzbie-

ranie n., przybywanie n.

wody.

©tCi'ßenb, adi. wznoszcy
si, przybywajcy, idcy w
gór; mit «er Setbenfdjaft

z wzmagajc si namitno-
ci; =e läeroädjfe roliny
pnce si; mit «=fin SUter, mit

=en ^abren z przybywajcym
wiekiem, z latami.

©tei'ger, sm. =«, pi. —,
1) ten co idzie pod gór lub

schodzi z góry; 2) sztygar

ot., wstpnik ot. (górn.): 3)

acy ot. za dziewcze'ami.

©tei'nergurt, sm. =(e)8, pi.

=e, ©tei'flertetne, sf. pi. =n,

pas w., lina /. straników
ogniowych.

©tetgerleiter, sf. pi. =n,

drabina f. stray ogniowej;
drabina sztygarowa (górn.).

©tet'ßern, I. va. (baben) 1)

podwysza, podwyszy (o

cenach); powiksza, powik-
szy, pomnaa, pomnoy
(n. p. siy); pdzi w gór
(cen podczas licytacyi); feine

3Inft>rücfie — zwikszy swoje

pretensye, wymaga wicej

;

f)Ocbgefteigerte Slnfprücfie wy-
górowane, przesadne preten-

sye; 2) ein ©tgenfcfiaftroort
— stopniowa przymiotuik

;

II. fich
—

, vr. (fitben) wzma-
ga si, wzmódz si, powik-
szy si.

©tei''gern, sn. =§, ©tei'ge=

rUItg, sf. pi. =en, podwysza-
nie n.; pomnaanie n.; sto-

pniowanie n. (przymiotników).

©tet'geningSgrai), sm. -(e)s,

pi. =e, stopie ot. porówna-
nia; etfter, j weiter — sto-

pie wyszy, najwyszy (gra-

matyka).

©tet'gfrnft, sf. pi. -fräfte,

sia /. wzniesienia.

©tet'grab, sn. =(e)§, pi.

=raDer, kóko tamowe, ta-

mulczyk ot. (w zegarze).

©tei'grtemen, sm. =§, pi.

— , rzemie ot. u strzemie-

nia.

©tei'gung, sf. pi. =en,

wzniesienie n. drogi; eine
— überroinben wznie si;
— einer Sßölburtg strzaa f.

©teil, adi. stromy, spa-

dzisty, pochodzisty, przykry

;

=e Slnfjöfje strome wzgórze;
=e Sreppe przykre schody;
adv. — abfallen stromo spa-

da; Ijter ift — geben przykro
tu i pod por.

©teile, ©tej'lfiett, sf. pi.

-en, spadzisto /"., stromo
/., pochodzisto f.

©tet'lfd)rift, sf. pismo pio-

nowe.

©tein,
f

sm. -(e)§, pi. -e,

l) kamie m.
;
gaz ot., skaa

f., opoka /.; = ftelg, ®e=
ftein, 93au— kamie budo-
wlany; SBrudj— kamie a-
many; SBantett— kamie bur-

towy; ©eroßlb— kliniec ot.;

©renj— kamie graniczny,

graniezak kamienny; §au—

,

Quaber— kamie ciosowy;

natürlicher — kamie natu-

ralny, rodzinny; funftlirher,

geformter — kamie sztu-

czny; 'Jßflafter— kamie bru-

kowy; (§Del— kamie drogi;

au§ — kamienny
;

(obraz.)

er fjat ein §erj non — ma
serce jak gaz (twarde); jmnbn
mit »en werfen obrzuca kogo
kamieniami; jmnbm einen —
an ben $opf roerfen ugodzi
kogo kamieniem w gow;
ju — raerben zamieni si
w kamie, skamienie; -e

flopfen tuc kamienie; ber
— ber SBeifert kamie filozo-

ficzny; ben — ber Seifen
fueben szuka kamienia filo-

zoficznego ; ben erften —
gegen jmnbn aufbeben rzuci
na kogo pierwszym kamie-
niem; jmnbm einen — in

ben äßeg legen robi komu
trudnoci, stawia komu prze-

szkody; mir fiel ein — nom
£>erjen zrzuciem kamie z

serca; einen — auf bem
Öerjen baben mie kamie
na sercu; — be SlnftofjeS

kamie zawady, urazy ; alle

=e aus bem SBege räumen
uprztn wszelkie zawady;
über ©tocf unb — fpringen prze-

skakiwa góry i rowy ; eÖ friert

— unb 33ein mocno marznie;
— unb Sein fdjroören zaklina
si na wszystko w wiecie;

e§" möchte einen — rühren,
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erbarmen i kamieby za-

paka; roüenber — feijt lein

SWooä an kamie czsto po-

ruszany mchem nie obronie

;

na miejscu kamyk mchem
obrasta; 2) kamie myski;
= SHütjljtetn; groei bart =e

mablen ntcr)t aut jufammen
dwa twarde kamienie nie

miel miako; 3) —infdjrift/.

napis pamitkowy na kamie-

nia; nagrobek ot.; = ©rab=

fcbrift; 4) tabliczka; = 2)omi=

noftein; — im 2)amen[piel

bierka /.; (obraz.) einen —
bei jtnnbm im Sreit fyabm
by u kogo w askach; 5)

pestka f. (owocowa); 6) ka-

mie m. (w nerkach, óci);
7) kamie ot. (waga, 40 kilo-

gramów).

©tet'naifer, sm. =g, pi.

•ääer, rola ekalista.

©tei'itabier, sm. =3, pi. —

,

orze przedni ; roeiifopfiger

— omignat ot.

©tet'tlfiljnitu), adi. kamie-

niasty.

<Stei'uaI)ont, sm. =(e)§, pi.

=e, klon jaworowy, jawor ot.

©tei'ttalt, adi. stary jak

wiat, starucbny, zgrzybiay;
— roerben zgrzybie.

©tet'ttalter, sn. =8, epoka
geologiczna ska.

©tei'namfd, ©tet'nbroffel,

sf. pi. -n, skalniak ot., rudek

ot., bkitnogrzbiet ot., mu-
choówka/., kamienuiczek ot.

Stei'narbeit, «/. pi. =en,

robota /., wyrób ot. z ka-

mienia.

«Stei'nart, sf. pi. --en, ro-

dzaj ot. kamienia.

©tCt'nOrttg, adi. kamie-
niasty.

©tei'narjt, sm. »e§, pi.

»ärjte, lekarz ot. od kamie-

nia (choroby).

©tei'nbad), sm. =(e)3, pi.

«bäi)e, potok nioscy z sob
kamienie.

©tei'nbanf, */. pi. =bänfe,

awka kamienna; pokad ot.,

warstwa /. kamieni (geol.).

©tet'ttbarbe, sf. pi. obacz

SBarbe.

©tet'nbau, sm. «e3, budo-
wanie n. kamieniem ; budy-
nek m. z kamienia.

©tet'tibeere, sf. pi. -n,

mcznica f., baraniucha f.,

chrocina jagoda, niedwie-
dzie grono.

©jet'tttiettt, sn. obacz Reifens

bei».

Stei'nktjjcc, sm. =§, pi.

— , siek ot., ostropysk ot.,

kózka f. (ptak).

©tei'nbefd)toerben, */. pi.

dolegliwoci pi. z powodu ka-

mienia w pcherzu, w ner-

kach, w óci.
«StettUjtlb, sn. -(e)3, pi.

=cr, posg m. z kamienia.

(Stet'nliittutng, sf. pi. =en,

formacya /. kamienia ; two-
rzenie n. si kamienia
w organizmie.

©tei'nblort, sm. *e§, pi.

=blbcfe, brya kamienna.

©tet'U&Orf, sm. s(e)§, pi.

-böde, kozioroec m. ; SBenbes

Freta bei =e zwrotnik ot.

kozioroca.

Stei'n&oben, sm. =8, pi.

— , ziemia kamienista, ska-

lista.

©tet'ttbohnenlmMtt, sm.

»(e), pi. =baume, palnik ot.,

tyczna wyka.
©tet'nboljrer, sm. ~$, pi.

— , wider m. do wiercenia

kamieni.

©tefnbotter, sm. -.%, pi. —

,

modzierz kamienny.

Stet'ttbred), sm. =(e)§, roz-

up TM., (z)lomikamie ot.;

roter — kamyczki^., teäzlik

m., teszaik ot., kropido «.,

kropideko mniejsze; ftbi=

rUcher — ciemiyk ot.
;

fcbroarjer — baguówka /.;

roeifeer — omikamie ziar-

nowy (ro!.).

©tet'nbredjer:, sm. =§, pi.

— , kamiennik ot.

Stei'nbntu), sm. =(e)§, pi.

=brüd)e, amowisko n. kamie-

ni, kamienioom m., kamie-

uiarnia /., omnia /., skal-

nia /., tyszamia /.

@tei'n&nidjtoaffer, sn. =§,

woda gromadzca si w ka-

mienioomach.
©tet'nbrüde, */• v l - *«,

most kamienny.

©tei'nbu<f>e, */. pi. =n,

grab ot., grabina /.

©tet'ttlntdjen, adi. grabowy.

<§tei'nbud)enf>ol3, sn. -eg,

grabowe drzewo.

©tetWtljne, sf. pi. -n,

jaz kamienny.

(Steinbutt, sm. =(e)g, pi.

=e, ©tet'nbutte, sf. fi. «n,

skarp m., skalnica f. (ryba).

«Stct'nccment i ©tei'naeraent,

sm. i sn. «3, pi. (, cement
kamienny.

©tet'ndjen, sn. =§, pi. —

,

dim. od ©tein, kamyk ot.,

kamyczek ot.

©tei'nbamm, sm. -(e)§, ^z.

»bämme, grobla /., tama ka-

mienna.

©tci'nbcnfmal, sn. =e§, pi.

»e i «mäler, pomnik m.
z kamienia.

©tet'itboöle, «/. p?. =n,

wieszczek ot. (ptak).

©tet'n&reljer, ©tei'ntoc^er,

*?w. », p^ — / zwrotnik ot.

©tei'nbroffel, «/. ^z. -n,

obacz ©teinamfel.

©tct'nörutf, »w. =(e)^, pi-

=e, litografia /., druk ka-

mienny, na kamieniu, odcisk

ot. na kamieniu; burd) —
üeroielfcüttgt litografowany,

na kamieniu odciskany.

©tei'n&rucfer, sm. =§, pi.

— , litograf ot.

©tei'nbniäeret, */. pi. -en,

litografia /"., zakad litografi-

czny.

©tei'neidje, s/. p?. *n, wie-

zood ot., korkodb ot.

©tctnctfcn, «n. =§, i>z. —

,

wider dwubierny.

©tct'nctfcncrj/ sn. «es, pi.

=e, kamionkowa ruda elazna.

©tei'nerbarmen, sn. ba§ ift

8 urn — kamieby si roz-

paka.
©tet'nerbe, */. p?. -n, zie-

mia kamienna.

©tet'new, adi. kamienny;
=CS Söebr jaz kamienny, mu-
rowany; (obraz.) »ih ^erj
serce jak gaz twarde.

©tet'nertnetdjen, sn. .%, et

fingt jum — piewa, e ka-
mie by si wzruszy.

Stei'nefdjc, */. pi. -n,

jesion pospolity.

Stei'neulc, */. pi. =n, sowa
skalna.

Stei'nfarbe, sf. kolor ka-
mienny.
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»tCt'llfarllCn, adi. koloru

kamiennego.

©tet'nfanifraut, sn. »(e)3,

pl. -»trauter, kamiennik m.

StCt'nfelÖ, sm. obacz fCefö.

€tCt'nfInd)Ö, sm. -fe, mi-
tusia /., amiant m. (rol.).

©tcinftcpte, sf. pl. »n,

porost kamienny, liszajec m.

Stei'nflicfe, sf. pl. «n,

pyta kamienna.

(Stei'nforeüe, sf. pl. *n,

obacz Süacbforette.

StCt'nfÖrmiü, adi. ksztat
kamienia majcy; kamienia-

sty; = fteinartig; adv.

w ksztacie kamienia.

©tet'nfritujt, sf. pl. »früd^te,

owoc pestkowy, pestkowiec m.

©tei'ttfitrntere, sn. pl. ob-

ogi kamienne.

(Stei'ngeriimc, sn. obacz
©teinttnne.

<Bkl'nQtXÖÜ, sn. obacz

©eißa(e).

(Stet'ngröuft, sm., ©teilte

grtefc, sm., ©tet'ngnrä, »w.,

©tet'rtfdirot, sm. i sn. =f£,

drobne kamyczki.

©tet'ngrutie, «/. «/. =n,

obacz ©teinbruö).

©tei'ngnini>, sm. »(e)ä, ^z.

•={jrünbe, dno kamienne, ska-

liste
;
grunt skalisty.

©tet'ttgilt, sn. *(e)8, fajans

m., farfura f.
©tet'ngutfaferif, sf. vi- =en,

fabryka/, fajansów, farfury pl.

©tei'ngutgefäfc, sn. =«, pZ.

=e, kamionka /.

©tci'ngutgcfdjirr, sn. «(e)§,

pZ. =»e, naczynie fajansowe,

farfurowe.

©tet'nhagcl, sm. s§, grad
m. kamieni.

©tei'nhairtnter, sm. «§, »z.

•Jammer, mot kamienny.

©tet'ltfjanbel, sm. «3, han-

del m. drogimi kamieniami

;

handel kamieniami budowla-
nymi.

©tet'rtfyältfltlig, sm. obacz
Hänfling.

«StCi'nljart, adi. twardy
jak kamif, kamienny.

©tCt'ntÖttC, sf. twardo
f. kamienia.

©ttt'n^auC, sf. pl. =n, mo-
tyka /. do wyamywania ka-
mieni.

iStei'nljoncr, sm. «s, pi.

— , skalnik»»., kamiennik m.

gtet'nl)aufe(n), sm. -na, pi.

«en, kupa /. kamieni.

©tet'nfyairä, sn. =feö, pl.

»bällfer, kamienica f.

(Stet'ntjobel, sm. =s, ?z. —

,

drapacz m.
©tet'lthonig, sm. .-8, stary

gsty miód.

'©tet'itPgel, sm. .g, pi. —

,

pagórek z kamieni usypany.

©tet'nfyul)it, sra. .3, y
»büfyner, drozd skalny.

Stei'ntg, 8tei'tiicl)i, adi.

kamienisty.

©tet'lttgeit, va. (fcaben) ka-

mienowa, ukamienowa.
©tei'ntger, sm. .3, pl. —,

kamienujcy m.
©tei'ntgleit, sf. kamieni-

sto f.

©tei'ntgurtg, sf. pi. xn,
kamienowanie n.

Sct'niufu)rift, */. pl. =en,

napis m. na kamieniu.

(Stet'nfaDtnert, sn. «(e)S, pi.

«C, zbiór m. drogich kamieni.

«StCi'nfoIt, sn. -.§, lityn m.

<&ki'llUlt, sm. *(*)§, pl.

=e, wapno kamienne.

©tet'nfaraufdje, sf. pl. mj
karpkara m.

Stet'nfenner, sm. -.%, pl.

— , znawca m. kamieni.

©tet'tifcnntnig, sf. znaw-
stwo n. kamieni.

Stet'nfew, sm. -(e)g, pz.

»e, pestka /'.

<Stei'nfie§, s/w. obacz ${<•§.

©tCt'nlilt, sm. .(e)8, kit m.
do spajania kamieni.

©tet'ltllee, sm. =g, komo-
nica /., otylica /., nostrzyk

m, barkan m. (rol.).

<&tet'nHammer, sf. pl. -.n,

szpona kaniasta.

©tet'nflipjie, sf. pl. sn,

opoczna skaa.

©tei'ttflo^fer, sm. =3, pi.

— , kamieniarz m.
©tet'nfluft, sf.pl. »»üfte,

rozpadlina /. w skale.

©tei'nfotfle, sf. pi. -n,

wgiel kamienny.

@tet'nfoljlcnartieiter, sm.

>§, pl. —
,

górnik wglowy.
©tet'ntoCIenbergirjer'f, sn.

=(08, »z. «e, ©tet'nfobkip

glUtlC, s/. ^Z. >n, kopalnia f.

wgla kamiennego.

'©tei'nfoljlenpj, sra. «e§,

pZ. -e, (©tcfnlo^lcnlagcr, sra.

«8, pl. —
,
pokad m. wgla

kamiennego.

<Stet'nfoI)leiiformatton, sf.

pl. «en, formacya /., utwór
m. wgla kamiennego.

©tet'rtfohlcngasf, sn. =fe8,

gaz wietlny z wgla kamien-
nego.

©tei'nfuljlcitgefitt&e, sn. =3,

pl. — , utwór wglowy.
©tet'nfoljlettgriik, */. pl.

=n, kopalnia /. wgla ka-

miennego.

Stei'nfoWenmufl, sn. =(e)3,

wgiel kamienny miaki.

©tei'nfol)lenfdjia<fe, sf. pl.

=n, koks m.

i&tet'rifoljlenteer, sm. .(e)8,

pl. =e, ma f. z wgli kamien-
nych.

©tei'itfolif, sf. pl. >en,

kurcze wywoywane chorob
na kamie.

(gtet'nforaJieit, sf. pi. dziar-

stwiuy pl. (rodzaj korali).

©tei'nfräjie, sf. pi. «n, ob.

©teinbor)[e.

©tct'nfronf, ©tci'nleibenb,

adi. chory na karni' .
©tei'nfranf&ett, */. choroba

/. na kamie.

Stei'nfraut, sm. -(e)§, pl.

=fräuter, pyleniec m., sma-
gliczka /., sadliczka /., ko-

szyk zoty.

Stet'nfrCffe, sf. pl. -n, le-
dziennica f. (rolina).

©tet'nfnttfe, sf. pl. =n, ob.

©teinliuq.

Stei'nifnig, sm. «(e)§, pi.

= friige, dzbanek kamienny,
kamionka /.

©tei'nlüntmel, sm. »§, ob.

©efel(fraut).

©tCi'nlUIlbe, sf. kamienio-
znawstwo n., mineralogia f.

(5tct'nfunbtgc(r)/
sm. -en,

pl. =en, znawca m. kamieni,

mineralog m.

Stcitttagc, sf. pl. »n, po-

kad kamienny.

©iet'nlager, sn. .§, pl. —,
pokad m. kamieni.

©tet'nlaftnc,' s. pl. zway
kamieniste.
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Stei'nlougenfalj, an. *e8,

pl. =e, lityna /'.

(Stet'nlckrfrant, sn. =(e),
pl. -trauter, ©tei'nlekrmooö,
sn. »feä, pl. =fe, pawnua
psia, wtrobnica ziemna (rol.).

Stet'nlecfer, @fet'nfaitger,

sm. «O, pl. — , lampreda f.
StCi'ltlCtbcn, sn. =3, obacz

©teinfrar.ffieit.

©tei'nlcibcnb, adi. obacz
©einfranf.

©tefnltnbc, sf pl. =rt, lipa

skalna, lipowiz m.
©leinmaleret', sf. pi. =en,

mozaika f.

Stci'nmrttbei-, sm. -§, pi.

— , kuna kamienna, skalna,

tomak m.
©tei'nincirf, sn. =(e)g, tuk

kamienny, glina wapnista.

©tet'nmaffe, sf. pi. -n,

masa kamienna; kupa/, ka-
mieni; = ©teinfiaufen.

Steinmauer, sf. pi. «n,

mur kamienny, z kamienia.

©tet'lt metyl, sn. »(e)§, ka-

mienna mka, mka /. z tu-
czonego kamienia.

©tet'nmetfjtel, «w. =3, ^.
—, duto kamieniarskie.

©tCt'ntnei'ßCl, sm. =§, mar-
giel wapienny.

«Stet'nmefc, sm. -.en,pl. =cn,

kamieniarz m., kamienn ;czy m.
©tei'nmC^fUllft, sf. kamie-

niarstwo n.

<§tet'nmif&el> «/. pl. =rt,

nieplik czerwony (botanika).

©tet'n=, (Sro'dS ©titmfcf»
t110rd;el, s/. pl. «rt, jadalna
piestrzenica (grzyb).

©iet'nmörfer, sm. -g, pi.

— , modzierz kamienny.

©tet'JtmÖrtel, sm. =§, be-
ton m.

©tei'nnu^, sf. pl. »nüffe,
orzech mocno wszczepiony
w upin, trudny do wydo-
bycia.

<Stet'nobft, sn. =e3, owoc
pestkowy ; owoce pestkowe.

(Stet'nöl, sn. (e)§, pl. =e,

olej skalny, nafta f.

Stei'nojieratiou, sf.pl. -tn,

opera cya Z', chorego na ka-
mie.

<§tet'nJ)aM)C, sf. pl. =n, tek-

tura kamienna, szwedzka,
smoowcowa.

pl. -n,

*%, pl.

=ä, pl.

=e
,

Stei'njmrfiiiig, sf Pl- =sri
/

mur dziki (budown.).

Qtti'ttptä), sn. -(t}§, smca
ziemna.

Stct'n^cijger, sm. -§, pi.

— , liz-kozka m. (ptak).

©tei'ttjjfeffer, sm. -3, obacz

•Mauerpfeffer.

©tet'njjftan$e, «/.

kamieniorole n.

Stei'npfeiler, «w.
—, sup kamienny.

©tei'n}jftflfter, sm
— , bruk kamienny.

<Stet'n.pil$, sm. =eä, pl
malak m., maluk m. (grzyb)

©tei'itjuatte, */. z>z. =n,

pyta kamienna, kamie cio-

sowy, fliz m. do bruku.

»StCi'n^OlCt, sm. =§, bazy-

lejka polna, bazylejka mniej-

sza, czycica pospolita, czarra
(rol.).

©tCt'H^oräCttQU, sn. -g,

porcelana kamienna.

©tet'n^llttoer, s». =§, pro-

szek kamienuy.

(Stcinramme, sf. pl. =n,

obacz Rammbär.
©tct'nrautc, 6/. pl. *n, za-

nokcica ledzionka f. (rol.).

©tetn'regen, sm. =g, pi. —,
kamienny deszrz.

©tet'nrctü), sn. ^(i)§, kró-

lestwo n. mineraów.
StCinret'C^, adi. bardzo bo-

gaty; »er ajjann czowiek
krociowy, pan cala gb.

©tei'nriff, sn. :(e)§/ pl. -e,

skaa /. w morzu.

©tei'nrtng, sm. =(e)3, pi.

=e, obrcz /. naokoo kamie-
nia myskiego.

©rei'nrtmie, sf. pl. =n,

rynsztok m., ciek m. kamie-
niami wykadany.

©tei'nri^e, sf pl. m, szpara

/., rozpadlina /. w skale.

©tei'nrirädjcn, sn. *§, pi.

—
,
przelgwa f. (rol.).

Stet'ttroV» sm - =eg/
nosa-

cizna f (choroba koska).
(gtei'ttfäge, sf. pi. »n, pia

/*. do rznicia kamieni.

©tet'nfaij, sn. =e8, pl. =e,

sól kamienna, kopalna, ru-

mowa, gradowa.

©lei'nfuijDerguierf,«». .(e)g,

pl. =e, ©te'tnfaisgrube, sf pl.

=lt, kopalnia /. soli ka-
miennej.

©tei'nfaljlager, sn. =g, pi.

— , skad m. soli kamiennej.

Stet'nfameit, sm. =§, pi.

— , nawrót w., wróble proso
(rol.).

©tei/nfammler, sm. =g, pi.

—, zbieracz m. kamieni.

©tei'nfammiimg, sf.pl. -en,

zbiór m. kamieni, mineraów.
©tCi'nfnnb, sm. =(e)g, gru-

by piasek; piasek m. w ner-

kach lub pcherzu (choroba).

©rei'nfarg, sm. *(e)3, pl.

sfärge, trumna kamienna, sar-

kofag m.

©tet'nfauger, sm. =g, pi.

— , obacz iiamprete.

©tei'nfu^ttflt, sf. pl. >err,

szychta /., warstwa /. ka-
mienna.

©tct'nfd)lag, sm. -(e)§, ob.

©dboter.

tct'nfu)Iagcr, sm. =§, pi.

— , obacz ©otterer.

©tci'nfctyleifer, sm. =§, pl.

— , szlufieiz m. (drogich) ka-
mieni.

<&tti'n\ü)kuUi; sf. pl. =n,

proca /., ku? z a f.

<Stci
r

nf D^IofJgetrjeljr, sn. =(e)3,

pl. =e, karabin m., strzelba

f. z kamiennym zamkiem.

©tet'nfujmityer, ©tet'tt»

fdjnä^cr, sm. =%, pi. —,
rudzik m., trakacz m., biao-
rzytka-klaskacz m., pokl-
skwa /., opocznik m., rudnik
siwy; röeifjfaljHger — pod-
kamionka f. (ptak).

©let'nfdjinerj, sm. -e§, pl.

=ejt, ból m. z kamienia
(n. p. pcherzowego); et Bat

=ett cierpi na kamie.
©tei'itfdjttetfe, sf. pi. <n,

limak kamienny.

©tet'nfchttei&efmtft, sf. i)

sztuka f. wyrzynania na ka-
mieniu ; 2) litotomia /. (ope-

racya chirurg.).

©tefnfdjnei&en, sn. *<*>,

rzeba kamienna, wyrzynanie
n. na kamieniu.

Stct'nfdjitctbcr, sm. =§, i)

rzebiarz rytujcy na kamie-
niu, rytownik kamieniowy;

2) operator wyrzynajcy ka-
mienie organiczne.
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©tei'nfdjnitt, sm. =(c)3, pl.

-e, litotomia/., wyrzyoanie n.

kamienia (z nerki lub p-
cherza).

Stet'nfdjnittmcffer, sn. =§,

pl. —
,
przyrzd chirurgiczny

do wycinania kamienia.

Stetnfdjraube, sf. pl. -n,

ruba nacita.

©tci'nfdjnft, sf. pl. --en, i)

etyl lapidarny; 2) napis m.
na kamieniu.

©tCt'nfdjlttt, sm. =(e), gru-

zy kamienne.

Stei'nfd)iittttng, sf pl. -en,

nasyp kamienuy.

Stei'nfdjroalbe, sf. pl. =n,

obauz 2JJauerfa)roalbe.

Stei'nfdjttiantm, sm. =(e)§,

pl. =fcbroämine, ob. ©tetnpilj.

©tci'nfefcer, sm. =3, pl. —,
brukarz m.

©tei'nfinter, sm. *§, pi.

— , obacz Sropffteitt.

Stet'ntafel, sf. pl. *n, ob.

©tetnplutte.

Stet'ntaube, sf. pl. «n, go-b skalny.

<&tt'l'nt0pl sm. =(e), pl.

—topfe, garnek kamienny.

©tet'nDorfpTitng, sm. -(e)$,

pl. sfprürtge, wyskok m., wy-
pustek/», kamienny (budöwn.).

©teintoall, sm. *(e)g, pl.

-roälle, wa murowany.
©tet'nrualje, sf. pl. -n,

walec kamienny.

<Stet'mt>äljer, sm. -, pi.

— , kulon piaskowy.

Stei'nröartb, sf. pl. *roänbe,

ciana murowana.
©tCt'nttOre, sf. pl. =lt, wy-

rób m. z kamienia.

©tetnioeg, sm. =(e)§, pl. =e,

droga brukowana, kamieniami
wykadana.

Stet'mt>ein, sm. e(e)S
#
pl. =e,

wino wirchurskie.

Stet'ntoerhung, sf. pl. =en,

(8)kamienienie n.

Stet'ntoert, sn. =(e)§, ^>Z. -e,

grotowa robota z kamieni i

muszli.

Stet'itttiurf, sm. -(e)§, p.
-roiirfe, 1) rzucenie n. kamie-
niem; 2) oskaowanie tt., na-
rzut kamienny (kolejn.).

©tCi'niDUtj, */. pl. = en, rze-

pik 7«. (rol.).

Stei'njanne, */. pl. =n,

kleszczaki pl., szpony pl.

Stet'njeid)iter, sm. >§, pl.

— , litograf m.
StCi rtJCtd)ming, sf. litogra-

fia f.

(Stet'ltJCtt, sf. okres ka-
mieuny, epoka kamienna
(geolog-.).

Stetfr, sm. 'tZ,pl. -e, rzy
/., kupr m., gzica f., guzica

f., gaätrzyca /., poladek m.,

ty w., tyek m.

©tet'fjfeein, sn. '(i)z,pl. «e,

ko kuprowa, kuprzasta.

(Steilfeuer, sf.pl. =n, pióro

n. z ogona.

©tet'fefufe, sm. <e§, pZ. -füge,

Stet 'fifüftler, «w. .§, ^. —

,

kozioek m., perkoz dwu-
czubny, nurek m. (ptak).

Stetfjtiogel, sm. °§, pi.

=D0C|el, kusak m.
<te'le, sf.\ pl. «n, sup m.

(zazwyczaj u grobowca, ar-

chitekt).

Stell, sm. =§, — ber ©egel
zmiana f. agli (egluga).

Stellage, (wym. : —la),

sf. pl. =n, 1) obacz (SefteH;

2) obacz ©telfgefrhäft.

StC'tt&flr, adi. przestawny,
ruchomy.

StelluDtttd), sm. -(e), pl.

=e, kad f. do feimentacyi.

Ste'ilbnJttert, sm. «s, pi.

— , chleb m., miso n. w ap-
ce (owiectwo).

Ste'llutdjein, sn. »(s), pl.—
, zejcie n. si, schadzka f. ;

Dtt be =(e) miejsce n. zejcia
si; ein — mit imnbm t>er=

abreben omówi z kim
schadzk.

Ste'üe, sf. pl. --n, 1) miej-

sce ».; auf berfelben — na
tem samem miejscu; an Ort
unb — |etn by na miejscu;

nidjt von ber — geben nie

ruszy (si) z miejsca; nie

postpywa, nie postpi na-

przód; = nicht oon ftatten

geben; 2) zagroda /.; =
Bauernbof; feine — nerfaufen

sprzeda swoj zagrod; 3)

posada /., urzd m.
; ftd) um

eine — bemüben ubiega si
o posad; eine — alä Setyrer

posada nauczyciela ; erlebigte

— posada wolna, wakujca;

e ift feine — frei niema
wolnej posady; feine — auf-
geben opuci posad, zoy
urzd; opuci miejsce (o su-
gach); 4) ich an beiner —
roürbe eö tun gdybym by
tob, zrobibym to; jtnnbiS

— Dertreten zastpowa kogo;
an eines anberen — treten

wstpi na czyje miejsce; bie

— eines S3ater3 an imnbm
Dertreten zastpowa, by ko-

mu ojcem; an — eineö an-

beren fommen a) przyj za-

miast kogo; b) wstpi na
czyje miejsce; 5) — eine
3iurhe miejsce n., ustp m.
w ksice; 6) an erfter —
w pierwszym rzdzie, naprzód
adv. ; auf ber — natych-

miast adv.

Ste'lfen, i. va. (baben) i)

stawia, stawi, postawi,
ustawia, ustawi; gerabe —
ustawi prosto, wyprostowa;
SBüdjer in Dcbnung — usta-

wi ksiki w porzdku,
uporzdkowa ksiki; ba8
©efd)ü§ —(auf) zwróci dziao
(ku czemu); etro. auf bie Srbe
— pooy, postawi co na
ziemi; fidjer— zabezpie-

czy; jmnbn jufrieben— za-

dowoli, zaspokoi kogo;

bod) gefteCt wysoki, mony;
er ift gut, fchledjt geftefft za-

rabia duo, mao ; etm. ba-

bingeftellt fein laffen nie ba-

da, nie wspomina czego;

jmnbm etro. frei— zostawi
komu do woli; etro. ridjtig

—

sprostowa co; bie Gruppen
in ©d)lad)torbnung — usta-

wi wojsko w szyki bojowe;
9ie$e, S allen — zastawi sieci,

f>pki; bas SBilb — zatrzy-

ma, dopa zwierza; bie ll|r

— nastawi, zregulowa ze-

garek; einen ^Srei — ozna-

czy cen; jmnbm etro. auf
albo in 3iea)nung — umieci
co w czyim rachunku, zapi-

sa co na czyj rachunek;
einen beugen — stawi wiad-
ka; jmnbn nor ©eriebt —
stawi kogo przed sdem,
pozwa kogo przed sd;
Siirgfdjaft — stawi rczy-
cieli, da pork; Kaution —
zoy kaucy; auf freien
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gufj — puci na woln sto-

p; einen 33erbred)er — przy-

trzyma, przyare8ztowa zbro-

dniarza; feinen 3ftcmn — sta-

wa mnie; 2) jmnbn (roegen

etro.) jur 9tebe — pocign
kogo (za co) do odpowiedzial-

noci; da od kogo wyja-
nienia

;
jur Verfügung— da,

postawi do dyspozycyi; etro.

in jmnbä SSelieben albo ©r=

nteffen — pozostawi co ko-

mu do woli; unter ©träfe —
podda karze; nor Sluflen —
uwidoczni, uprzytomni; in

ben ©djatten — zaciemni;
etro. in fjtage — poda w
wtpliwo; etro. in Slbrebe
— przeczy czemu, zaprze-

cza co; jmnbm ein S3ein —
stawia komu przeszkody;
podstawi komu nog (by

upad); jmnbn auf bie ißrobe
— wystawi kogo na prób;
fein Slugenmerf auf etro. —
zwróci na co uwag, mie
co na oku;" feine ©ad)e auf

nidjtS — zda si na los;

II. vn. (fjaben) jmnbm nad)

bem Sefcen — nastawa ko-

mu na ycie ; III. fid) — , vr,

(fjaben) 1) stawi si, stan;
fid) an§ ftenfter — stan
w oknie; fid) auf bie ftitien— stan na palcach

; fid)

auf ben $opf — stan na
gowie, (przenonie :) usiowa,
upiera si przy czem; fid)

jmnbm in ben 2Beg — sta-n komu w drodze, robi
komu trudnoci; fid) jmnbm
in§ albo oor§ Sid)t — zast-
pi komu wiato, widok;

fid) auf jmnbS ©eite — sta-n po czyjej stronie; fid) Utn

etro. berum — obstpowa,
obstpi co; 2) stawi si do
popisu wojskowego; fid) fcem

albo nor ©eridjt — stawi
si, stan przed sdem; fid)

gur Prüfung — zgosi si
do egzaminu; 3) btefe 33ud)

fteUt fid) auf 4 Kronen ta

ksika kosztuje cztery ko-
rony; 4) fid) bCofj— wysta-
wi si na co; skompromito-
wa si; 5) fid) — alä ob
udawa; = fid) anftetlen; fid)

taub, »errücfi — udawa gu-
chego, waryata ; et fteßte fid),

a(3 ob er nid)t fätje udawa,
e nie widzi.

©tCHCtt, sn. =§, stawianie

n., ustawianie n., ustawienie

n., postawienie n. ; stawienie

n. si, stawiennictwo n. (przed

sdem, do popisu); — ber

2Bed)feI nastawianie zwrotnic
(kolejn.).

©te'üen&eft^er, sm. »§, pi.

— , zagrodnik m.
©te'ttettgefud), sn. =(e)3, pi.

=e, podanie n. o nadanie po-

sady, o posad.
©te'üenlianbel, sm. «§, fry-

marczenie n. posadami, sy-

moDia f.;
— treiben frymar-

czy posadami,

©tC'ÜCItjägCrCt, sf. gonitwa

/. za posadami.

<StC'KenIo8, adi. niemajcy
posady; ado. bez posady.

©le'flenfammlung, sf. pi.

=en, zbiór m. cytatów.

©te'ü'entoergebmtg, sf. pi.

=en, rozdawanie n. posad.

<Stc'Ucnbcrmttt(c)Iunfl§tiu=

reait, sn. »(), pi. -%, biuro

wywiadowcze.
©te'üentjermtttkr, sm. =g,

pi. —, strczyciel m. posad,

miejsc subowych.
©tCKCttttiCtfC, adi. czcio-

wy; = teilroeife ; sporadyczny,

rzadki; ado. czciowo; spo-

radycznie; rzadko; miej-

scami.

©te'ttettttmdjer, sm. =§, ob.

©tettenljanbel.

©tC'ÜCr, sm. =§, pi. — , re-

gulator m. (w zegarku).
1

©te'flfCber, sf. pi. =n, spr-
yna /. do regulowania (w
zegarku).

©te'ttprit, sn. <e)§, pi. -e,

sie myliwska.

©te'Hgefcpft, sn. «(e)s, pi.

=e, interes m. stelay (gieda).

©te'ügraben, *w. »§, pi.

»graben, rów, do którego ma
wpa zwierz (ow.).

©tCWjOts, sn. -eg, pi. »bot«

jer, staniwo n.

©te'ühöljdjen, sn. *§, pi.

— , zapadka /.

©te'üjagb, */. pi. »en, po-

lowanie n. z niewodem pta-

szym.

©tCHfetl, sm: »(e)§, pi. »e,

klin ustawiczny.

©teUmarJjer, sm. >§, pi.

— , stelmach w., koodziej m.
©te'tttnarljerarbeit, sf. pi.

<en, robota koodziejska.

©te'ttmadjerboljrer, sm. *§,

pi. —, opie m.

©te'umarJjertrjerfftatt, sf.pl.

«ftättert, kolenia /.

©te'Ümutter, sf. pi. «u, na-
rubek przyrubowany do
drugiego.

©te'flrab, sn. »(e)3, pi.

»räDer, kóko n. do regulo-

wania zegarka.

©tC'Itf(f)CibC, sf. pi. =n,

tarrza zegarowa.

©te'ttfdjraube, sf. pi. -n,
ruba naciskowa, martwica

/., ruba ustawiczna.

©tCHftau, sm. *(e)§, pi.

»ftäbe, ©te'flftangc, sf. pi.

=n, drsr m. u sieci (ow.).

©te'Ümtg, sf. pi «en, l)

stawienie n., ustawienie n.
;= SIuffteEung ; centrale —

ber 3Beid)en centralua usta-

wnia zwrotnic (kolejn.); 2)

urzd m., posada /. ; = Slmt

;

suba /. ; = ©enft; o|ne —
fein nie mie posady, by bez

posady; in — fein by w
subie, suy; 3) pooenie
n., postawa /., pozycya f. ;= Gattung; in fifcenber —
siedzco; ben 'ftnb au§ fei-

ner — oertcetben spdzi nie-

przyjaciela z pozycyi; (obraz.)

ju etro. — nehmen zaj wo-
bec czego stanowisko; 4) szyk
m. wyrazów (gramatyka).

©te'üuttggbeätrf, sm. -(e)§,

pi. -e, powiat m. popisu woj-

skowego.

©te'mtltg§tof(td)t, sf. obo-

wizek m. stawienia si do
popisu wojskowego.

©te'ttitngätiflidjttg, adi. po-

pisowy (wojskow.).

©te'llbcrtrctenb. adi. za-

stpczy.

©te'llüectreter, sm. =g, pi.

—, zastpca m.
©te'ttüertretertn, */. pi.

nen, zastpczyni f.

Ste'flbettretung, sf.pl. »en
zastpstwo n., zastpienie n.

©tCttborci^tung, sf. pi.

=en, przyrzd m. do zatrzy-

mywania (mechanika).



etcuwaöcit
492 •tcngelglaS

gtC'llUJOflCH, sm. -3, pl

omnibus m.

gte'KUJCOf sm. -(e
/
g

/ V1 ' '*>

miot 7)i. (owiectwo).

(gtC'UüJCtf, sn. -(e)8 pl -e,

— beö 3i>ebftu^Cö staniwo n.

ete'lisctger, «w. =3, pl- — i

wskazówka /. (u zegara).

©tC'ljktn, sn. -(e)§, pl. -<,

1) noga drewniana; szczudo

«.; 2) czowiek majcy nog
drewniana, na szczudle cho-

dzcy; 3) duga noga (nie-

których ptaków).

ete'ljbeintß, adi. dugonogi.

Ste'lje, sf. (zwykle tylko :)

pl. =n, i) szczudo ».; auf

-n geijen chodzi na szczu-

dach; (obraz.) z pietra ga-

da, przesadza w mowio;

fein ©ttl geht auf -n pisze

wymuszonym stylem.

©tC'IjCn, vn. (fein) chodzi

powanie dugim krokiem

(jak bocian).

(gte'lscugang, sm. »($§.

chód bociani ;górnomownoc/.

gte'Jjengänger, sm. =§, pl.

— , czowiek górnomowny.

(gcljcngctcr, sm. =§, pl.

—, órawiosp m. (ptak).

@te'l&cnlihifer, sm. =§, p.

— , cienkonóg m. (ptak).

©tc'ljcnfu)rttt, sm. <(*)§

jjZ. -e, krok dugi i powany,
nienaturalny.

©teläcntoget, sm. *§, pi.

«=»ög.el, obacz ©teljenläufer.

<5te'ljer, sm. -3, pZ. —

,

obacz ©tetjengänger.

(Ste'ljfuft, sm. '($, pl.

»füfje, szczudo n.
;

(obraz.)

czowiek m. na szczudle cho-

dzcy.
Ste'mmayt, sf. pl. 'äste,

siekiera /. do powalania

drzew.

©te'mmafdjine, sf. pl. =n,

dutownica f.

©te'mmeifen, sn. >s, pl.

— , duto prostocite, rze-

zak m., cstrystal m.

Stemmen, i. va.
r

(fjabeu)

1) opiera, podpiera, wspie-

ra, oprze; bie SÜbogen auf

ben %\\) — oprze okcie o

stó; bie SKrme in bie ©eiten
— podeprze si w boki, pod

boki; bie %üU gegen bie

SOBanb — oprze nogi o cian;

2) einen Saum — przeci,

ci drzewo (z pnia) ; 3) ba3

SEBaffer — wod zaptze,

zatamowa, wstrzyma; 4)

©eouchte — podnosi ciary;

5) SÖdjec — robi dziury

dutem, dutowa; IL fid)

—, vr. (haben) opiera si,

oprze si (o co); (obraz.)

fid) gegen etro. — sprzeci-

wia si czemu; fid) auf etro.

— unb fteifen dopiera si

czego ; baä 2Baffer ftemmt

fid) woda zapiera si, gro-

madzi si.

Stemmen, sn. -g, opiera-

nie »., oparcie n. ; cinanie

n. drzewa (z pnia); tamo-

wanie n. wody ;
(obraz.) sprze-

ciwianie n. si.

Ste'mjjel, sm. =£, pl. —,

1) pitno «., wycisk m., od-

cisk m. ; = Slbbrud ; trodew r,

naffer — wycisk suchy, wil-

gotny; 2) piecz /.; = $et=

fdjaft; 3) supek m. (bota-

nika); 4) — einer Sßumpe

tok m.\ 5) stempel m., zna-

czek stemplowy; 6) (prze-

nonie:) znami n., oznaka

f, cecha /. ; ben — ber SSoH=

enburtg aufbrüden udoskona-

li.

2te'nU>elabbrucf, sm. «(e)3,

pl. -brlicfe, wycisk m.
t

od-

cisk m.
<&te'mj)elabgabe, sf. pi. =n,

opata stemplowa.

©te'maelamt, sn. =(e)3, pi.

=ämter, urzd stemplowy.

(Ste'mpelbogen, sm. «s, pi.

— , arkusz stemplowany ; ©tn=

gäbe auf einem — podanie n.

na stemplu.

gte'möcleinnohmc, sf. pi.

»n, dochód m. ze stempla.

©te'nujeleifen, sn. «3, pl.

— , elazo n. do wybijania

stempla.

<§te'm})elfÖrmtg, adi. po-

dobny do stempla ; supkowy
(botanika).

©te'mpelfrei, adi. wolny

od stempla.

©te'm>elfrettjett, sf. wol-

no /. od stempla.

©te'mjjelflebiibr, */. pl. =en,

StCmpelgelb, sn. »e3, pl. =er,

naleyto stemplowa, stem-

I powe n.

Ste'mvelgefetj, sn. -=e8, pl.

«e, ustawa f. o stemplach,,

stemplowa.

Ste'mpeU03, adi. niema-

jacy supka (botanika).
' temiielmarle, */. pl. -n,

znaczek stemplowy, stem-

pel m.
©te'mjjclmafujine, sf. pl.

=tt, maszyna f. do stemplo-

wania.

Ste'm^Cln, va. (baben) stem-

plowa; znaczy (Dp. towary);

cechowa (miary i wagi);

toczy; = preffert; (obraz.)

jmnbn gum 3)ieb — napit-

nowa kogo zodziejem.

<&tt'mpt\n, sn. «=3, gte'm-

pellHIg, */. pl- -n, stemplo-

wanie n. ; znaczenie n., ce-

chowanie n.

©te'ntyefyHtyier, sn. «(e)3,

papier stemplowy, stemplo-

wany.

Ste'mpelfdjnetbei:, sm. «8,

pl. —, stemplarz m.

<ste'mjjelfteuer, */. pl- -n,

Ste'mtoeltare, sf. pl. *n, ob.

©tempelgebühr.

©te'ntipeljetdjen, sn. =3, pi.

— , znaczek stemplowy, stem-

pel m.

©te'm^ler, sm. *%, pi. —,
ten co stempluje.

©te'nbcl, sm. =8, pl. —,
Ste'nbeUraut, sn. .(e)3, pl.

-trauter, Ste'nbeltDurj, */.

pl. =en, storczyk m., wsta-

wacz m., lisie jajka, jarz-

mianka f.
(rol.).

©te'nge, */• pl. -n, supiec

podtrzymujcy kosz masztowy

(ejrl.).

©te'ttgel, sm. «§, pi.
f

—,
odyga/, (u rolin, kwiatów);

szypuka /., ogonek m. (u

wini, jabek i t. p.).

Ste'ngelarttg, ©te'ngel=

fÖimig, adi. odygowaty.

(Ste'ngelblatt, sn. -(e)s, pl.

=blätter, li odygowy.

Ste'ngelblume, */• pl. *n,

kwiat odygowy.
©te'ngelcben, sn. •§, pi.

—, dim. od ©tenget, odyka/.
©te'ngelgett)äu)3, sn. -fe,

pl. *\t, rolina odygowa.

@te'nflelglo2, sn. -fea, ph

=gläfer, szklanka /., kieliszek
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m. z nók (do szampana,
wina reskiego).

©tCltgetig, adi. odygowy.
©te'ngeln, I. va. (baben)

podpiera gami, róczka-
ini; II. vn. (baben) wypu-
Bzcza odygi (ogrodn.).

©tenogra'mm, sn. =(e)g, pi.

«C, stenogram ot., pismo ste-

nografowane.

©tenogra'jjjj, «ot. -en, pi
=en, stenograf m., skoropis ot.

(tCnogrO^tC', «/. steno-

grafia y., skoropistwo n.

©tenograptyte'ren, va. (tja*

ben) stenografowa, skoro-

pisa.

©tCltOgra'Mtfdj, adi. steno-

graficzny ; adv. stenografi-

cznie.

©te'ntord)aft, ©tento'rifd),

adi. stentorowy; silny.

©te'ntorftintme, sf. pi. =n,

gos stentorowy, silny, do-

nony.
©te'j>Ijan8!raiii, sn. -(e)§,

pi =fräuter, psiny niewiecie
(rol.).

©tC^anSfronC, «/. korona
w. Szczepana; tue Sänber
ber — kraje nalece do
korony w. Szczepana.

©te'ManStitrm, sm. =(e)s,

wiea /., koció m. w.
Szczepana (w Wiedniu).

©te'warbett, sf. ^. -en,

robota pikowana.

©te'Wbecfe, «/. pi. -n,

kodra pikowana.

©tt'JJpe, sf. pi. -n, step w?.

©tCJJJpeit, «a. (Ijaben) prze-

szywa, przeszy, stebnowa,
pikowa, cyrowa; watowa;
= 2tu§roattieren.

©te'wen, sn. -§, ©tewe=
tli', sf. pi. »en, przeszywa-
nie n., stebnowanie n., piko-

wanie n ; watowanie n.

©te'Wcnfieuiobitcr, sm. *s,

pi. — , stepowie ot.

©tC^CnfU^g, sm. -fe§, £>Z.

-fitdjfe, korsak ot., lis uralski.

©te'Wenlmljn, «ra. =(e)g /
.pZ.

«Ijütmer, stepówka /. (ptak).

©tC'^CllttJOlf, «ot. «(e)8, 4>Z.

«TOÖlfe, wilk stepowy.

©temper, «w. «8, #J. —

,

ten co pikuje lub watuje.

©te'Werm, «/. pi «nen,
ta co pikuje lub watuje.

©te'wgant, ««. =(e)8, pü. =e,

nici p. do stebnowania, piko-

wania.

©te'Wnabel, sf. pi. =n,

iga f. do stebnowania.

©te'^mafit, «/. |» -näbte,

stebnówka f,

©te'^llty, «w. «=e8, wypra-
wa /'. od mioty, wyprawa
kdzierzawa.

'©te'jtyroff, «>». =(e)§, p.
»röcfe, surdut watowany, su-

knia watowana.

©te'WfetÖe, sf. jedwab ot.

do stebnowania.

©te'wftid), «ot. =(e)8, i>?.

:e, cieg: stebnowany.

©te'Wjeug, «rt. -(e)3, ^>Z.

=e, materya /". do watowania.

©ter, «ot. =(e)8, pZ. =8 i

=e, 1) metr kubiczny ; 2) ob.

©djafbodf.

©te'rb(e), «/. pi. =en, mór
ot., pomór ot., zaraza _/.

©te'tkktt, sn. -(e)8, _pZ.

=ett, oe miertelne; auf bem
=e liegen lee w agonii,

umiera.
©te'rbebucb,, sn. -(e)8, .pZ.

sbUer, ksiga f. zej, me-
tryka /. mierci.

©terbefatt, sm. «(e)8, j>z.

»fälle, przypadek ot. mierci.

©te'rbegebet, «w. -(e)3, ^.
=e, modlitwa /. za umiera-

jcego.
'
©te'rbegebaitie, sm. ms, pZ.

=n, myl /'. o mierci.

©te'rbegelb, sn. =(e)8, pi
-ex, pienidze pi. na pogrzeb.

©te'rkgefang, «ot. *(e)3,

2J?. = jättfle, piew pogrzebowy.

©te'rbegetDanb,«n. <(?)<*, pi
=rcänber, suknia miertelna.

©te'rbeglode, sf. obacz

Soten^Iorfe.

©te'rbetiaitS, sn
% %% pi

=Ijäufer, dom, w którym kto
umar.

©te'rbeljemb, «w. «(e)8, i?z.

=en, koszula miertelna, *o
»., czeche ot.

©te'rbeja^r, «». <e)8, pZ.

-e, rok ot. mierci.

©te'rbefctffe, «/. pi »n,

kasa pomiertna.

©tCrtcHetb, sn. -(e)3, p».

ser, obacz ©terbegeroanb.

©tc'rficlager, «n. .§, ^. —

,

oe miertelne.

©te'rbelteb, en. =(e)§, pi
=er, pie pogrzebowa.

©te'rbdtfte, «/. p?. «n, spis

ot. umarych.
©te'rkmonat, «ot. =(e)8, pi

»e, miesic ot. mierci.

©te'rficit, vn. fterbe, ftrbft,

(tirbt, ftatb, ift geftorben; lj

umiera, umrze, kona,
skona

;
przenie si na

drugi wiat, do wiecznoci
5

nor junger, Äälte, ©ram,
©e!)nfud)t — umrze z godu,
zimna, ze zmartwienia, z

tsknoty; an ben 33tattern,

atn 3;np|u8 — umrze na
osp, na tyfus; an ber

©dE)ttünbfudjjt — umrze na
suchoty; baran, baoon ftirbt

man mdjt z tego si nie

umiera, ludzie nie umieraj;
ben £ob bec ©eredjten, ben
£ob fürs SBaterlanb, ben

§Utigertob — umrze mier-
ci sprawiedliwych, za oj-

czyzn, umrze mierci go-
dow, z godu; eineä natur»

lidjen, geroaltfamen Xobe§ —
umrze mierci naturaln,
gwatown; »[ofottdj —
umrze nagle

;
(obraz.) DOC lin«

gebulb — gin z niecierpli-

woci; 2) zagin, niszcze;

ber SÖauin ftirbt drzewo ni-

szczeje, usycha; fein Stuljtn

iDtrb nie — chwaa jego

nigdy nie zaginie; 3) = Ire«

»teren, nerenben; bie Äafce ift

geftorben kot zdeeb.

©te'rfieit, sn. *§, l) umie-

ranie n., mier f. ; tttt
—

liegen lee w agonii, umie-

ra; im — ttegenb umiera-

jcy; an§ — beuten myle
o' mierci

; ftd) »or bem —
fiira)ten ba si mierci; raenn

e8 jum — fommt gdy przyj-

dzie umiera; juttt — lang=»

roettig strasznie nudny; jum
— Derliebt szalenie, na za-

bój zakochany; auf Sebett

unb — na mier i ycie;
2) mór ot., pomór ot.; =
©eudje.

©te'rfiettb, adi. umierajcy,
konajcy; ber =z ^ettjter umie-
rajcy Gallijczyk; ba8 *t

Qabr koczcy si rok; ba
>e Ceuer gasncy, dogorywa-
jcy ogie.
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©tc'rbenbc(r), s?n. =en, pl.

«en, ©te'rbenbc, sf. -n, pl. -n,

umierajcy, konajcy, umie-

rajca, konajc*.

©tCrbcnagft, sf. pl. =äng.

ftc, obawa miertelna.

©te'rbenSangit, 6te'rben3=

batlJJC, adi. mi« mar — mia-

em obaw mierteln.

(Ste'rbenSfraitf, adi. mier-

telnie chory.

(Sterbenslangweilig, adi.

straszliwie nudny.

©te'rbett3toerltel)t,adz. mier-

telnie, na zabój zakochany.

©te'rbcnSttiort, sn. «(e)g, i

dim. ©te'rbenöuiörtdjcn, sn.

sg, fein — fagen nie powie-

dzie sowa, nie powiedzie
ni tak, ni nie, ust nie otwo-

rzy.
©te'rbefalrament, w». =003,

pl. -e, wiatyk tn.

©te'rbeftunbe, sf. pl. =n,

godzina f.
mierci.

©te'rbetag, sm. <e)g, pl.

=e, dzie tn. mierci; roczni-

ca f. mierci.

©te'rbejeit, */. pl. »en,

czas m., chwila /. mierci.

©te'rbejimtner, sn. =g, pi.

—,
pokój, w którym kto

umar.

(Ste'tbltd), adi. miertelny,

adv. miertelnie; — tn jmnbn
nerltebt fein kocha sie w kim
szalenie.

©te'rbliä*)e(r), sm. =en, pl.

»en, mieitelnik tn.

<te'rblt)C, sf. pl. *n, mier-
telniczka f.

©tCtbltdlfcU, sf. miertel-

no/.; marcie /. (wskutek

zarazy), pomór m.

©te'rbling. sm. =(e)§, pi. =e,

owca zdecha wskutek cho-

roby, zmarlica f.
ste'rblingStootte, sf. weaa

f. ze zmarlic.

©tereograMte', sf. stereo-

grafia f.

©tereogra^Ijtfd), adi. ste-

reograficzny.

Stereometrie', sf. stereo-

metrya f.

©tereOÖte'trtfd), adi. stereo-

metryczny.

©tereoffo')), sn. »(e)g, pl.

~t, stereoskop tn.

©tereoffObilb, sn. =(e),

pl. »er, obraz stereoskopiczny.

©tereoffO',pifcfj, adi. stereo-

skopiczny.

©tereotn'p, ©tereotWifdj,
adi. stereotypowany, stereoty-

powy, stay.

Stereoti)% sn. <«#, pl. *e,

stereotyp tn., druk stay.

©tereott)';pau3gabe, «/. pl.

«n, wydanie stereotypow(an)e.

©tereotweu'r, sm. .g, pi.

=e, stereotypista tn., odlewacz

tn. staych, niezmiennych

pyt-

©tereotwte', sf. pl. *n,

stereotypowanie n., odlewanie

n. staych pyt.

©tereottjüie'ren, va. (fiaben)

stereotypowa, odlewa stae
pyty.

©eri'1, adi. niepodny, ja-

owy.
Stertlitä't, sf. niepodno

/., jaowo /.

©te'rfe, sf. pl. =n, cie-

lica f.

©terle't, sm. «(e)g, pl. <°t,

czeczuga /., pistuga/. (ryba).

©te'rling, ein ^\nnb —
funt w., szterling m. (moneta

angielska).

Stern, sm. =(e)g, pl. =e, i)

gwiazda f. ;
— erfter, jroeiter

©cöjje gwiazda pierwszej,

drugiej wielkoci; mit =en

befäter §immel niebo gwia-

zdami okryte, niebo ogwie-
done; (obraz.) unter einem

guten — geboren fein rodzi
sie pod szczliw (dobr)
gwiazd; in ben =en lefen

czyta w gwiazdach; aug ben

-en roabrfagen przepowiada
przyszo, wróy z gwiazd;

jmribn big ju ben «en erbeben

wychwala kogo, wynosi ko-

go pod niebiosa; 2) gwiazdka

/., odnonik tn. (znak dru-

karski); 3) znak m. na czole

konia; 4) renica f. ; = Siu*

genftern ; 5) gwiazda /. (order,

znak honorowy).

©te'ntanbeter, sm. -g, pl.

—, czciciel m. gwiazd.

©te'rnanbeterin, sf.pl. »neu,

czcicielka f. gwiazd.

©te'rnajifel, sm. »g, pl.

»äpfel, zotolist m. (rol.).

StC'martig, adi. gwia-
dzisty.

<Ste'rnbeobncf)tuHg, sf. pi.

•en. obacz ©ttrnfunbe.

©te'rnbtlb, sn. »(e)g, pl.

»er, koustelacya /., gwiazdo-
zbiór tn.

©te'mblume, sf. pl. -n,

astra /.

©te'rnbliimd)en, sn. -g, pl.

— , dim. od Sternblume eió-

dmaczek tn.

©te'mdjen, sn. »g, pl. —

,

dim. od ©t^rn gwiazdka /.,

gwiazdeczka /.

©te'rnbeuter, sm. -g, pl. —

,

astrolog tn., gwiazdarz m.,

wrócy tn. z gwiazd.

©te'wbeuterei, sf pl. -en,

©te'rnbeute(r)fnnft, sf. astro-

logia/., wróenie n. z gwiazd,
gwiazdarstwo n.

©te'rnbeutertf^, adi. astro-

logiczny, gwiazdarski.

©te'rnbtenft, sm. =(e)g,

czczenie tt. gwiazd.

©te'rnbtftel, */. pl. -n,

chabr ostowaty (rol.).

©te'rnbolbe, sf. pl -n,

jerzmiauka f. (rol.).

©te'rnborn, sm. (e)§, pi.

= e, krgocier m. (rol.).

©te'rneibedjfe, sf. pl. »n,

jaszczurka pospolita.

©te'wenaU, sn. =g, firma-

ment tn., sklepienie n. niebios.

©te'rnenbaljn, */. pl. -en,

droga /., obiót tn. gwiazd.

©te'rnenbanner, sn. «§, pl.

—, sztandar gwialzisty (Sta-

nów Zjednoczonych).

©te'rnenfelb, sn. -(e)§, pl.

»er, ©te'rnengefilbe, sn. -g,

pl. — ,
pole gwiazdami za-

siane, niebo n.

©te'rnenbtmmel, sm. =§,

©te'rnenbom, sm. «(e)3, ©te'r-

nenfttttl, sm. »(e)s, niebo

gwiazdami zasiane.

©te'rnenflimmer, sm. -$,

migotanie n. (si) gwiazd.

©te'rnenglonj,' sm. =eg,

©te'rnenbeile, sf. blask m.,

jasuo f. gwiazd.

©te'rnentranj, sm. --eg, pl.

»Ironje, ©ternenfrone, */. pl.

=n, korona f. gwiazd.

©te'rnenlauf, sm. <e)g, pl.

«laufe, (o) bieg tn. gwiazd.
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©te'rnenltAt, sn. =(e)g,

wiato n. gwiazd.

©tC'mcnntCCr, sn. =(e)g, mo-

rze n. gwiazd, wielka liczba

gwiazd.

©te'rnennoc^t, sf.pl. =näd)te,

noc gwiadzista.

©te'weittüelt, */. pl -en,

wiat m. gwiazd.

StCrncnjelt, sn. *(e)g, nie-

bo n. (gwiadziste).

(gfe'rnfaü, sm. «(e)s, pi.

-fade, ob. ©ternfdjnuppenfall.

©te'rnfaltenftfdj, sm. *e§,

pi. »e, przejrze m.

©tC'mfÖrmtg, adi. majcy
ksztat gwiazdy ; adv. w kszta-

cie gwiazdy.

©te'rngett)ön>e, sn. =g, pi.

— , 1) niebo gwiadziste; 2)

sklepienie gwiazdami okryte

(budown.).

©te'rngnWe, sf. pi. =n,

obacz ©tetnbüb.

©te'rngitcfer, ©tc'rnlicfcr,

(artobliwie), sm. =g, pi. —

,

astronom m. ; wniebora m.

(artobl.).

©te'wgürtel, sm. »g, mle-

czna droga.

©te'rnljett, ©te'rnllor, adi.

wiatem gwiazd owiecony,
janiuteki, jaskrawy; =f,

3la)t janiuteka, gwiadzi-

sta noc.

<Ste'rnI)imineI, sm. obac*

©ternenfjimmel.

©te'mja^r, sn. «(e)g, pi. =e,

rok gwiazdowy.

©te'wfarte, sf. pi. =n,

mapa astronomiczna, mapa
gwiazd, mapa niebieska.

©te'rnfegel, sm. §, pi. —

,

ostrokrg m. gwiazdozbioru.

©te'rtifenner, sm. =§, pi
— , obacz ©terntunbiger.

©te'rnforatfe, sf. pi -n,

gwiazdecznia f. (zoologia).

©te'rnfraut, sn. -(e)g, pi.

sfräuter, gwiazdnica/., gwia-

zdownica f., gwiazdosz m.

©te'rnlttuj, sn. «eg, pi. =e,

krzy m. z gwiazd (order).

©tc'tnfunbe, <Ste'mIel)re,

sf. astronomia /., gwiazdar-

stwo n.

©tt'WlimMg, adi. biegy
w astronomii.

©tc'mlitnbtgc(r), sm. -en,

pi. -Ml, astronom m., gwia-

zda rz m.
Ste'rnfürbiö, sm. »ffeg, pi.

=ffe, bania gwiazdowata (rol.).

©te'rnlekrmoog, sn. =jeg,

pi. =ie, wtrobnica ródowa
(rol.).

StCrnletn, sn. =g, ^?. —

,

dim. od ©tern gwiazdka /.,

gwiazdeczka /.

©te'rnmauitmirf, sm. =(e)g,

pi. -nnufe, uskonóg m.

(zwierz).

©te'ritmtere, sj. pi. -n,

obacz ©ternfraut.

©tc'tnntonat, sm. =(e)g, pi.

;C, miesic gwiazdowy.

©tc'rnüoräiffc, sf. pi =n,

zwartnica /. (rol.).

©te'rnrab, sm. =(e)g, p*.

-ta'Der, zbate koo obwodowe
(w zegarze).

©te'rnfcfjanse, sf. pi. =n,

szaniec m.w ksztacie gwiazdy.

©te'rnf<fjmiW)e, */• !* "»*

gwiazda spadajca.

©te'rnfdjnuwenfaü', sm.

--(e)g, #. =fäUe, spadanie n.

gwiazd.

©te'rnfekr, sm. ob. ©tern=

gucfer.

©te'rnftein, sm. =(e)g, 2>z.

«e, gwiazdowiec m., gwia-

zdeczka y.

@tc'rnftral)l, sm. -(e)8, pZ.

=en, promie m. gwiazdy.

©te'rnfucfjer, sm. =g, pi. —,
teleskop m.

©tCtntafel, sf. pi. =n, ta-

blica astronomiczna.

©tc'rntag, sm. =(e)g, pi
=e godzina gwiazdowa.

©te'rmrjaljrfager, sm. obacz

©ternbeuter.

©tc'rntoorte, «/. p*- =n,

obserwatoryum astronomi-

czne, gwiazdarnia /.

©te'rntmffenfdjaft, sf. ob.

©ternlunbe.

(StCtnjCtt, sf. cza3 gwia-

zdowy.

©terj, *w. =e§, jrt. -e, 1)

obacz $flugfterje ; 2) kuper

m., kuperek m. (u ptaków);

3) praucba /.

©tet, ©tCttg, adi. stay,

niezmienny; aeto. stale, nie-

zmiennie.

<gtetljoffo'), «t. -(0^^- "e,

stetoskop w., suchawka /,

(lekarska).

©tC'ttgfcit, sf. stao /:,

niezmienno f.
@tCt§, «^y. zawsze, usta-

wicznie, bez przerwy.

©teu'er, sn. =g, y. —

,

ster m.\ ba8 — führen ster

prowadzi; am — fteljen sta
u steru, na czele (take prze-

nonie).

Stea'er, sf. pi. =n, i) po-

datek m., pobór m.\ birefte,

inbirelte «n podatki bezpo-

rednie, porednie; eine —
auflegen naoy podatek;

bte «n bejahen zapaci po-

datki; bie =n eintreiben ci-
ga podatki ; mit =n belaften,

belegen obciy podatkami;

2) (przenonie:) %WX — ber

3Bat)tljeit m. na poparcie

prawdy.
©teu'eramt, sn. =(«)§ » Pl-

=amter, urzd poborczy, po-

datkowy.

©teu'eranlage, sf. pl =n,

©tcucraufa^, ©tcu'ccanfd)Iag,

sm. -e, pl =fäce, «)o)läge,

rozkad m. podatków.

Steit'erailflage, sf. naoe-
nie n. podatków.

©teu'erbar, «di. podlegy

opacie podatków; fja&en ©' e

©teuetbareg bei fia)? ma pan

co do oclenia?

©teu'crbeamte(r), «w. -en,

^Z. =en, urzdnik poborowy,

podatkowy.

©tcu'crbtfretung, */• pl-

»en, uwolnienie n. od po-

datków.

©teu'erbeljör&e, */"• pl s"»

wadza podatkowa.

©tcu'crbettrag, sm. =(e)§,

p?. «träge, podatek, kwota

©teu'crtetaftung, sf.pl -en,

obcienie w. podatkami, ci-

ar podatkowy.

(Steu'erktrag, sm. -(e)g,

jpZ. =tt8ae, kwota podatkowa.

©tcu'crtetoiöigung, sf. pl
=en, uchwalenie n. (nowego)

podatku (przez parlament).

©tcu'erbejtrf, sm. -(e)§, j>2.

-e, powiat podatkowy.
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po-

«§, pl.

(gteu'crborö, «»• «(*)*» P l -

=e, prawa strona okru,
«atymbork m.

©teu'erbud), «». =(e)S, pl.

-biier, ksiga podatkowa,

spis m. podatków, kataster m.

Steu'ereinljeit, sf. jedno-

lito/, podatków; jednostka

podatkowa.

Steu'creinnabme, »/. pobór

»w. podatków.

©teu'ereinnebmer, sm. -§,

^, —
f
poborca m. podatków,

poborca podatkowy.

©teucrcintreiber, sm.

pl. —, egzekutor m.

datków.

©teu'erer, sm. =3, pl

obacz ©teuermann.
©teu'ererbeber, sm

—
,
poborca m. podatków

©teu'ererbebimg, sf. pl. -en,

pobór tn. podatków.

©teuererlaft, *»*• =ffe, pi.

-täffc, 1) uwolnienie n. od po-

datku, znienie n. podatku;

2) rozporzdzenie nakada-

jce nowy podatek, reskrypt

m. w sprawie podatków.

©teu'erfadj, sn. >{Cß, za-

rzd 7W. podatków.

©jeu'erfäbigteit, sf. stan

majtkowy dozwalajcy na-

oenie podatku.

Steu'erfebern, «/. i>J- pióra

sterowe (ptaków).

©tCU'Crfret, adi. wolny od

podatków lub podatku.

©teu'erfreüjeit, sf. wolno
/. od podatków (podatku).

©teu'ergetb, sn. .(e)8, pi.

=er, pienidze podatkowe.

©teu'ergefeij, sn. =e§, j>^.

«=e, ustawa podatkowa.

(Steu'er^tnterjtel)ung, sf.pl.

*en, defraudacya f.,
sprzenie-

wierzenie n. podatku, po-

datków.

©teu'ertaffe, sf. pl. =n,

kasa poborcza.

©teu'erfatafter, sm. -s, pi.

— , katastr podatkowy.

©teu'erliaffe, sf. pl. =n,

klasa f. podatników.

©teu'erfoüegtum, sn. *§,

pl. =gten, komisya poborcza.

(Steu'erfrctft, sf. pl. »Icftfte,

sia podatkowa (ludnoci,

kraju).

ert,Steu'erlaft, sf. pi

ciar m. podatków.

'<Stett'Crl08, adi. niemajcy

s'eru; adv. bez steru.

©teu'erntann, sm.°(t)%,pi.

»leute, sternik m.

@teu'erntann8Iunft, */. ster-

1

nictwo n.

©tcu'ermanuSmaot, sm.

.(e)§, pl. «e, drugi sternik.

Steu'em, va. (baben) 1)

sterowa, kierowa ; ein ©djiff

— sterowa okrtem; 2),

(przenonie:) ba§ 6taatfd)tff

— rzdzi; 3) paci podat-

ki, podatkowa; II. tw. (fjabert)

1) sterowa, zapomoc steru

dy w jak stron; nad)

SBeftcn — pyn na zachód;

2) (przenonie:) przeszkadza,

przeszkodzi, wstrzymywa,
wstrzyma, zabrania, zabro-

ni; einem Übel — zapobiedz

zemu.
©teU'erit, sn. »§, 1) stero-

wanie n., kierowanie n.\ 2)

pacenie n. podatków.

<Steu'erorbmmg, */. pi. =en,

1) regulamin m. dla sterni-

ków;^) urzdzenia, przepisy

prawne podatkowe.

Steu'er)wd)ter, sm. «§, pl.

f
dzierawca m. podatków.

©teuer^flt^t, sf. obowizek

m. pacenia podatków.

©teu'er^flidjliö, adv. obo-

wizany do pacenia podat-

ków (o osobach) ; opacie ule-

gajcy (o towarach).

®teu'er*)flidjtige(r),s>n. .-en,

pl. =en, podatnik m.

©teu'eröfUdittgieit, sf. ob.

©teuetpfUd)t.

©teu'erriuote, sf. pl =n,

kwota podatkowa.

<teu'errab, sn. =(e)§, pl.

=rät>er, koo n. u steru.

©teu'errat, sm. »(e)§, pl.

:räte, radca skarbowy.

©teu'crreep, sn. =(e)§, pi.

=e, bamulec m. u steru.

©teu'errcgifter, sn. *§, pl.

— , rejestr m., spis m. podat-

ków.
©ieu'crrütfjiänbe, sm. pl.

|

zalegoci podatkowe.

©teu'erruber, sn. *§, pi-

— , sterowe wioso, ster m.

Steii'crfadje, sf. pl. «n,

-prawa podatkowa.

Steu'erfa^, sm. «=e§, pl.

»jäte, zasada podatkowa.

Steu'crfu)ein, sm. '(e)s, pl.

*e, pokwitowanie n. zapaty

podatku.

©teu'erfd)ieuer, sm. suwak

parowy.

©teu'erfdjraube, sf. pl. =n,

ruba f. u steru; ruba
podatkowa; (obraz.) bie —
fefter anjiel)en obciy wik-
szym podatkiem, podatki

powikszy.
©teu'erftange, sf. pl. *n,

drag sterowy.

©teu'erWtera, sn. *(e%pi.

=e, system podatkowy, podat-

kowanie n.

©teu'erumtage, sf. pl. ;n,

rozkad m. podatków na po-

datników.

Steuerung, sf. pl. »en, l)

sterowanie n., sternictwo «.;

2) stawido n.; äußere —
stawido zewntrzne ; innere

— stawido wewntrzne ; $U=

Uffen— stawido kulisowe;

Sd)ieber— stawido suwa-

kowe; S3entil— stawido wen-

tylowe, przepustowe, prze-

pustoikowe (mechanika).

©teuewngSbogen, sm. ob.

9ier>er[terboaen.

©teu'eruitgSboläen, sm. =,

pl —f
sworze m. stawidZa;

=bebel, sm. drek m. sta-

wida; =[tange, */. obacz 3le»

uerfterftange ; »welle, sf. wa
m. stawida, wa stawidowy
(mechanika).

©teu'erung§wetlenlager, sn.

s%f
pl —

f
oysko n. wau

stawidowego (mechanika).

(Steu'erberteüung, sf. pl.

*en, repartycya f., rozkad m.

podatków.
Steu'erberwaltitng, */• pl-

«en, administracya /., zarzd

m. podatków.

Steu'erberroeigerung, */. pl.

• en, odmowa/, podatków.

Steii'erroefett, sn. -s, po-

datkowo /., podatki pl)

skarbowo /.

©teu'erso^er, sm. *$, pi.

f
podatnik 7W., podatku-

jcy m.
' ©teu'erjobteri«,*/'.^.-"^
podatniczka/., podatkujca f.
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Steu'erjettel, sm. =8, pl.

—, kwit poborczy, podat-

kowy.
©teu'erjufdjlag, sm. -<e)8,

pl. «fchläge, dodatek m. do
podatku.

©te'toen, *»;. -8. pl. -,
tratn m.

©tC'tBtttb, (wym.: stju'erd),

im. »8, j>£. =8, steward m.,

sucy pokadowy.
©tC'tuarlJC^ (wym.: stju'er-

des), sf. pl. "ffert, suca f.

na okrcie.

©tibt'^eit, «a. (babin) kra,
skra, zwlzi.

<Sttbi'fce, s». =8, ©ttbi^e--

ICt', «/". pJ. *en, kradzenie n.

Stibi'fcer, *w. -8, j?z. —

,

zodziej m.
Sttdj, sm. =(e)§, ^»Z. -e, 1)

ukucie ». (n. p. ig), uk-
szenie n. (n. p. komara, osy

i t. p.); 2) pchniecie n.

(ostretn narzdziem), raz m.,

sztych m. (ostrzem zadany)

;

ganie «.; jmtibm in bic SBruft

«inen — geben, beibringen raz

komu zada; jmnbm mebrere

«=e netten pchn kogo kilka

razy; einen — bekommen do-

sta raz, pchnicie; auf ben
— fechten bi si, fechtowa
na pchnicia, na pchnite
razy; »on bem erften «e od
pierwszego pchnicia, za pierw-

szem pchniciem; 3) kucie
«., kolka f. (w boku); 4)

sztych w., cieg m. (ig);

flrofje, Keine, feine, regelmä=

fig »e madjen szy wielkim,

maym, delikatnym, regular-

nym ciegiem; mit einem —
heften zezepi jednym cie-

giem; fie fann feinen — un,
näben ciegu zrobi nie umie,

nie zna si wcale na szyciu,

igy nie umie wzi do rki

;

fte bat nod) feinen — getan

jeszcze si ig tego nie

tkna, jeszcze tego szy
nie zacza; 5) sztych m.

y

rycina f., rytowanie n. (n.

p. miedzioryt, staloryt) ; 6)

bitka /., bierka /., lewa

f. (w grze w karty); 7) guz
m. w linie (egluga); 8) za-

miana f. towarów; auf ben
— banbeln handel zamienny
prowadzi; — urn — gowa

za gow, jedno za drugie;

9) (przenonie:) przycinek m.,

przymówka f.; ba8 mar ein
— auf tntd) to do mnie bya
przymówka; ba8 gab mir
einen — in8 §erj to mnie
serce przeszyo ; 10) (przeno-

nie:) — balten dosta,
dotrzyma miejsca, wytrzy-
ma prób, utrzyma si,
osta si; jmnbn im —
laffen odstpi, opuci, po-

rzuci kogo, zawie kogo;
im — gelaffen werben zosta
sam na sam, dozna zawodu;
beine 33eroeife fiatten nicht —
twoje dowody nie ostoj si,

nie maj podstawy, dadz,
si zbi, obali; 11) ber 2Betn

bat einen — wino ma
jaki posmak, przykwa-
niao, jest nadpsate; ber

Stoff bat einen — in8 3tote

materya wpada w czerwone,

ma odcie czerwonego ko-

loru.

©tt'djctft, ©to'ioct, sf. pl.

efijte, dzióbas m., przysiek m.,

cielica /.

©tt'djualfeit, sm. -8, pl.

— , midzysig m., pógrz-
dek m.\ podstopek m. kro-

kwi.

©ti'chblatt, sn. -(e)«, pl.

=blätter, 1) ochrona /., jecza

/., garda /. u rkojeci szpa-

dy; 2) (obraz.) obacz Q\tU
fcfjeibe.

©ti'djbn&en, sm. -8, pl.—,
ziemia piaszczysta (kolejn.).

©ti'cbbrett, sn. =(e)8, pl.

=er, podstopek m. krokwi.

©ti'djetfeit, sn. obacz -©ted)»

etfen.

©tt'tficl, sm. =8, pl. —

,

obacz (rabfttcbel.

©tithClCt', */. pl. =en, przy-

tyk m., przycinek m., przy-

mówka /., uszczypliwo /.,

przeks m. [ctjelig.

©tt'djeltg, adi. obacz ©ta»
©tt'djeltt, vn. (baben) l)

auf jmnbn przycina, przy-

ci, przymawia komu,
szczypa, bó kogo (sowa-
mi); aufetnanber — przeko-

marza si; 2) szy pilnie

(artobl.).

©tt'djeltt, sn. =8, obacz

©tichelei.

Sn I en ber, ®eutfcf)=f>olmfrf)e§ SSorterbii.

©ti'djelname, sm. obacz
©poitname.

©tt'd)clltb, adi. uszczypli-

wy, ucinkowy; adv. z prze-

ksem.
'©ti'djelrebe, sf. pl. -n,

©tt'cheltnort, sn. s(e)8, pl. *e,

obacz ©liebelet.

©tt'tyelfdjtmmcl, sm. =8,

pl. — , deresz m. (ko).

©ti'Ü)feft, adi. nie mogcy
by ranionym.

©tt'chljaltig, adi. uzasa-
dniony.

©tt'djbalttßfcit, */• uzasa-
dnionoó /.

<3tt'd)ljan&e(, sm. =8, handel
wymienny; = SEaufchbanbel.

©ti'd)f(>M)e, sf. pl. -n, wy-
lot m. sklepienia, kozuba /.,

luneta f.
©tt'djfrtUtt, sn. -(e)8, pl.

Kräuter, arnika f.

<§U'd)Ieiften, sm. -8, pl. —

,

sztychulec m.
6tt'thler, sm. -8, pl. —

,

przycinaczTw., przymawiacz m.
©ti'drttng, sm. -8, pl. «=e,

jwica f., ciernik /»., ko-
stur m.

©tt'chlod), sn. -(e)8, pl.

»löiher, dziurka ciegowa.
©tt'djofen, sm. =8, pl.

=bfen, szmelcarski piec (hut-

nictwo).

Sti'djöffnitng, sf. pl. -en,

otwór spustowy (górn.).

©tt'djma§, sn. =e8, pl. »e,

— Der 2la)ie wymiar m. roz-

stawy osi (kolejn.).

«Stt'ujjjrobe, */. pl. «n, l)

próba robiona ostrem, szpi-

czastem narzdziem (np. bag-
netem); 2) próba wypadkowa,
na wyrywki.

<Stt'd)rofir, sn. =(e)8, pl.

=e, prawy chodnik (w bro-

warach).

Sit'dlfäge, ©tu'fpge, sf.pl.

sn, otwornica /.

Stt'djf<6cuifel, */. pl. -n,

rydel m., ryskal m.
©ti'tbfdjetbe, sf. pl. -n,

tarcza, do której si strzela

o wysokie nagrody.

©tt'djtnaffe, */. pl. -n,

biaa bro.
©tt'djniahl, */. pl. -en,

wybór cisy, cilejszy; fie

fommen auf bie — midzy
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nimi odbdzie si wybór
cilejszy; burd) eine — ent=

fdjeiben rozstrzygn przez

wybór cilejszy.

©tt'djWetn, sm. -(e)8, pl
*t, wino nadpsute, nadkwa-
niae.

©ti'^ttetfC, I. sf. pi =n,

sposób m. kucia, zadawania

ran; II. adi. i adv. 1)

kolc, pchnite razy zadajc,

sztychem ; 2) na wyrywki, na

prób.
©U'd)to>ort, sn. .(e)8, pl

it, 1) odnonik m. (drukar-

stwo); 2) zawoanie »., wyraz,

po którym aktor wystpi
ma na scen; 3) obacz.

©tidjelfi.

©tt'ujtoimbe, sf. pl -n,

rana kuta, pchniciem za-

dana.

©ti'tfarbeit, sf. pl -en,

robótka haftowana, wyszy-

wana, haft m., haftowanie

n., wyszywanie «.

©ti'ÖbOUmtDOÜC, sf. bawe-
na /., nici pl do haftowa-

nia, wyszywania.

©tt'jfbamjjf, Stt'ttbunft,«»'.

«(e)8,pJ.=bämpfe, =bünfte, para

duszca, wyziew duszcy.
©t'i'tfeit, I. va. (baben)

haftowa, wyszywa; (in)

roeif} — haftowa na biao;
IL vn. (fein) dusi si; =
©rfttdfen.

©tt'ttCll, sn. =8, haftowanie

n., wyszywanie n.

©tt'rler, sm. «8, pl. —

,

hafciarz m.
©tf'derin, <?/. pZ. -nen,

hafciarka /.

©tttfem', «/. .p. -en, ob.

©ticfarbeit.

©ttderei'a,efcljäft, *n. -(e)8,

pZ. -e, ©itiferetlaben, sm. «8,

j)Z. «laben, sklep hafciarski,

©tt'tfflllfe, sm. -ffeS, p.
«flüffe, nieyt duszcy; udar
pucny.

©tf'tfflaro, «n. -(e)§, ^.
»e, nici pl do haftowania,
do wyszywania.

©tt'dpS, *». -fe§, p?. «fe,

gaz saletrorodny, azot m.
©ti'flgajC, sf. pl »n, kan-

wa /.

©ti'tfplb, sn. -(e)8, zoto
n. do haftowania.

<Sti'cfl)llftei1, sw. -8, kaszpl

duszcy, koklusz »w.

©tVtfttfjt, ©tt'Ötg, a<H. du-

szcy (np. powietrze).

'©«'«lift, */. pi. -lüfte, l)

zaduch m.] 2) azot m., du-
siel im.

Stt'tflllfiifJ, adi. azotny.

«Stt'tfmuftcr, s». =8, ^jZ. —

,

dese w. do haftowania, wy-
szywania.

©tt'tfnnbel, sf. pi =n,

iga /. do haftowania, wy-
szywania.

@ti'tfoflj&(ga3), sn. .(e)8,

Ogafe), pZ. =e, (<gafe), gaz azo-

tny.

©ti'rfyerlen, */. pl pery
p. do haftów, do wyszywa-
nia, pery weneckie.

©tt'tfraljmen, sm. =8, pi.

— , krosienka /.

©ti'fJfetbe, sf. jedwab m.
do haftowania, do wyszy-
wania.

©tt'tfftoff, sm. «(e)8,^ ga-

uik m., azot m., saletroród m.

©ti'dftoffhalttg, adi. azo-

tny.

©tt'dftofffäure, sf. pl. =n,

kwas azotny.

©tt'cftrommel, sf. pl. =n,

obacz ©ticfrabmen.

<5ti'ütüd), sn. *(e)8, obacz

©ticfmufter.

©ti'ÖfflCrf, *«. "(e)3, obacz
©ticteret.

©ti'dtoetter, «w. =§, pZ. —

,

gaz kopalniany duszcy.
&ti'Ü\D0Ut, s/. wena /".

do haftowania, wyszywania.

©tt'fläCUfl, sw. r(e)§, pZ. -e,

1) materya f. do haftowania,

wyszywania ; 2) sprzt m. do

haftowania, narzdzia haf-

ciarskie.

©tiebel, sw. »8, pZ. —

,

©tte'brfn, «a. po berlisku
zamiast ©ttefel, fiefeln.

©tte'ben, vn. ftiebe, ftiebft,

ftiebt, ftob, bab i bin geftoben,

wzlatywa, wzlecie do góry,

sypa si (jak proch, iskry,

mka); au8etnanber— rozsy-

pa si, rozprószy si, roz-

pierzchn si.

©tie'fbruber, sm. =g, pl.

-brüber, brat przyrodni.

©tte'fel, sm. --8, pl. —, 1)

but w.; — für amen bu-

ciki damskie; tyolje — buty
z cholewami; fid) — angießen

wzu buty; bie — ausgießen
zzu buty; abgetragene —
schodzono buty; fpanifdje —
hiszpaskie buty; 2) (obraz.)

feinen — albo feinen guten
— geljen tgo chodzi; einen

guten — tttnlen albo »er-

tragen tgo pi; einen —
teben gupstwa gada; roa8

ift baS für ein — co to za
gupstwo ; 3) cylinder m.
(mechanika); 4) erd f,
tyka/.; = ©tange.

©tie'fclabfat}, sm. -e8, pl.

»fäfee, obcas m. (u buta).

©iie'felbanb, sn. =(e)8, pl.

-bänber, uszko n. u buta,

©tie'felujen, sn. «s, pl —

,

dim. od ©tiefet, bucik m.

©tie'feletitfafc, sm. «e8, pl.

»fó'£?,
elasryka f. u butów.

©ttefele'tte, sf. pl. >n,

bucik m.
©ttC'fClfÖrratg, adi. majcy

ksztat buta.

©ttC'f£lfu§, sm. artobl.

zamiast ©tiefetpiitjer.

Sttc'felficfdjhft, S7i. -(e)8A
pi -e, ©tic'feüoben, sm. -8,

pl »laben, skad m. obuwia,
sklep m. z obuwiem,

Site'felljolj, sn. =es, pl.

«tjbljer, prawido n. do bu-

tów.

<5tte'feifned)t, sm. -(e)s, pl
-e, chopak drewniany, zzo-

wak m. (do zdejmowania
butów).

©ticfelieber, sn. -8, pl. —,
skóra f. na buty.

©tte'feneiften, sm. -8, pl.

—, kopyto n. do butów.

©tie'fetn, I. va. (b.aben)

obuwa, obu w buty; fid)— wdziewa, wzuwa, wdzia,
wzu buty; ber fleftiefelteÄater

kocur m. w butach (bajka);

gefiiefelt unb gefpornt gotów
do odejcia, do odjazdu; IL
vn. (baben) chodzi.

©tte'fetyiifcer, sm. -8, pl.

—, czyciciel m. butów.

©tte'felfdjaft, sm. =(e)g, pl.

«fcbä»te, ctiolewa /.

Stte'felfdjttwrje, sf. czer-

nido n. do butów.

©ttc'fclfoblc, */. pl «n„

podeszwa /. do, u buta.
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©tiCfeiftriwe, sf. pl. =n,

sztylpa /.

©tie'felftittyc, sf. pl. -n,

obacz ©ttetelfchaft.

©tie'feltent, s. pl ojczym
m. i macocha f.

©tie'felttndjfe, sf. pl. =n,

obaez ©tiefeifdjroärje.

©tte'felttiiujfer, sm. •$, pl.

— , obacz ©ttefelpu^er.

©tie'feläieljer, sm. -§, pl.

—, kruczek m., zzowak m.,

chopiec m.
©tie'fgefd)tt)ifter, s. pl. ro-

dzestwo przyrodnie.

©tte'ffittb, sn. -(()§, pl.

»er, dziecko przyrodnie, pa-

sierb m. lub pasierbica /.

(Stiefmutter, sf. pl. -mütter,

macocha f.

©tie'fmiittcrdjen, sn, =§,

pl. —, 1) dim. od (Stiefmutter,

macoszka /. ; 2) wdówki pl.,

bratki pl., braciszek m.,

jasieniec ni., Jasionka /., sio-

strzyczka f. (ro!.).

©tte'fmÜttCrUd), adi. ma-
coszy ; adv. po macoszemu

;

— befjanbetn obchodzi si
jak macocha, po macoszemu,
macochowa, macoszy; bie

Statur Ijat ifjn — be&anbelt

Datura macocha mu bya,
nie bya hojn dla niego.

©tie'fmütteriid)feir, sf. nie-

sprawiedliwo macosza.

©tiCffdjtoefter, sf. pl. -n,

siostra przyrodnia.

©tie'ffoljn, sm. *(e)§
#

pl.

=fßhne, pasierb m.

©tiCftodjter, */. pl. -tödjter,

pasierbica /.

©tie'füater, sm. «8, pl.

«öäter, ojczym m.

©ttC'fOätetU^, adi. ojczy-

mi; adv. po ojczymiemu, jak
ojczym.

©tie'ge, sf. pl. -n, i)

schody pl. ; = £reppe; id)

roob,ne groei «n Ijod) mieszkam
na drugiem pitrze; 2) da-

wna miara; eine — ©ter

20 sztuk jaj; 3)= ©djober;

4) = ©tetge.

©tte'genljailS, sn. klatka

schodowa.

©tie'genreiniger, *»». =§,

pl. — , stopniarz m. (górn.).

©tte'glu), sm. -eg, pl. =e,

szczygie m. (ptak).

©tief, sm. =(e)3, pl. -e, 1)

trzouek m. (u motka, noa,
mioty), rkoje /., rczka
/. ; — eimr Stjt toporzysko

n.; — be§ 35refd)flegelö ce-

pak m., cepisko n., dzierak
m.

;
(przenonie:) etro. mit

«Stumpf unb — ausrotten
wykorzeni do szcztu, wy-
korzeni tak, e ani ladu
nie zostanie; ben — jur

2l£t fudjen szuka pozoru,

wymówki, szuka kija, by
psa obi; 2) odyga /. (u

kwiatu); = ©tengef; ogonek
m., szypuka /. (u owocu).

©tie'Inrtig, adi. trzonko-

waty; szypukowaty.
©tie'Iauge, sn. =§, pl. «=n,

dugooczek m., prtooczek m,
(zoologia).

©tte'lblutt, sn. <(e)§, pl.

»Matter, li /'. z szypuka,
li odyg-owy.

©tie'Ibranb, sm. =(e)§,

omar perzowy (rol.).

©tie'lbürfte, */. pl. -n,

szczoika f. z drkiem.
©tieleidje, sf.'pl. =n, sko-

drzay db.
©tie'Iefl, va. (Ijaben) 1)

trzonek do czego da(wa),
oprawi, osadzi w rczk,
w trzonek; 2) ein geftielteä

Statt li szypukowy,
z szypnk.

©tteltyeim, sm. «(e)§, pl.

«e, rkoje f.

©ttClig, adi. 1) odygowy,
szypukowy; 2) (obraz.) prze-

dugi, nudny.

©ttYUOu), sn. -(e)8, pl
=Vó)ev, otwór m. na rczk,
na rkoje.

©tte'IIoS, adi. 1) niema-
jcy rkojeci; 2) bezody-
gowy (botanika).

©tie'Uofigfett, */. bezo-
dyg-owo f. (botanika).

©tiCIftonbig, adi, ody-
gowy (bot.).

©tter, adi. 1) nieruchomy,

w sup stojcy; =er 33lid°

szklane oczy, wryty, osu-
piay wzrok; 2) — fettt nie

mie pienidzy (w mowie
studenckiej); adv. jmnbn —
anfeljen patrze na kogo wry-

tym, osupiaym wzrokiem,
dziko.

©ticr, sm. .(e)§, pl. =e, 1)

byk m., buhaj m., bujak m.
;

2) byk m. (nazwa konstela-

cyO-

©Me'ren, vn. (Ejaben) pa-
trze wrytym wzrokiem, szkla-

nemi oczyma, oczy wytrzesz-

czy.
©tie'rfed)er, sm. «=§, pi.

— , toreador m., walczcy m.
z bykiem.

©tie'rgefedjt, sm. =(e)§, pi.

«e, walka f. z bykiem.

©tie'rjagb, sf. pl. «en,

pogo /. za bykami.

©tie'rfämp-fer, sm. =g, pl.

—, toreador m.
©tie'rfojjf, sm. =(e)§, pl.

»föpfe, gowa/., eb m. byka.

©tie'rfityftg, adi. byczo-
gowy.

©tie'rteber, sn. -g, bycza
skóra (wyprawna).

©tie'rlein, sn. =g, pi. —

,

dim. od ©tter, byczek m.
©tie'rnatfeit, sm. =s, pi.

— , kark m. byka, byczy
kark.

©tie'madig, adi. byczo-
karczysty.

©tie'rojjfer, sn. -§, pl. —

,

ofiara f. z byków (historya).

©tift, I. sm. «(e)§, pl. -t,

1) sztyft m., sztyfcik m.,

skówka /*., koeczek m.,

gwodzik m.; mit =en befe=»

fttgen przysztyftowa, przy-

mocowa, przybi koeczka-
mi; 2) oówek m. ; = Siei*

fttft; 3) pieniek m. zba; 4)

may chopiec (artobl.); II.

sn. *(e)§, pl. «e i =»er, za-

kad m., fundacya /. ; kon-
wikt m.

;
getftliea — kole-

giata /.; ein — für 2Irme,

Äranfe dom schronienia, schro-

nisko »., przytulisko n. dla

chorych.

©ti'ftbrief, sm. .(e)g, pi
-e, oba'-z ©tiftungäurtunbe.

©ti'ftt^en, sn. =§, pl. —,
dim. od ©tift, koeczek m.

©ti'ftetl, va. (tjaben) 1) za-

kada, zaoy; = grtinben;

ein Äranfenb,auä — zaoy
szpital; einen Drben —
zaoy zakon, ustanowi
order; eine ©elfe — za-

prowadzi, zawiza sekt;
ein Regiment — wystawi
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puk; 2) spowodowa, sta
eio czego przyczyn, zrobi

co'; = oerurfadjen ;
grieben —

pokój sprawi; greunbfcbaft
— przyja zawrze; eine

betrat — maestwo sko-

jarzy; oiel ®llte§ — zrz-

dzi wiele dobrego; üiel Un-
heil — narobi, nabroi wiele

zego; Jpänbel, Unfrteben —
sia niezgod; SRufcen —
uczyni co poytecznego,

przynie poytek ; 3) da,
darowa; jmnbm etro. junt

©eburtstag — darowa co

komu na urodziny (poufale)*,

4) p'zymoco(wy)wa co ko-
kami; = mit (Stiften be=

•feftiqen.

©ti'ftCH, sn. <*$, 1) fundo-

wanie »., zakadanie n. ; 2)

darowanie n. (poufale).

©tt'fter, sm. *§, pi. —

,

1) zaoyciel m., fuadator

m., nadawca m.\ 2) autor

m., twórca m., sprawca m.
(czego dobrego, zego i t. p.).

©ti'fterin, */• pi- =nen, i)

zaoycielka /., fundatorka

f.\ 2) autorka /*., sprawczy-

ni /.

©ti'ftfül-riing, sf. pi. «en,

sposób m. trzymania oówka;
sposób rysowania.

@ti'ftI)oncr, sm. =§, pi. —,
raczka f. do oówka.
'©tt'ftifd), ©ti'fUid), adi.

instytutowy, zakadowy; kapi-

tulny.

©tt'ftfreibe, sf. vi- -«#

rysik m.

©tt'ftler, sm. »g, pi. —

,

prebendaryusz m., majcy
utrzymanie w domu ubogich;

ucze m. w konwikcie.

©ti'ftlertn, sf. pi. =nen,

prebendaryuszka f., majca
utrzymanie w domu ubogich

;

uczennica /. w konwikcie,

©tt'ftäamt, sn. Ke)3, pl-

"äntter, urzd kapitulny.

<§ti'ft§umtmamt, sm. =(e)§,

pi. -männer, rzdca kapi-

tulny.

<Stt'ft3arme(r), sm. --en, pi.

«en, Stt'ftäarme, sf. pi. »n,

obaez ©tittler, ©tiftlerin.

©tt'ft§urief, sm. -(e)§, pi.

-e, obacz ©ttftungurfunbe.
©ttftfdjule, sf. pi. *n,

szkoa biskupia, kapitulna

(w wiekach rednich).

©U'ftSbame, */. pi. -n,

StiftSfcau, sf. pi. »en,

©tt'ftafräulein, sn. -s, pi. —

,

1) kauoniczka /. ; 2) mie-

szkanka f. w zakadzie dla

kobiet w podeszym wieku.

<Stt'ft3ffil)tg, adi. zdatna

do przyjcia na kanoniczke.

©tt'ftSpt, *». --(e)3, pi.

sgliter, majtno kapitulna,

dobro n. kapitay; dobro
zakadowe.

©ti'ftstyaujjtmann, sm. ob.

©tiftsamtmann.
©tt'ft3bait§, sn. «=je, pi.

<=bäufer, kapitua /. ; dom
zakadowy.

Stt'ftSherr, sm. -n, pi.

=en, kanonik m.

©«'ft^errnftette, */. pi.

=n, kanonia f., prebenda /'.

©tt'ftgpttC, sf. przybytek

Paski, arka f. przymierza

(u ydów).
©ti'ftSfaffe, */. pi. =n,

kasa kapitulna, zakadowa.
©ti'ft§ftru)e, sf. pi. =n,

koció katedralny, kole-

giata f.

©tt'ftSmäfjij}, adi. kapi-

tulny.

©tt'ftStfarre, sf. pi. «=n,

parafia kapitulna.

©tt'ftityfarrer, sm. «=g, pi.

—
,
proboszcz kapitulny.

©tt'ft§tfriinbe, sf. pi. »n,

kanonia f., prebenda /.

©ti'ft§J)n)J>ft, sm. *e§, pi.

»propfte, ob. ©tiftSoorfteher.

Sti'ftgfu)iiJe, sf. pi. -n,

szkoa kolegiacka.

©tt'ftSfdjiiler, sm. *3, pi.

— , ucze m. szkoy kole-

giackiej, ucze w konwikcie.

©tt'ftgftCÜC, sf. pi. *n,

kanonia /"., prebenda /.

©tt'fräftubc, sf. pi. ~n, ka-

pitularz m.

©ti'ftSberfammtung, sf. pi.

=en, posiedzenie n. kapituy.

©ti'ftftjerttialter, sm. -s,

pi. — , obacz ©tiftSamtmcmn.

©ti'ft-Söocftc^cr, sm. -%, pi.

— , dziekan m. kapituy.

©tt'ftgjögltng, sm. -(e)ö,

pi. se, obacz ©tift3fd)iiter.

©ti'ftuitg, sf. pi. *en, 1)

fundacya /., zakad m.\

mllbe — fundacya dobro-
czynna; 2) dotacya f., fun-

dusz m. (na co przeznaczony);

3) darowizna /.; = ©tJjen»-

funq.

Stt'ftlWßgbrief, sm. obacz
©tiftungSurfunbe.

<Stt'ftung§feft, sn. »e8, pi.

=e, obchód m. zaoenia, ro-

cznica f. zaoenia (n. p. szko-

y, stowarzyszenia).

©tt'fhmgäfajntal, sn. =<e)§,

pi. -e, kapita zakadowy,
dotacyjny.

©tt'ftuttggtag, sm. =(e)s, pi.

-e, dzie m., rocznica /. za-

oenia.
©ti'ftitugSurfimbe, sf. pi.

'n, akt m. zaoenia, akt

fundacyjny, zapis m. fundacyi.

©ti'ftjabn, sm. «(e)§, pi.

»jäbne, zb m. na sztucznym
pieku.

©ti'gma, sn. -, pi. -ta

i ©ttgmen, pitno n. ; =
Sranbmal.

©tt'gmatifatto'it, sf. pi. «en,

(na)pitnowanie n.

stigmottjtc'rcn, va. (baben)

napitnowa ; = branb*
malen.

©ttl, sm. «(e)§, pi. =e, 1)

styl m. (budowu.); 2) styl

m., sposób m. pisania; ge-

fugter, etcbabener — styl wy-
szukany, wzniosy ; affeltier*

ter — styl wymuszony; ge»

bunbener — styl kontrapunk-

towy (muzyka); 3) styl m.,

rachuba f. czasu; Qtitve<f)>

nung im alten unb neuen -e

wedug starego i nowego
stylu; 4) zwyczaj m.\ boS

ift ^ter fo — taki tu zwyczaj.

tilatt, sf. pi. »en, ro-

dzaj m. stylu.

StUe'tt, sn. -(e)§, pi. «e,

sztylet m., pugina 7W.; mit

bem — töten zasztyletowa.

©tnfebler, sm. =§, pi. —

,

bd m. (w) stylu.

©tt'lgefityt, sn. =(e)S, po-

czucie n. stylowoci, pikna
w stylu.

©tn&uft, adi. majcy styl

sobie waciwy.
©tUtfie'reit, va. (biben) l)

gut, jd}led)t — dobrze, le
pisa; 2) stylizowa, nada-

(wa) pewien styl.
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©tüi'ft, sm. =en, pl. -en,

stylista m., umiejcy m.
pisa.

©tüi'ftif, sf. pl. -en, l)

stylistyka /., sztuka f. pisa-

nia; 2) sztuka/, budowania
wedug regu stylu.

©iili'ftin, */. pl. =nen, sty-

listk.-i f., umiejca /. pisa.

©tili'fttfdj, adi. stylisty-

czny; adv. stylistycznie.

©ti'lfiinftier, sm. -s, pi.

— , mistrz m. stylu.

©tt'lfünftleriit, sf pl. =nen,

mistrzyui f. stylu.

©tili, ©tt'lle, I. adi. spo-

kojny ;
= ruhig; milczcy; =

fdjmetgfam; cichy; =er 2Jienfd)

czowiek spokojny, cichy ; nie-

szkodliwy, niewinny ;= Ijarm»

loS ; fte fteCen im =en @in=
»erftanbni miteinanber ?
w potajemnem porozumieniu

;

in =er 9la)t wród ciszy nocnej;

ein *e ©ebet »errichten (po)-

modli si cicho; »er 3Sor=

behalt zastrzeenie n. w myli

;

ttn «en potajemnie, w cicho-

ci; bo§ ift fein =er äßunfd)

to jego skryte, tajne ycze-
nie; mir führen ein =e§ eben
yjemy w zaciszu, nie udzie-

lamy si; urn -e§ Seifeib

n>irb gebeten prosi si o ciche

wspóczucie; eine =e Siebe

skryta, tajemna mio; ein

-er Xeilfjaber cichy, niejawny
spólnik; «e Qt'\t czas ogór-

kowy, im »en oerfaufen sprze-

da z rki; »er 33oriuurf mil-

czcy wyrzut; bie »e 2ßod)e

Wielki tydzie; ber =e $xei*

tag Wielki pitek; ber =e

Djean Ocean Spokojny; >t

SDteffe cicha msza; on ben =en

%X\X\\l fommen pi skrycie;

-e äßaffer finb tief ciche wo-
dy brzegi rw ; II. adi. cicho,

spokojuie; milczco; (fei) —

!

milcz! — (DO)! cyt! — fteben,

— fjalten, — fifcen, — liegen,

— fdjroeigen, obacz ftiUftetjen,

ftillbalten, ftillfifcen, ftiUiegen,

fttHfdjroeigen; — roerben uciszy
si, cichn, cisze; uspokoi
si; — madjen uciszy, uspo-

koi; — bODOtt! o tem sza!

nie mówmy, nie mów o tem!

eä ift nod) immer nidjt —
booon cigle jeszcze o tem

mówi; mit bem Verlauf get)t

eS — popyt zbyt jest saby ; e
ift borin »er geraorben popyt za

tym towarem zmniejszy si

;

— roie ba§ ©rab milczcy
jak grób; er tut im »en siei

©uteä czyni wiele dobrego
potajemnie.

©tt'üamme, sf. pi. =n,

mamka karmica.
©tt'Miar, adi. dajcy si

wstrzyma, zatamowa.
©tt'lle, sf. cicho /., ci-

sza /., spokojno /., spokój

m, ; tote — cisza zupena

;

eä Cjerrfctjt eine grojje — im
§anbel w handlu panuje
wielka cisza, bezczynno,
wielki zastój, handel prawie

zupenie usta; in ber — , in

aQer — cichaczem, po cichu;

in ber — ber 3la)t podczas
ciszy nocnej

; fidj in aller —
baoonmad)en zemkn pota-

jemnie, w skrytoci.

Stillen, va. ((jaben) uspo-

kaja, uspokoi; einen 2tuf«

tufyr — przytumia, przy-

iumi powstanie ; ben §UU=
ger, Surft — zaspokaja, za-

spokoi gód, pragnienie

;

$8lut — zastanawia, zasta-

nowi, zatamowa krew; bie

krönen — koi, ukoi zy;
©djmerjen — umierza,
umierzy bole; Sörm — uci-

sza, uciszy wrzaw ; ein $ittb

— (na)karmi dziecko, da
dziecku pier.

©ti'flen, sn. -s, ©ti'ltimg,

sf. uspakajanie n., uspokoje-

nie «.; przytumienie n. (n.

p. powstania) ; zaspakajanie

n , zaspokojenie n. (n. p.

godu); zastanowienie n. (n.

p. krwi); umierzenie n. (n. p.

bólów); (na)karuienie n.

(dziecka).

©U'llen&, adi. =( Mittel

umierzajcy rodek.

©ti'll(e)ljalten, vn. Ijalte,

bältft, halt, bielt füll, fjabe

ftiHgerjalten, 1) zatrzyma sie,

stan; 2) (obraz.) wytrzy-

ma katusze w spokoju, cier-

pliwie, podda si, zrezy-

gnowa.
Stt'lUjaltcn, sn. =3, l) za-

trzymanie n. si; 2) (obraz.)

cierpliwo /'., rezygnacya /.

©ttllCbCn, sn. =§, 1) ycie
spokojne, zaciankowe, samo-
tne; 2) malarstwo przedsta-

wiajce przedmioty martwej
przyrody (n. p. owoce, kwiaty),

malarstwo sielankowe.

©tt'ltießett, vn. liege, liegfr,

liegt, lag füll, fjabe i bin füll-

gelegen, lee spokojnie, nie-

ruchomo.

©ti'UtCßCn, sm. »§, 1) lee-
nie spokojne; 2) (obraz.) za-

stój m. ; = ©tiffonb.

©ti'llmeffe, sf. pl. «n, cicha

msza.

©tt'lloS, adi. niestylowy,

bez styln.

©tt'lloftfllett, sf. niestylo-

wo /., bezstylowo /.

Stt'llfd)Ö)CiflCn, vn. fdjroeige,

fctjroeicift, idiroetgt, fdjroieg füll,

tjabe ftillgefdjroiegen milcze,
zamilkn

;
fcfjmeig ftill ! milcz

1

id) befabl ifjm ftiUiufcbroeigen

nakazaem mu milczenie.

Stt'flfdjtDetfien, sn* §, mil-

czenie n. ;
— beobachten mil-

cze; jmnbm — auferlegen

nakaza komu milczenie

;

etro. mit — übergeben mil-

czeniem co pokry, zamilcze
o czem, nie wspomina o

czem; — gilt für (SinmiHi-

gung kto milczy, przyzwala,

zgadza si; baö — hxtc^ttl

przerwa milczenie.

©tt'üfd)uietflCnü, adi. mil-

czcy; spokojny; niejawny;

»er Vorbehalt zastrzeenie mil-

czce; unter =er 33otau§fer^ung

pod domniemanem zaoe-
niem; =e§ @inoerftanbni mil-

czce zezwolenie; adv. mil-

czco, milczkiem, nic nie mó-
wic; — ooraugefefcte S3e-

bingung warunek milczcy,
rozumiejcy si przez si.

©tt'fllt^Ctt, vn. fifee, fi^eft

i fit^t, fifcc, fa§ ftitl, Übe i bin

fliUgefeffen, siedzie spokojnie^

nie rusza si; (obraz.) nic

nie robi, prónowa.
<&tt'Uftyer, sm. =3, pl. —,

cichacz m.

Stt'üftanb, sm. =(e)§, 1) sta-

nie n. cicho, spokojnie; spo-

czynek 7»., nieruszanie n.

si; 2) przerwa/., zawiesze-

nie n. czego, zatrzymanie n.

si; gcfdjöftlidjer — zastój ?w»
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nieczynno f. w handlu;

geiftiacr — martwota /.

etniftCljCU, rn. ftebe,

ftebjt, fte&t, ftonb fUII, babe

i bin ftitlgeftanben sta spo-

kojnie, nie rusza sie; sta-

n, zatrzyma sie; ftillgeftan«

ben ! stój
!

; bie Utjr ftefjt [tili

eegar nie idzie, stoi; ba bleibt

einem ber SBerftanb — na to

ju gowy niestaje, tego ju
poj nie mona; er fann

feinen Slugenblicf — nie ustoi

na chwil; II. ftiHftet)enb,^pr.

i adi. stojcy (spokojnie),

nieruchomy.

©ti'ttftcijcit, sn. -2, 1) ob.

©ioftonb ; 2) zatrzymanie

n. si.

©tt'IÜOÜ, adi. odpowiada-
jcy reguom stylu, stylowy;
pikny, gustowny.

©tl'mma&.Hak, sf. goso-
wanie n.', fidj ber — ent»

fallen wstrzyma si od go-
sowania.

©tt'mmbanb, sn. .(e)g, pi.

«bänber, struaa gardowa,
wizado gosowe (anat.).

©ti'mmbanbläljmung, */.

pi. =en, parali m., poraenie
struny gardowej, wizada
gosowego (medycyna).

©tt'nttttfiar, adi. dajcy
si nastroi (n. p. instrument
muzyczny).

©tt'ntntbeg&bt, adi. majcy
pikny gos, org'an.

©tt'mmfeeredjttnt, adi. ma-
jcy prawo gosowania.

©ti'mmuered)ttgtc(t:), sm.
«=en, pi. »en, uprawniony do
gosowania.

©ti'mmberedjtigmig, */.

prawo n. gosowania.

©ti'mmbtliMnfl, sf. kszta-
cenie n. gosu.

©timm^cn, sn. »§, pi. —

,

dim. od ©timme gosik m.
©tt'mme, sf. pi. =n, i)

gos »w.; mit lauter, lafer,

fjalber — fpred)en, lefen mó-
wi, czyta gono, cicho
(przytumionym gosem), pó-
gosem; td) erfannte itjn an
ber — poznaem go po go-
sie; feine — ergeben podnie
gos; er fjat eine angenehme— ma przyjemny gos, or-

gan; Klang ber — metal m.

gosu, (w muzyce:) dwi-
czno /., brzmienie n. go-
su, organu; bet — fein mie
gos, módz piewa; mit t)et=

ferer — ochrypym gosem; eg

fefjlten jroet =n brakowao
dwóch gosów; bte obere (erfte),

untere (jroeite)—fingen piewa
pierwszym, drugim gosem;
bie «n augfdjretben, »erteilen

rozdzieli partye; 2) piew
m. ptaków, bte — beg P.xit*

fucfg bort man nur big 3"=
fyantti kukuka piewa tylko

do w. Jana; 3) gos m.,

kreska /. przy wyborach (po-

lityka); feine — abgeben od-

da gos, gosowa; bie —
nerroeigern nie da gosu;
bie =n fammeln zbiera gosy;
beg ©ammeln (3at)fen) ber *n
skrutynium «.; ©i§ unb —
[jaben mie gos w radzie;

feine — Ijaben nie mie go-
su, prawa gosowania; mit
allen <=n geroäfjlt wybrany je-

dnogonie; 4) gos m., opi-

nia/.; bte öffentliche — gos
publiczny, opinia publiczna;

5) (obraz.) bie — ber 3atur
gos natury ; eine innere —.fagt

mir serce mi mówi; bte —
beg ©eroiffeng regte ftd) in

tfjtn gos sumienia odezwa si
w nim; bie — beS Slutel
läßt ftd) nid)t oerleugnen krew
nie woda; 33olfeg —, ©otteg
— gos ludu, gos Boga.

©tt'mmen, l. va. (t)aben)

stroi, nastraja, nastroi;

eine toline gum Planier —
dostroi skrzypce do forte-

pianu; holjer — stroi na
wyszy ton; tiefer, ntebriger
— spuszcza, spuci; (prze-

nonie:) jmnbn günftig — na-
koni, skoni kogo do czego,

pozyska kogo dla jakiej

rzeczy; traurig — smuci;
gut, fd)ledjt geftitnmt fein by
dobrze, 'e usposobionym;
id) bin nid)t gum Sefeit ge=

fttmmt nie jestem usposobio-

nym do czytania; feine %0X°
berungen Ijod) — mie wyso-
kie pretensye; II. vn. (öaben)

1) gosowa, kreskowa; für

bag (Sefe| — gosowa za
ustaw; gegen etro. — goso-
wa przeciw czemu; für

imnbn — gosowa za kim,
na kogo; 2) zgadza sie; =
jufammenftimmen; bag ftimmt
nidjt gufammen to si nie

zgadza; bag ftimmt to su-
szne, to tak jest ; biefe £anb»
lung ftimmt ganj ju feinen

2lnftd)ten ten czyn zgadza
si zupenie z jego zapatry-

waniami; ftimmt bte SRecfj-

nung? zgadza si rachu-

nek?
©tt'mmen, sn. -8, l) stro-

jenie n. (muzyka); 2) goso-
wanie n., kreikowanie n.

6ti'mmenbudj, sn. =(e)g, pi.

«biidjer, partytura f. (mu-
zyka).

©tt'mmcneinktt, sf. jedno-

gono /.; mit — genmblt
wybrany jednogonie.

©timmengletdjktt, */. ró-

wno f. gosów.
(Stt'mmcnmelirktt, ©tt'ra-

menrachräobl/ sf. wikszo
/. gosów; abfolute, bebingte
— absolutna, bezwzgldna,
wzgldna wikszo gosów;
burd) einfache, mit grofeer —
geroätjtt wybrany zwyk,
znaczn wikszoci gosów;
er batte bie — für ftd) mia
za sob wikszo gosów.
©tt'tnmcnmtnbcrktt, ©tt'm«

menmtnberja^l, sf. mniej-

szo /. gosów.
Stt'mmenjirüfitn!», sf. pi.

=en, 1) próba /. gosu (mu-
zyka); 2) obacz ©timmen-
fatnmeln.

©tt'mirtenfammclit, sn. -8,

(Stimmenfammlung, sf. pi.

*tX\f zbieranie n. gosów, skru-

tynium n.

©tf'mmenfammler, sm. «s,

pi. — , zbieracz m. gosów,
skrutator m.

©tt'mmenjäljleit, sn. *g,

©timmenjciljliiitg, sf. pi. -en,

obacz ©timmeniammeln.
©ti'mmenjäljler, sm. -g, pi.

—, obacz ©timmenfammler.
«Sti'mmcc, sm. *$, pi. —

,

stroiciel m. (instrumentu mu-
zycznego); gosujcy m.

©ti'mittjiüjig, adi. zdolny

do gosowania, majcy gos.

Sti'mmfatt, sn. -=(e;g,

Stimmbeugmtg, sf pi. «en,

kadencya f. gosu.
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@tt'mmfül)rer, sm. *§, pl.

—, 1) pierwszy, piewak (mu-
zyka); 2) (obraz.) osoba mia-

rodawcza; mówca m. depu-

tacyi.

@tt'ntm(en)fiiljnntg, *f- pi
»en, (po)prowadzenie n. gosu,
gosów (muzyka).

©ti'mmgabel, sf. pl. =n,

wideki strojowe (muzyka).

©ti'mmgeber, sm. .g, pl.

—
,
gosujcy ot., oddajcy

*n. g<>s.

©tt'mmgebung, */. goso-
wanie n.

©ttmmljammer, sm.=s,pi.

-Jammer, motek ot., strój nik

m. (muzyka).

<5tt'mml)0tj, sn. i dim.

©ti'mmpljujen, sn. -g, dusza

f, skrzypców.

-fttmhttß, adi. w wy-
razach zooDych, jak: ftarf=

ftimmig silny gos majcy;
bmfttmmig w trzy, na trzy

gosy.
©ti'mmlage, sf. pi. --n, re-

gestr ot. w gosie, gosu (mu-
zyka).

©tt'mmläljraiuig, sf. pi.

-en, parali ot. gosu.
©ti'mmlaut, sm. =(e)g, pi.

-e, samogoska /. (gramat.).

©tintmleiter, sm. -g, pi.

— , 1) obacz ©timmfiifjrer; 2)

przewodnik m. gjsu (fizyka).

©tt'ntmltu), adi. gosowy.
©tl'mmloS, adi. 1) pozba-

wiony gosu ; 2) Die majcy
gosu, prawa gosowania; 3)

niemy (gramat.).

©ti'mmlofigfeit, »f. afonia

f., bezgos m., brak vi. gosu
(medycyna).

©ti'mmeifter, sm. =g, pi.

— , obacz Stimmer.
(Sti'mmtttel, sn. pi. gute

— tjaben mie pikuy gos
(muzyka).

«SttmraorganC, sn. pi. na-

rzdzia gosowe (anat.).

©timmredjt, sn. «(e)g, pi.

-e, prawo n. gosowania; all=

gemeineg — ogólne, powsze-
chne prawo gosowania.

©tt'mmritje, sf. pi. -n,

szpara gosowa, gonia /.
(anat.).

©ti'mmrifcenbänber, sn. pi.

wizada pi. goai (anat.).

Sti'mmritjenbedel, sm. -g,

krtaniokrywka /. (anat.).

©ü'ramfdjlüffcl, sm. -g, pi.

—, klucz m. (muzyka).

©tt'mmfu)U)öu)c,'s/. pi. -n,

sabo /. gosu.

(Stt'mmftoif, sm. -(e)§, pi.

=ftö(fc, obacz ©ttmmJjolj.

©ti'mmtag, sm. =(e)g, pi.

=e, dzie m. gosowania.

©tt'mmtäfeldjen, sn. =g, pi.

— , tabliczka /. do gosowa-
nia (historya).

©tiramton, sn. -(e)g, pi.

=töne, dwik wywoany drga-

niem strun gardowych (fizyo-

logia).

©tt'mtnübung, «/. pi. »en,

wiczenie n. gosu, wiczenie
wokalne; «en lnacften wi-
czy gos.

©ti'mmuinfang, sm. -(e)g,

rozcigo /., objto /.

gosu, diapason m. (muzyka).

©tt'mmung, sf. pi. .en, i)

strojenie n. (iustrumentu mu-
zycznego) ; 2) strój m. (instru-

mentu muzycznego); bie —
galten by nastrojonym; bte

— nerlieren rozstroi si; 3)
(przenonie:) nastrój m., hu-
mor ot., stan ot. umysu,
usposobienie n.; in — fein

by w dobrym humorze; nidjt

in — fein nie by w humorze

;

gebrückte — przygnbienie n.
;

gehobene — podniosy nastrój
;

fcie ©efeUf djctf t bei (albo in) guter
— erhalten zabawia towarzy-
stwo; gereijfe — stan rozdra-

nienia, rozdranienie n.;

öffentliche — opinia publiczna.

©ti'ramungäbtlb, sn. =eg,

pi. =ix, 1) obraz peen uczu-

cia; 2) szkic (pisany) odda-

jcy stan umysu, sposób my-
lenia pewnego kraju, miasta

i t. p.

©tt'ntmütel}, sn. *g, trzoda

gosujca (ironicznie).

Sti'mmtt)Cu)fet, sm. -g, mu-
tacja /., zmiana f. gosu.

ti'mmu)crfjcwg f
sn. -(e)g,

pi. =e, obacz ©timmorgane.
©ti'mmjäljier, sm. k, pi.

— , obacz ©timmenfammlec.
©tt'ramjettel, sm. =g, pi.

— , kartka /. do gosowania,
kreska f.; ungültiger — kreska
niewana.

«Stimirtatio'it, sf. pi. =en,

draaienie n., podniecanie n.
;= 3teijung.

©ttmulte'ren, va. (Ijctben)

drani, podnieca; = reijen.

Stt'mitlttS, sm. -, pod-
nieta f.; = 3teij.

©tt'ngd, sm. «g, pi. —

,

ogonek m. dzika (ow.).

©tinfaÖO'rCg, sf. pi. cygara
palce sie ze swdem (ar-
tobl.).

©ti'nfafant, =(e)g, czarcie

ajno (bot.).

©tf'nfbaum, sm. -(e)g, pi.

=bäume, mierdzie m., wy-
ygin w.

©ti'nfbocf, sm. =(e)3, pi.

-bbcfe, 1) kozio mierdzcy
\

2) (obraz.) mierdzinek ot.

©tt'ltfbadjS, sm. -feg, pi.

=fe, g'atunek kuny (zool.).

©tt'nlbrüfe, sf. pi. =n,

gruczo wydzielajcy pyn
cuchncy (anat.).

©tiltfcn, vn. ftinfe, ftinfft,

ftinft, ftanl, fiabe geftunten
mierdzie, cuchn, czu

;

nad) ettt). — mierdzie czem
;

er ftinft aug bem SJtunbe cu-
chnie mu z ust; (obraz.) oor
j^aulbeit — by niezmiernie

gnunym; ©igentob ftinft kto
si chwali, ten si gani; ba3
fib geftunfene Sügen to wie-

rutne kamstwa.
©tt'ltleit, sn. «3, mierdze-

nie n., cuchnienie n.

©tt'nfenb, ©tt'nftdjt, ©ti'n-

ftg, adi. mierdzcy, smro-
dliwy; — fein mierdzie,
cuchn; — tuerben mier-
dn, zacuchn; =e Siige wie-

rutne kamstwo; adv. — faul
niezmiernie gnuny.

©tt'nfer, sm. -g, pi. —,
mierdziuch ot.

©ti'nlertn, sf. pi. -nen,
mierdziucha /.

©tinlcrct', */. pi. -en,
raierdzenie n.

©tt'nffifd), sm. =eg, pi. -t,

obacz ©tint.

©tt'nffttcgc, sf. pi. -n,

mierdziomuch ot.

©ti'nlftafin, sm. -(e)g, pi.

=babne, obacz SBiebebopf.

©ti'tt!t((, adi. ob. ©tinfenb.

©tt'Htthfer, sm. =g, pi. —,
mierdziuch ot., krówka f.
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©tt'nllalf, sm. «(e)§, an-

trakonit m.

©ti'nllanuUe, sf. pl. «n,

miardo n.

©ti'nffoble, sf. pl. »n, dy-

eodyt m.

©tt'nlfreffe, s/. pJ. *n, psia

pieprzyca.

©ti'nlfugel, */. pl- =n, ku-

la mierdzca (dawniej w woj-

nie uywana).
©tt'nllod), sn. -(e)S, J>Z.

• lbd}er, mierdzca dziura.

©tt'nlmalbe,
'
*/. pl =n,

sterkulia /"., topolówka ró-

owa.
©ti'nfmarbcr, sm. =§, pl.

— , ©ti'nfra^, sm. »en, pl.

«en, tchórz w. (zwierze).

©tt'nfnofe, */. pi. '-n, i)

wrzód cuchncy w nosie; 2)

czowiek m. z cuchncym
nosem.

©ti'nffalm, sm. =(e)§, pl.

«e, obacz ©tint.

©ti'nffcfjttiamm, sm. -(e)s,

2>Z. sfdjroämme, sromotnik

smrodliwy, dyablejaje (grzyb).

©ti'nlftetn, sm. =(e)<3, pZ.

«e, obacz ©tinflalf".

©it'nltier, «w. =(e)g, ^?. -e,

mierdziel ?w.

©tinftotn&e, sf. pl. -n,

trzeszczka /. (rol).

©ti'nTtt>tefet, sn. =g, pl. —

,

tchórz m. (zwierz).

©tint, sm. .(e)§, pl. =e,

stynka f., mrzewka /., owie-

sek m. (ryba); rjerliebt roie

ein — zakochany jak kot;

nergnügt rcie ein — kon-
tent jak mucha w okropie.

©ttyCltbta't, sm. =en, pl.

en, stypendysta m.
©ttye'n&tum, sn - -(), pi-

«bten, stypendyum n., zapo-

moga /., wsparcie n. udzie-

lane uczniom.

©ttyt'^eit, va. (f)aben) ob.

©ttbi^en.

©tt'^C, sf. pl. =n, sos m.
©ti'jjJpen, i. va. (tjaben)

macza do sosu, w rocie;
II, vn. (tjaben) cign za
sob; ba<3 ßleib flippt suknia
cignie si po ziemi.

©ttyula'nt, sm. =en, pl.

•en, stypulant m., zawiera-
jcy m. umow, ugod ; =
SSertragfdjliefjer.'

©tipiilatto'H, */. pl- -en,

stypulacya /., ugoda /., umo-
wa /., ukad m.\ = 33er=

trag.

©ttyulte/rett, va. (tjaben)

8typulowa, umówi, ugodzi,
uoy; = iibereinrommen.

©tt'rn, sf. pl. -en, i ©tt'r-

IK, sf. pl. «n, czoo n. ; eine

tjorje, niebrige — tjaben mie
wysokie, nizkie czco; faltige,

gerunzelte, offene — poradlone,

zmarszczone, otwarte czoo;
bie — runjeln (z)marszczy
czoo; Heine — czóko n.\

(przenonie :) eine eherne,

breifte, frectje — tjaben mie
bezwstydne, miedziane czoo

;

bie — tjaben, etro. ju fagcn,

JU lun mie tyle wytarte

czoo, by tak bezczelnym,

by co powiedzie, uczyni;
bie — jmnbm bieten stawi
komu czoo, opiera si ko-
mu; bie — tjoc) tragen nosi
gow wysoko; — gegen —
czoo w czco; e§ fietjt itjm

auf ber — gcfdjriehen albo

JU lefen ma to na czole wy-
pisane, z czoa mu to pozna,
wyczyta mona.

©ti'rnaber, sf. pl. «n, ya
czoowa, czelna (anat.).

©ti'rnaberlaftbinbe, sf. pl.

•n, przeborek m.

©tt'rnbonb, sn. =(e)§, pl.

•bänber, ©ti'rnbinöc, */. pl.

=n, naczoek m., czóko n.

©ttrnbetlt, sn. (*)§, pl.

=e, naczoek m., ko czelna
(anat.).

©ti'rnblott, «». -(e)ä, pi.

»blattet, naczolnik m., na-

czoek m. (dla koni).

©ti'rndjen, sn. «s, pi. —

,

dim. od ©tirn, czóko n.

©tt'rnfalte, */. pl. =n,

zmarszczka f. na czole.

©ti'rnfdb, sn. .(e)8, pl.

-er, ©tt'rnftödje, sf. pl. «n,

przednia strona (budynku).

©ti'ntgegenb, sf. okolica

/. czoa (anat.).

©ti'rnljaar, sn. .(e)§, pl.

«e, wosy pl. na czole; czub
m., czupryna f. (u koni).

©ti'rnbommcf, sm. «, pl.

Jammer, mot czoowy.
©ti'rnbbble, sf. pl. =n,

zatoka czoowa (anat.).

©tt'MpQel, sm. •§, pl.

— , wypuko czelna (anar.),

©tt'rnfnnfljcn, sm. *§, pl.

— , obacz ©tirnbein.

©tt'WlOlfe, */. pl. -n, k-
dzior na czoo spadajcy.

©tt'rnmaiier, sf. pl. «n,
mur przyczókowy.

©tt'rmnirältf, sm. -«, pi.

— , muszku czoowy (anat.).

©tt'rnnerb, sm. <=§, pl. =en,

nerw czoowy (anat.).

©tt'm^fetlcr, sm. •§, pi.

— , sup czoowy, przedni
(budown.).

©tt'rnrab, sn. s (e), pl.

«rober, koo czoowe.
©ti'rnriemett, sm. •§, pl.

— , rzemie czelny, czóko n.

(dla koni).

©ti'rnninset, sf. pl. =n,

zmarszczka /. na czole.

©ti'mtUnjCln, sn. =<3, mar-
szczenie n. czoa.

©tt'rnfdimucf, sm. =(e)§A
ozdoba /'., stiój m. na czoo.

©tt'rnfeüe, sf. pi. =n,

przednia strona (budynku);
— be§ 3taud)!aften ciana
przednia dymriska (kolejn.).

©ti'mftiitf, sn. -(e)8, pl.

«e, obacz ©tirnroanb.

©tt'rntttl, sm
%

=(e)§, pl.

=e, przednia cz szyszaka.

©ti'rntUQ^, sn. =(e)§, pl.

*tÜQ)er, chustka /. do owi-
jania czoa.

©ti'rnöcrlnbcrara^c, sf. pi.

«n, adownia czoowa (kolejn.)»

©tt'Mttiani), sf.pl. -roänbe,

przednia ciana (budynku).

©tt'rnttiiin&e, sf. pi. «n,

rana f. na czole.

©O'0, sf. portyk m.
(w Atenach), hala f.

©to'kn, ©to'^en, va. (t)a-

ben) 1) zaprawia jarzyny;

2) obacz ©ämpfen.
©tij'fier, sm. =s, pl. —

f

©tü'&erljmil), sm. -.&, pl. *t,

pies goczy, wytrapijacy
i wyj a8z.ijary zwierzyn,
ogar m., ogarzyca /.; fleinet

— ogarze m.\ — auf 388,, el

wye tn., wylica/., wyl n.

©tönern, vn. (tjaben)' 1)

szpera, szuka, przetrzsa;
in albo jroifdjen alten S9üa)ern
— szpera w starych ksi-
kach; 2) (t«.) goni, tropi;
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zwierzyn wyposzy; =
auffiöbern; bie §unbe —
burd) ben Sßatö psy tropi
w lesie; 3) kurzy si, pru-

azy (o niegu); roie eg ftö=

Bett! jak pruszy!

©tÖ'lJerifl, adi. pruszry;
-eg SBetter obacz 6tbi>er=

roetter.

©tö'km, sn. •§, l) szpe-

ranie n., szukanie «., prze-

trzsanie n. ; 2) tropienie n
,

wypaszanie n. zwierza; 3)

zawierucha /.

&tÖ'btlMtttV, sn. =g, za-

wierucha niena, zamie /.

Stößeln, (Stoßen, ta.

baS jjeuer — podnieca, mz-
gartywa, zgartywa ogie.

©to'djer, sm. -g, pi. — , 1)

obacz Satyn ftodjtr; 2) palacz

m.\ = ^eijer.

©tr/djern, m. (t)at(ti) i)

bag Ceuer — obacz pod fo=
djeln; 2) ftd) bie gafjne —
duba w zbach.

@t0'fl)crn,' sm. =§, 1) du-
banie n. (n. p. w zbacli); 2)

zgartywanie n., rozgartywa-
nie n. ognia.

@trjd, «w. =(e)g, p?. ©tödV,

1) laska /. ; Heiner — lase-

czka/.; bitfer, berber — kij

m.; mit (Sifcrt befcblagener
— kostur m. ; am albo mit
bem =e geljert chodzi o lssce,

z lask, o kiju, z kijem ; mit

bem --e fdjragen wali, okada,
obi kijem; ben — befommen
kijem dosta; 2) pie m., prt
m. (na którym co ronie);

ein — Stofen krzak m. ró;
eine Sofe r-om «e a&btedjen
ró z pnia urwa; 3) pie
m. na karczowisku; über —
unb ©tein fprtngen, iagen
bied, pdzi przez góry i

lasy; 4) podstawa /., siup
in., drek, na którym si co

zawiesza, osadza (np, kape-
lusz, peruk); 5) ul m. ;

=
Stenenftocf; 6) winieta /.
(drukarstwo); 7) pitro n.

;

= ©toctroert; er roofjnt im
etften — mieszka na pierw-
ezem pitrze; 8) kloc m., do
którego si winia przykuwa,
dyby pi. na nogi; wizienie
n., koza /. ;

jmnbn in ben
— legen, fd)Iagen w dyby

kogo oku; 9) kapita m.,

zasoby pienine; — uon
SBaren zapasy pi. towarów;

10) (obraz.) kij w., drg m.,

kloc m.; ftd) roie ein — an=

[teilen by niezrcznym jak
kloc, by niezdar.

©to'tf . . ., w poczeniu
z nazwami narodów; zabity,

zapalony, fanatyczny, n. p.

:

er ift ein ©tocfpreufee to zabity,

zapalonyPrusak (hakatystam).

©odamdfe, sf. pi. -w,

mrówka wdrujca.
©to'u*ou?fcf)lag, sm. =(e)§,

pi. »fcbiöge, ©to'dfjjrrjffe,

sf. pi. =n, wyrosi /., wyro-
stek m. (bot.).

©to'dfianb, sn. .(e)g, pi.

=bänber, sznurek m., tasiemka

/., wsteczka /. u laski.

©to'dbefdjlag, sm. =(e)§, pi.

=fd)läge, skówka f. u laski.

<&tO'tfÖltn&, adi. zupenie
lepy, niewidomy.

©tö'ddjen, sn. ^g, pi. —

,

dim. od ©ted5

, laseczka /.,

kijaszek m.

<Sto'di>egcn, sm. =g, pi. —

,

laska f. ze szpad.
©tO'tf&limm, adi. gupi jak

but, jak sak, pupiuteki.
©t0'tf&limml)ett, */. wielka

gupota.

(Stu'tf&ltnfCl, adi. ciemniu-
teki, atlv. ciemno jak w
rogu.

Sto'deiferr, *n. =g, pi. —

,

dyby pi.

©trj'tfeit, I. va. (tjaben) 1)

tyczkami, erdziami podpie-

ra (drzewa, wino); 2) bag
Sölut — wstrzyma obieg

krwi; II. xn. (rjaben) 1) za-

trzymywa frie, zatrzyma
si, zatamowa si; ustawa,
usta; bag Sffiaffer flodt woda
si zastanowia, zatamowa»,
woda stoi, nie odpywa; im
Sieben — zajka si, zacina
sie, zaci si ; er ftoift oft

im Sieben czsto si zacina

w mówieniu; bie Unterhaltung

ftodfte rozmowa przerwaa
si; bag @cfd)äft ftotft sprawa
si zahaczya, nie postpuje
wcale; zastój w interesach;

ber §anbel fodt handel
usta; bei bielem 2tn6fidt

ftoefte mir bag 93Iut in ben

2lbem na ten widok krew
w yach mi skrzepa; 2)
gstn, zsiada si, zsi
si (o mleku); 3) (fein) bu-
twie; próchnie, psu ei-

(o zbach).

©fo'den, sn. -g, @to'ffmtg,

sf. pi. "tri, 1) tyczenie n.,

podpieranie n. tyczkami; 2)
zatrzymywanie n. si, zatrzy-

manie n. si; przerwa f. r

zastój m. (n. p. w handlu);

inS — fommen, geraten za-

hacza si, zahaczy si,
urwa si; 3) — im Sieben
zacinanie n. si w mówieniu

;

4) gstnienie n. t
zsiadanie »»

si mleka; 5) butwienie n.

5tu'tfCltu, adi. wahajcy
si, zatrzymujcy si; eine

=e Siebe mowa z pauzami,
przestankami; adv. — fpre*

d)en zacina si w mó-
wieniu.

(SiO'tfeitte, sf. pi. =n, kra-
kwa /., krzyówka /., szarka

/., burka f.

©to'rfcrlife, sf. pi. sn,

groch polny, rolny.

©tÖ'Cf(e)rig, adi. chudy
jak tyka.

©trj'tfem, »n. (IjaBen) ob,

©todjern.

©to'tfcrj, sn. -.(§, pi. =e,

ruda f. w bryach.

©trj'dfacW, sf. pi. =n, ob.

Äienfacfef.

©to'dfolfc, sm. »n, pi. *v,.

jastrzb waciwy.
(Sto'tffcdjtcn, *m. =g, fecU-

towanie n. lask.

©to'tffclier, sf. pi. =n^
pierwsze twarde pióro z

brzegu w skrzydle ptaków.

«Sirj'dfie&ef, sf. pi. =n, ob.

©tocfyetge.

@trj'(ffl'nftcr, adi. obacz,

©totfbunfel.

(öio'cfftfdj, sm. =eg, pi. *t,

sztokfisz m. (ryba); er ift ein

reeber — gupi jak but.

©to'rtftfdjfanö, sm. .(e)g^

pi. »fange, poów m. sztok-

fiszów.

©tn'rjfierf, sm. .(»)«, pi. -tt
plama /. od zleenia.

©to'ifflcdt.g, ©to'rltjT, adi.

majcy plamy od zleenia.

©tO'dfrentii, adi. zupenie
obcy ; nikogo nie znajcy.
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©to'rigeige, sf pl. -n,

oktawka /., skrzypeczki pl.

©tO'tfflCleljrt, adi. bardzo,

zanadto uczony.

©to'tfgeleife, sm. =3, pl. —
tor lepy, martwy (koleju.).

©tO'tfflCrfte, sf. jczmie
czworogranny.

©to'tfglaitue, sm. «n3, lepa,

niezachwiana wiara.

©to'tfglhlluig, adi. lepo
wierzcy.

©to'dfgraS, sn. «»feS, pl.

-gräfer,psiatrawka;= £>unb3«

gra§.

©to'dhalter, sm. =3, ^Z. —

,

podstawa /. na laski.

©to'rHjammer, *w. «§, ^z.

=f)ämmer, mot murariki, mu-
larski.

©to'rJhänöter, sm. =3, pl.

— , handlujcy m. laskami.

©to'cfljaui, sn. "fe$, j?i.

«Läufer, koza /"., wizienie «.

(wojskowe).

©t0'lllj0l3, «lt. -c3, #J. -hol'

jer, drzewo gaziowe.
©tO'tfij, atfi. zbutwiay,

zleay; adv. — werben zbut-

wie, [city.

©tö'tftfd), adi. uparty, za-

©tO'tffltOjJf, sm. -(e)3, .pi.

«fnöpfe, gaka /. u laski.

©Wrilatnjje, ©to'tflaterne,

•s/. ^)i. *n, latarnia /. na ki-

ju; latarnia kocowa pocigu
(kolejn.).

©to'fHeudjter, sm. =3, pl.

— , obacz Armleuchter.

©to'rJmaHcr, ©to'cfmaf(cr,

sm. -3, pl. — , strczyciel

giedowy dla papierów pa-
stwowych.

©to'rlmalöe, sf. pl. -n,

laz wysoki, ogrodowy.

©to'<fmau§, sf. pl. -mäufe,
maa mysz polna.

©to'tfmäugdjenftttt, adi.

cichutki, cichuteki ; adv.
cichutko, cichuteko.

©to'rtmetfter, sm. =3, pl.

—, dozorca m. wizienia.

©to'dnarr, sm. -en, pl. -en,

bazen m., gupiec m. wie-
rutny.

©to'rfyfeife, s/. i» -n, flet

m. w lasce.

©tO'jfpriigel, s. pl. obacz
©todtchlMe.

1

©to'cfrattm, sm. =(e)3, ^.

-räume, nowina/.; = 5Reu-

brud).

©to'cfregtfter, «n. -3, pi.

— , rejestr m., spis »w. towa-

rów na skadzie bdcych
(handel).

©to'ctrettcr, sm. -3, pl.

— , aioter m.
©to'dreiterei, sf. aioter-

stwo n.

©to'drtemeit, sm. -3, pl.

— , rzemyk m. u laski.

©to'drofe, */. pl. -n, róa
lazowa.

©to'tfitl)r, «/. pl. -en, zegar
stojcy.

©tOtfS, s. pl. zasoby pi.,

zapasy pl. ; akcye£>i. (handel).

©to'ctöbeftyer, «w. =3, pi.

—
, akcyonaryusz m.
@tO'tffd)CrC, */. i?/, -n, no-

yce ogrodowe.

©to'dfdHene, sf. pl. -n,

opornica /;, szyna oporowa
(kolejn.).

©totffdjtrm, *m. -(e)3, pl.

-e, parasol dajcy si uy
tak^j jako laska.

©tO'tffu)lag, sm. -(e)3, ude-
rzenie n. kijem; pl. -frjjläge,

kije pl., baty ^ji.

©iodftfilange, «/. pl. «n,

auakond /. (w).
©to tffd)Ieiioer, */. pi. «n,

proca /.

©tOdfdjlUlWeit, sm. =8, su-

chy katar, sapka f.
©to'tffu)rattk, sf. pl. -n,

ruba /\ u imada.
©to'tff(ft>amm, sm. -(e)3,

pl. sfcbroänune, beda zmien-
na (grzyb).

©to'tfftänöer, sm. -3, pl.

— , obacz ©durmftänber.

©tO'tfftCtf, adi. sztywny
jak drg; adv. — bafteljen

sta jak drg.
©tOtfftiU, adi. cichuteki

;

nieruchomy ; adv. cichuteko
;

nieruchomie.

©to'tftalll), adi. zupenie
guchy, guchuteki.

©to'rJtaiiue, */. pl. -n, dziki

gob.
©to'tftltwen, sn. =8, gim-

nastyka wykonywana przy
pomocy kija.

©torJitng, sf. ob. ©tocfen.

©tO'CfOtOle, sf* pl. =n, lew-

konia f.

©tO'tfmache, sf. pl. -n, stra
wizienna.

©tO'dtuerf, sn. -(e)3, pl. «e,

pitro w.; §au3 oon brei -en
dom o tizech pitrach.

©to'dttinöe, sf. pl. -n,

dwigaika górnobierna, dwi-
gownica f.

©tO'ttjabtt, sm. -(e)3, pl.

-flähne, zb trzonowy.

©todjttfcl, sm. -3, pl. —

,

cyrkiel m. o nieruchomych
kolankach.

©toff, sm. -(e)8, pl. -e, 1)

materya /. (jedwabna, su-

kienna, weniana i t. p.); su-

rowiec m.\ = 9tot)[toff ; bie

Arbeit foftet fo oiel roie ber —
robota kosztuje tyle co ma-
terya; 2) materya f. (w prze-

ciwstawieniu do duszy (filo-

zofia); 3) materya /., ciao
n., pierwiastek m. (chemia);

4) przedmiot m., wtek m.
f

osnowa f., tre /".; — gu

einem Stoman przedmiot dla,

do powieci; einen katalog

nad) bem -e orbnen uporzd-
kowa, uoy katalog we-
dug przedmiotów ; — für ein

üßerf materyay pl. do dziea;
— jur Unterhaltung finben

znale przedmiot do rozmo-

wy; — ?um Sadjen powói
do miechu ; ft) napój m.
(szczególnie piwo w mo-
wie studenckiej).

©tO'ffuUoeitO, adi. twore-
cy matery, ciao (fizyologia);

plastyczny (rzeb.).

©to'ffelig, adi. niezdarny,

gupi.

©tO'ffen, adi. materyalny,
z materyi zrobiony.

©to'ffctttfteliimg, ©to'ffer«

jcngiwg, sf obacz Urzeugung.

©toffecfafc, m. -e3, pl.

-fuBe, odrost m.
©to'fferfatjmütel, sn. pl.

odywki pl.

©tO'ffhaltig, adi. materyal-

ny; treciwy; = inhalt3ret(|

;

poywny.
©to'ffljaftigfeit, sf. mate-

ryalno /*. ; treciwo /.

;

poywno /.

©tO 'fflehrt, sf. I) chemia

f. ; 2) materyalizm m. ;
=

3J?ateriali3mu3 ; Anhänger bet

— materyaÜ8ta m.
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©to'fflittj, adi. materyalny;

adv. co do materyi, przed-

miotu.

©tO'ffltdjICtt, sf. materyal-

no /.

©to'fflo^, adi. 1) niemate-

Tyalny ; 2) (obraz.) niemajcy
treci, nietreciwy, bez osnowy.

©to'ffloftgfett, sf. 1) niema-

teryalno f. ; 2) (obraz.) brak

tn. treci, przedmiotu, osnowy.

©to'ffname, sm. =n§, pi. »n,

imi oznaczajce matery.

©Vfföerttmnotfdjaft, sf. pi.

»en, powinowactwo materyal-

ne, chemiczne.

©tO'fftt)ec()fel, Sm. =>§, prze-

istaczanie n. soków, odmiana

f. materyi (fizyol.).

©tO'fftDOrt, sn. *(e)§, pi
»i, ohacz ©toffname.

©tö'ljnen, vn. (Ijaben) j-
cze, stka; über etro. —
narzeka na co.

©tollten, Sit. -§, jczenie

»., stkanie «., jki pi. ; na-

rzekanie n.

©tÖ'ljnenb, adi. jczcy,
stkajcy.

©to'tfer, sm. -3, pi. —

,

stoik to. (filoz.).

©to'ifdj, adi. stoicki; adv.

po stoicku.

©toijt'SmuS, sm. —, stoi-

cyzm to. (filoz.).

©to'la, ©tO'Ic, sf.pl. -ren,

Btua /\. (kapaska); stua

f. (historyczny strój kobiecy).

©to'lgebiil;ren, sf. pi. opa-
ty kocielne.

©tO'fl&CUle, sf. pi. -n, od-

cisk to. od podkowy.
©to'He, */". .p?. »n, obacz

©tulle.

©to'llen, sm. -§, #z. —, i)

sztolnia/., stolnia/., podkop
tn., ganek podziemny (górn.)

;

einen — treiben, fafttn, ju*

führen stolni (wy)kopa,
wycembrowa, rozprzestrze-

ni; 2) placek podugowaty
(na wita pieczony) ; 3) oce
tn., bródka /. u podkowy
koskiej ; 4) nóka f. u ó-
ka, u garnka, trzon to., trzo-

nek tn. ; 4) zwrotka /. (pieni
meistersingerów).

©tollen, va. (Ijaben) 1) za-

opatrza w nóki (óko); 2)
wyku bródk u podkowy

koskiej ; 3) rozprzestrzenia

skóry (garbarstwo).

©to'Henarfieit, sf. pi. »en,

robota f. w stolni (góru.).

©to'llenarfieitcr, sm. -s, pi.

— , stolnik w. (górn.).

©to'öenMctcr, sm. -3, pi.

—
, piekarz tn. placków.

©tO'Heitbail, sm. =(e), bu-
dowa f. stolni (górn.).

©to'llen6efal)ning, sf.pl.--tn,

przegld to. stolni (górn.).

©tn'ittetifirfte, sf. pi. »n,

dach tn. stolni (górn.).

©to'llenforocnmg, sf. pi.

=en, wywóz to. (górn.).

©to'flengeredjttgfeit, sf.

przywilej tn. stolni (górn.).

©to'tlcngeftfittiorenefr), sm.
-en, pi. -t(n), nadzorca tn.,

inspektor m. stolni (górn.).

©to'ltengrmtb, syn. =(e)§,

pi. =grünbe, spestak w. (górn.).

©to'llenljauer, sm. -§, pi.

— , stolnik to. (górn.).

©to'ltenfliift, sf. pi. -ftüfte,

okno n. w stolni (górn.).

©tO'üettfauS, sf. kawa to.

drzewa do zatykania dziur

w chodnikach kopalni.

©to'ttenmuno, ©to ttenlod),

sn. =(e), pi. «=lötf)er, ujcie n.

stolni, wejcie n. do stolni

(górn.).

©to'ttenöffmmg, sf. pi. -en,

otwór to stolni (górn.).

©to'ttenred)t, sn. =(e), ob.

©totlengerecbtiafeit.

©to'üenfc&adjt, sm. =(e)§,

pi. =e, szyb prowadzcy do

stolni (górn.).

©to'UenfoIjle, sf. pi. -n,

spód to. stolni (górn.).

©to'ttenfteiger, sm. =§, pi.

— , obacz ©teiger.

©tO'üentOUfC, sf gboko
/. stolni (górn.).

Sto'ücnuimcn, s. pi. pobo-

ki pi. stolni (górn.).

©to'flenoorfteljer, sm. -§,

pi. — ,
przeoony m. nad

stolnia (górn.).

©toflettoerengung, sf. pi.

=en, poboki pi. stolni (górn.).

©to'KentDage», sm. =§, pi.

— , wózek to. o czterech ko-

ach do ciarów (górn.).

©to'öenttiaffer, sn. «§, woda
gromadzca si w stolni

(górn.).

©tO'üeitUieife, adi. i adv.
w stolniach, stolniami (górn.).

©to'ttenjedje, sf pi. =n,

kopalnia majca Stolnie.

©to'üfyafen/ si». =8, pi. —

,

garnek to. z nókami.
©tóltner, sm. -3, pi. —

,

1) gwarek stolniowy; 2) stol-

nik to.; = ©toHenarbeiter.

©tOlo'nCH, sm. pi. lato-

role z korzenia wyrasta-
jce, wypustki pi. ; = 2tu3=

laufer (bot.).

©to'tyer, sm. =§, pi. —

,

©tOtyeret', sf. pi. -en, po-

tknicie n. si (w szczegól-

noci o koniach).

©to'fyercr, sm. -§, pi. —

,

ten co si ustawicznie po-

tyka, co ma chód niepewny.

©tO'tyerig, adi. I) utyka-
jcy (chód); 2) grudzisty,

nierówny, chrupowaty (o

drodze).

©folgern, vn. (Gaben i

fein) potkn si, usterkn,
pochyn si, upsn si

;

über einen ©tein — potkn
si o kamie; über jtttnbn— zdyba si z kim znie-

nacka; im Reoett — utkn
w mowie; mandjmal ftolpert

audj ein gutes ^ßferb i dobry
ko czasem si potknie.

©tO'tyetn, sm. «g, utkni-
cie n., potknicie n. si.

©tolJpnon, sm. =3, pi. =e,

artobl. zamiast ©totperer.

©tolj, I. adi. 1) dumny,
wyniosy, pyszny; 2) (obraz.)

pyszny, wspaniay; = glon»
jenb, tjerrlia) ; IL adv. dumnie,
wyniole, pysznie

;
(obraz.)

wspaniale; — fein pyszni
si, wynosi si; auf etro.

— fein pyszni si z czego,

chlubi si czem; — tun
nadyma si; — ntadjen
upyszni; — tuerben w du-m si wzbi, zbucznie;
febr — roerben rozpysznie.

©tolj, sm. -e§, duma f.,

pycha/., wynioso f. ; ben
— bänbigeit, bemütigen uskro-
mi, upokorzy dum; er ift

ber — feines SüaterlanbeS

jest chlub swej ojczyzny

;

feinen — in etro. fe^en za-

sadza na czem swoj
durne.
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Stoljic'rcn, en. (Caben
j

fein) pyszni sie, panoszy
sie, zadziera nosa; einher—
chodzi z zadartym nosem.

6to'j)farbeü, */. pi. «en,

cyrowanie n. (n. p. poczoch,
bielizny).

Sto'jpfbiidjfc, sf. pi. -n(

dawnica /., szczelnica /".,

dawik w. (kolejn.).

6to>fbüd)fcnbritle, sf. pi.

«tl,pizeciwdHvvik w. (kolejn.).

Sto'JjfbüdjfcnbecfCi, sm. =§,

pi. — ,
pokrywka f. dawnicy,

nasada zewntrzna szezelnicy,

wieko n. szczelnicy (kolejn.).

gto'pfbiidjfenrciniger, sm.

-3, pi. —, haczyk spiralny

(kolejn.)-

gto'jjfbüdjfenfdjrauüe, sf.

pi. >n, ruba f. u szceelnicy

(kolejn.).

StO^fCn, I. va. (baben) 1)

zatyka, zatka, tka; wty-
ka, wetka, wetkn; ein

Sod) — zatka dziur; za-

murowa; = jumauern;

Sßürfte — napycha, robi
kiebasy, kiszki; @änfe —
upycha gsi ; ©änfe mit

©erfiennubeln — pa gsi
gaikami jczmhnnemi ; eine

pfeife — natka, nakada,
naoy fajk; 2) rozpycha,
rozepcha, napakowa, na-

pcha; = noHftopfen; fidt)

ben Seib tjoH—
, fid) »ojtt

—

napcha si jadfm, naje si
po same uszy; (obraz.) jtnnbm

baä SJiauI — zatka kemu
gb; Dolfgeftopft napeniony,
przepeniony ; 3) wstrzyma
przez zatkanie (medycyna);

4) naprawia (bielizn), cyro-

wa (poczochy); II. in.

(baben) 1) sprawi zatwar-

dzenie ; biefe ©peife ftopft ta po-

trawa sprawia zatwardzenie

;

2) napcha si, naje si;
III. fid) —, vr. (rjaben) ob.

pod II. 2).

Stoffen, sn. ~3, 1) zaty-

kanie «., wtykanie n. ; 2)

cyrowanie n. (bielizny, po-
czoch); 3) paszenie n. (gsi,

kaczek); 4) natykanie n.,

nakadanie n. fajki.

©tr/pfctlb, adi. =e3 Sflittet

obacz Stopfmittel.

<&to'tftv, sm. «g, pi. —

,

1) natykacz m.\ 2) napra-

wiacz m. (bielizny, poczocb).

Stopferin, sf. pi. «nen,

naprawiajca /. bielizn,

poczochy.
(SlO^fCrci', sf. obacz

©topfen.

«tO'Jjfflctf, s?n. «(e), pi.

«e, cyra /.

«Stopfgarn, sn. -(e)3, pi.

-e, nici pi. do cyrowania.

&to'p)l)aat, sn. »(e)s, pi.

=e, kutner w.

©tO')flD^cn, sm. «§, pi.

—
, ata /.

Stopfmittel, sn. *3, pi.

— , lekarstwo «., rodek m.
na zatrzymanie.

«Sto'p-fitabel, sf. pi. =n,

iga /. do cyrowania.

Sto'Jjfnafit, sf. pi. =näbtf,

cyra f.

Sto'Jjfmibel, */. pi. =n,

gaka /"•> kluseczka /. do
napychania gsi.

<to'Vfftang, */. pi. »n,

fasulec m. (kolejn.).

@tO'Jfftfd), sm. «(e)s, pi.

»e, cieg- m. cyry.

@tO'.pftt>adj£, sn. »f<§, za-

sklep m., pierzga /., 'klej

pszczoli.

©to'tftDaffer i Sto'^=
UlOffer, sn. s, prd przeci-

wny (egl.).

<Sto'J)ftt)erf, (i =roerp), sn.

=(?)§, 1) pakuy pi. do zaly-

kania; 2) obacz ©topfarbett.

StOp*p" ! interi. stój ! wstrzy-

maj 1 (egl.).

Strj'wanler, sm. =§, pi.

—
,
gówLa, wielka kotwica

(egl).

Stößel, sf. pi. =n, cier-

nie pi., iysko n. ; ber SBtnb

ftretdjt über bie =n wiatr

cierniami koysze; =n be
33arie wosy rzadkie w bro-

dzie, wosy odrastajce w
golonej brodzie.

©to'Wjelader, sm. =, pi.

=äcfer, ciernisko n., rysko n.

<2t0'^Cl(Jatt, sm. =(e)3, pi.

=bärte, ostra broda, broda,'na

której po ogoleniu wosy
odrastaj.

(StO'^elÖUttCr, */. maso
w sierpniu robione.

©to'Weftiftel, sf. pi. =n,

sierpik rolowy (chwast).

©to'Welfebent, */. pK
kki pl.

t
mae piórka po

oskubaniu pozostae.

Sto'Wdfelb, sn. =(e)8, pi.

«er, obacz ©toppeladter.

©to'WclganS, sf. pi. «gänfe,.g na ciernisku paszona.

©to'Wclgebidjt, sn. »(e)§,

pi. =e, poemat z wierszy
rónych poematów sklejony.

©to'Welgrcrä, sn. .fe§, pi.

=gräfer, trawa na ciernisku
rosnca, trawa ze cierniska.

©tO'Weltg, adi. peny
cierni, cierniami pokryty.

©tO'WjelfOM, sn. =(e)3,

yto na ciernisku zasiane,
yto ze cierniska.

©tO'^Clmoft, sf. obacz
©toppelroeibe.

©to'^cln, va. (baben) l)

wycina ciernisko, zbiera
kosy po ciernisku, zbiera
(reszt owoców); i) (prze-

nonie:) kleci do kupy po-
zbierane rzeczy, ata, kom-
pilowa.

©lo'Weln, sn. *3, &toppt*
ki', sf. pi. =tn, 1) zbieranie

n., zbiór m. kosów po cier-
nisku; 2) (obraz.) kompilo-
wanie »., kompilacya f. y

zbieranina /., atanina /.

®to 'Welredjen, sm. -§, pi.

—
,

grabie n. do grabienia

cierni.

©tn'Welrü&e, sf. pi. »n,

cierniskowa, pastewna rzepa.

©to'Wetüerfe, sm. pi. ok
Stoppelgebicbt.

«StO'Welttetbe, */. druga
pasza (na ciernisku zebrana).

<Sto'W>ettoerf, sn. *(e)§, pi.

=e, obacz Stoppeln, ©top»
pelei.

<§to'Wcn, I. va. (tjaben)

1) = ftopfen; 2) ein "Zau —
przymocowa lin; bte Qt\t

albo ©egett — zarzuci ko-
twic, by czeka na przypyw
(egl.); II. tn. (fyaben) za-

trzyma si.

fetO'WtV, sm. *§, pi. —

,

obacz ©toppfeil.

©toWt'ne, sf. pi. -n, sztu-

pin m., flejtuch m. do broni

palnej.

<&to'M)ler, sm. .3, pi. —,
zbieracz m. ;

(obraz.) atacz.

m., kompilator m.
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©tO'WfeU, sn. <e)§, pi.

»e, lina /. u kotwicy.

©tO'Mltoaffer, sn. -3, obacz

©topfroaffer.

©tOJfel, *m. -g, pi. —

,

zatyczka /., zatykado n.,

czopek m., korek m.\ (pou-

fale:) may czowiek, czo-
wieczek m.

©tüpfeln, va. (baben) za-

tyka, korkowa.
©tör, sm. <e)§, pi. «e, je-

siotr m. (ryba).

©to'ray, sm. -eg, ^>Z. -e,

styrak »n., styrakowiec w.,

ambrowiec styrakowy, oble-

wnik m., bursztynowiec m.
(rol.).

©to'raybaunt, sm. =(e)g,

pi. «bäume, obacz ©torajr.

©tO'rajljarj, sn. *eg, y-
wica styraka.

®to 'rajjjffanjen, sf. pi.

styrakowce pi. (bot.).

©tordj, sm. --(e)§, pi.

©törcge, bocian tn,\ (arto-
bliwie:) bo m., bociek m.,

ksidz Wojciech; fdjroarger

— tajstra /. ;
junger — bo-

cianie n.

©tord)*, adi. bociani.

©to'rdjitynltdj, ©to'rdjacttß,
adi. bocianowaty.

©to'rdjktn, sn. *(e)g, pi.

-e, bociania noga
;

(obraz.)

noga duga i cienka.

©tO'rdjÖetmfl, adi. bocia-

nionogi, laskonogi (majcy
dugie i cienkie nogi).

©to'rdjolume, */. pi. <n,

dziki mak. [ciankajf.

©tö'rdjin, sf. pi. =nen, bo-

©tö'rdjletn, s?i. >%, pi. —

,

bocianie n.

©to'rdjmiiuudjen, sn. =g,

pi. — , bocian m.
©to'rdjneft, sn. ,-(e)g, pi.

• er, bocianie gniazdo.

©tordjfdjnabel, sm. «g, ^.
«Jcbnäbel, 1) bociani dziób;

2) nosek m., bodziszek m.,

bocianie noski, abie komy,
wilcze igy (rol.); 3) panto-
graf m. (instrument do ryso-

wania); 4) lewar okrtowy
;

5) obcgi koczaste.

©to'rd)H)etbdjen, sn. «=§, pi.

— , obacz ©töcchin.

©tö'reifen, sn. *g, pi. —

,

czep elazny.

©tö'rett, I. va. (i)aben) 1)

przerywa; = unterbrechen
;

bie SBerbinbung ift geftört po-

czenie przerwane; 2) prze-

szkadza, przeszkodzi, za-

wadza, zawadzi; eine tlnter=

rebung — przerwa rozmo-
w ; bag SBergnügen, bie greu=
be, eilt fjfeft — zepsu zaba-

w, przeszkodzi uroczystocij;

jmnbn in ber Stcbeit — prze-

szkodzi komu w robocie;

laffen ©te fid) nicht — nie-

chaj sobie pan nie przerywa,
nie chc panu przeszkadza;
id) roili bid) nid)t länget —
nie chc ciebie duej zatrzy-

mywa, tobie duej przeszka-
dza; ftöre id) ©te? czy za-

wadzam, przeszkadzam panu?
id) rourbe ben gangen Sag
burd) SBefucb bei ber Slrbeit

geftört, przez cay dzie od-
wiedziny przeszkadzay mnie
w pracy; bie öffentliche 3ht&e,

Dcbnung — narusza, zakó-
ca, zamiesza, zawichrza,
zawichrzy spokój, porzdek
publiczny; jmnbn im ©d)(afe,

jmnbm ben ©cblaf — prze-

rwa komu sen; er läjjt fid)

burd) nittjtg in feiner Jtube —
nic nie zdoa zakóci mu
jego spokoju; ben grieöen —
zamci pokój ; II. vn. (I)aben)

duba, grzeba, szpera; =
ftöbern; III. geftört, pp. i adi.

zamieszany ; =er ©eift pomy-
lony rozum.

©tö'rett, sn. -g, ©töruntj,

sf. pi. «en, 1) przerwa /'.

;

= Unterbrechung
;

przeszka-

dzanie n., przeszkoda f. ;
—

oerurfadjen przeszkod spra-

wi; — ber öffentlichen 3tur)e,

Dcbnung, be grtebeng zakó-
cenie n., zamieszanie n. spo-

koju, porzdku publicznego,

pokoju; 2) perturbacya f.

(ästron, i fizyka).

©tö'retto, adv. przerywaj-
cy, przeszkadzajcy, przeszko-

dny; niedogodny; adv. —
einroirfen przerywa, przeszka-

dza, przerwa; = ©tören.

©tö'rer, sm. «g, pi. —,
©tu'renfrieö, sm. «(e)g, pi. -e,

przeszkadzacz m., przeszko-

dnik m., przeszkodziciel m.,

haaburda m.
;
(artobl. :) wich-

rzyciel m. (pokoju, porzdku
publicznego).

©törerei', sf. pi. -en, "ci-
ge przeszkadzanie, przery-

wanie.

©tö'renn, sf. pi. -nen,
przeszkodzicielka /. ; wichrzy-
cielka /.

©tö'rfctltg, sm. «(e)g, poów
m. jesiotrów.

©tu'rfletfd), sn. -eg, jesio-

trowina /., jenotrzyna
z'.

©tö'rhafen, sm. -g, pi. —

,

obacz ©töreifen.

©tö'rrtg, adi. zacity,
krnbrny, uparty, uporny

;

narowisty (o zwierztach);
=e Sßefen upór m., krnbr-
no /.

©tö'rrigfeit, sf. upór m.,
krnbrno /.; narowisto /.

(zwierzt).

©tiirrogcn, sm. =g, ikra/,
jesiotra, kawiar m.

©tö'rnfdj, adi. ob. ©törrig.

©tö'rrifdjfett, sf. ob. ©tor«
rigfeit.

©to'rtbjng, sn. -g, pi. -g,

storting (uazwa parlamentu
norweskiego).

©tö'rung, sf. ob. ©tören.

©toft, sm. -es, pi. ©töfje,

1) szturchaniec m., szturka-
niec m., pchnicie m.; wstrz-
nienie n., wstrznicie n.\

= ©rfdwtterung ; uderzenie
ii. ; = 2tnpraC; jmnbm einen
— geben szturchn kogo;
jmnbm einen — in bie ©eite
geben da komu szturchaca,
8zturkn kogo w bok; feine

©efunbtjeit erlitt einen —
zdrowie jego doznao nad-
wtlenia; ba3 bat it)m ben
legten — gegeben to go zgu-
bio, dobio; — mit bem
Segen pchnicie szpad;
(obraz.) feinem' §er$en einen
— geben gwat sobie zada,
uczyni; einen — in§ £erj

oerfc|en zrani miertelnie;

2) — inä £>orn zatrbienie

«.; 3) stos m. (n. p. drze-

wa, ksiek, aktów); 4) einen

fieberen — rjaben mie pewn
rk; ben — parieren odbi
pchnicie (szermierka); 5)
zetknicie n., styk ?»., po-
czenie n. (budowa, i kolejn.);

geraber — zetknicie proste.
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styk prosty; ©cbtenen— styk

szyn; fchräger — zetkniecie

ukone, styk ukouy; G)

sztos to. (w grze w bilard)

;

auf einen — jednym sztosem;

in ben — fommen wpa w
sztos; au8 bem -e fommen
wypa ze sztosu.

•stolarnio)), sm. «ffe§, pi.

»fje, okrge kowado.

©tO'ROft, af. pi. »ajte, cie-

lica /'.

Stb'pnitf, */. pi. -banie,

kozy ciesielskie.

©tO'Pait, sm. =e8, odbu-
dowa stropowa (góm.).

©to'Pettiegitng, sf. pi. -en,

ruch wstrzsajcy.

©tO'PlCd), sn. =(e)§, pi.

«=e, nakadka f., przykadka /.

©to'PoI;rcr, sm. •§, pi.

— , wider w kopalniach uy-
wany.

©to'pegcn, sm. ~%,pl. —

,

szpada cienka i duga.

©tti'ftd, sm. §, pi. —

,

tuczek m. ; stpor m.

©to'fcen, ftofee, ftöfeeft i

ftbfjt, pie|, qeftofjen, I. va.

(baben) 1) uderzy; = fd)la=

gen
;
pcha, pchn, popchn

;

popycha; szturcha, sztur-

ka; jmnbn mit bem (SHbogen
— szturkn kogo okciem;
jmnbn mit ben güjjen — ko»

pa kogo nogami; mit ben

Römern — tryka, bó ro-

gami; mit bem Solche —
pchn sztyletem; jmnbm ben

Sege burd) bie Sruft
* burd)

ben Seih — szpad komu w
piersiach utopi, szpad ko-

go przeszy, przebi; jmnbn
in3 ©efängniö — wrzuci,
wtrci kogo do wizienia

;

jmnbn au bem §aufe —
wypchn kogo z domu

; jmnbn
über ben Raufen — przewa-
li kogo; bjnroeg, auf bie

©eite — roztrca, roztrci

;

ftd) ein Sod) in ben Hopf —
wybi sobie (przez uderzenie)

dziur w gowie; etro. in ben
Soben — wbi co,' do ziemi

;

im SDJörfer — tuc, utuc
w modzierzu; ju ^Jutoer —
zpro8zkowa, utuc miako

;

2) (przenonie:) jmnbn t)0n

ftch — odepchn kogo (od
siebie); jmnbn nor ben ßopf

— obrazi kogo; »om £firone
— zrzuci z tronu; au8 ber

©efeßfchaft — wyrugowa,
oddali z towarzystwa; au%
einem SJereine — wykluczy
ze stowarzyszenia; jmnbn in
(Slenb — zepchn kogo w
ndz, zniszczy kogo; II. sn.

a) (haben) i) nad) jmnbm —
godzi (na) kogo; mit bem
gufee an etro. — uderzy,
szturkn nog o co; anein=

anber— zetkn si; mit bem
gufje gegen bie Siir — ude-
rzy, bi nog we drzwi ; 2)

mer ftojt? kto jest w szto-

sie? (w grze w bilar); 3)

ber SBagen ftbfjt wóz trzsie;

bie flint ftbfjt strzelba ude-

rza ; 4) in8 §orn — zatrbi];

5) an etro. — styka si z

czem, graniczy tu; bie §iu=
fer — aneinanber domy styka-

j si, granicz ze sob; b)

(fein) 1) gegen eine äJlauer

— uderzy si o mur; gegen

einen ©tein — (= anflogen)

szturkn, poszturkn si o

kamie; auf jmnbn — napo-

tyka, napotka, spotyka,
spoika kogo; aufeinanber,

gegeneinanber — spotka si,

zetrze si ze sob; Überall

auf ©cbroierigfeiien, auf §in-

betniffe — wszdzie napoty-

ka trudnoci, przeszkody,

napada na trudnoci, na
przeszkody; auf eine flippe,

auf ©anb — uderzy o ska-

, osi na skale, na pia-

sku (o okrtach); auf ben

Ceinb — zdyba, dopa nie-

przyjaciela; 2) »om Sanbe
— odbi, odpyn od ldu

;

an Sanb — przybi do ldu

;

jum §auptfieere — zczy
si z gównem wojskiem

;

Gruppen gu jmnbm — laffen

posa komu wojsko; III.

fid) —, vr. (haben) i) ftd) art

einem ©egenftanbe — trci,
uderzy si, szturchn si
o co; fid) mit bem $opfe an
bie @de — uderzy (si) go-w o kant; (przenonie

:) fid)

an etro. — obraa si, obra-

zi si, gorszy si czem ; 2) my-
li si ;= fid) irren (prowineyo-

nalizm); 3) v. imp. e8 ftbfjt

ficb nur an feinem Sßiberftanb

rzecz zahacza si tylko na
jego uporze, tylko jego upór
stoi na przeszkodzie.

<§O'fjett, sn. «8, szturcha-
nie n., szturkanie w., pchania

».; e8 berrfdjte ein fürchter-

liches — unb drängen stra-

szna bya ciba.

©trj'pr, sm. «8, pi. —

,

pchajcy m. ; tuczcy m. w
modzierzu.

©tö'fjer, sm. =8, pi. — , 1)
Iuczek to.; = ©töfjel; 2)
taran to.; hnbraulifcter —
taran hydrauliczny (kolej n.);

3) tuczcy m. w modzierzu

;

4) sokó m., jastrzb to. (uy-
wany do polowania); 5) cy-
linder m. (kapelusz).

©töfjeret', sf. pi. =en, ob.

©tofeen sn.

©trj'ftcilie, sf. ziemia ubita,

udeptana.

©to'ftfalfe, sm. =n, pi. «n,

obacz ©tbfjer 4).

<2>t0'fófed)teit, sn. =8, szer-

mierka f., fecbtowanie n.

szpadami cienkiemi i du-
giemi.

©tO'ßfcbcr, */. pi. -n, re-

sor TO.

<©to'ftfuge, */. pi. -n, spój

pionowy.

©to'igaw, sn. *(e)8, pi. =e,

sie /. na ptaki drapiene.

©trj'ftgeöet, in. =(e)8, pi. =e,

modlitewka f., westchnienie

w. do Boga, modlitwa strzelista.

©to'figeier, sm. &, pi. —

,

jastrzb królewski.

©to'ftgerüfte, sn. »8, pi.

— , obój to.; = ^ßraHbocf.

©tn'ftgeiDebr, sn. -(e)8, pi.

«e, obacz ©tofjroaffe.

©to'Pe&er, sm. =s, pi. —,
taran wodopdny, hydrau-
liczny.

Strj'fjherÖ, sm. -(e)§, pi. =e,

skrzynia sitowa, potrzsalna.

©tr/pokl, sm. «=8, —

,

strug gadzcy.
©tO'ffljOlj,' sn. =e8, pi.

sböljer, obacz ©ibfjel.

©tö'fttg, adi. 1) bodliwy,

bodcy; 2) obraliwy.

©to'fjftffen, sn. -8, pi. —

,

poduszeczka /.

©trj'ftflinge, sj. pi. »n,

ostrze n. szpady cienkiej i du-
giej ; obacz ©tojjbegen.
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©to'flfolben, sm. =>§, pl —

,

kij bilardowy.

©to'fjfrnft, sf. pl- -Gräfte,

sia /. pchnicia, wzruszenia.

©tO'ftfltgel,' */. pl *n, ku-

la bilardowa.

©to'fjlabe, */. .p. -=n, wspor-

nica /. (kolejn.).

©to'fjmaitS, 5/. pl. «mäufe,

mysz polna.

©to'fjntafcfiine, */. pl -n,

fugowmca /.

©to'fjnagel, «»*. »3, pZ.

«nägel, mot zwyczajny.

Sto'fjnaljt, */; .p. °=näf)te,

szew w«, u brzegu sukm'.

©tO'fjltt^, s«. *e§, ^. =e,

obacz ©tofjqarn.

©tO'^Ctlflt, */. pl. drobne
pery.

©to'fijrfatte, */. pl. =n,

podkadka kocowa, czoowa,
podkadka stykowa (kolejn.).

<Sto'fj£olfter, sn. -§, J??. —

,

obacz Ätofcfiffen.

©to'f?(mtttel)jjitnft, s»*.

=(ej, p/. =e, punkt rodkowy
pchnicia.

©to'fjra^ier, *«. =(e)§, p7.

«e, obacz ©tojjbegcn.

©to'ffritig, «w. =(e)5, .pZ.

= e, dua obrcz elazna.

©to'fffäge, */ Pz- ="/ Pika
/. o bardzo delikatnem

ostrzu.

©to'ßf djittie, s/. pi. =n,

szyna stykowa (kolejn.).

©to'fifdjtoefi'e, s/. p. =n,

podkad czoowy, kocowy,
stykowy (kolejn.).

©to'fjfenfätr, sm. -§, p.
—, westchnienie strzeliste,

krótkie, chwilowe, nabone,
©to'ßbrigel, sm. -§, i??,

»nbciel, ptak drapieny.

©to'fttoerbinbung, sf. pl.

ett, poczenie stykowe

;

fefte, rubenbe — poczenie
podparte ; ©djtenen— po-
czenie szyn; fdjroebenbe, freie— poczenie miedzypodka-
dowe, midzyprogowe (ko-

lejny.).

©to'fit>orrid)tiing, sf. pi.

«ert, zderzaki pl. (kolejn.).

tofjtonffe, sf. pl. =n,

szpada /., sztylet m.

©tO'fttoeife, adv. szturcha-

jc; stopniowo; = attmäb»
lid); ber SBinb fam — wiatr

uderza z przestankami, prze-

rywanie,

©to'fttüerf, sn. =(e)§, pl.

=e, tocznia /.

©to'fjtoinb, sm. ={t), p.
=e, wiatr gwatownie uderza-

jcy, chwilowo wiejcy.
'
©to'fjttiinfel, sm. -§,pl. —

,

kt m. pchnicia.

'©tO'fjtMtnbe, s/. pl. =n, rana
/*. z uderzeuia, stuczyna f.

©tO'fjjOftn, sw. .(e)S, jp?.

ajöhne, kie »?.

Stotteret', «/. #. -en, ob.

©lottern.

©to'tterer, sm. •§, pZ. —

,

©to'tterin, sf. pl. »nen, j-
kacz m., jkaa m. i /., mo-
mot m., momotka /.

<5t0'ttertg, adi. obacz
©totternb.

«Stottern, vn. (Ijaben) (za>

jka si, zacina si, be-
kota.

©tO'tteM, sn. -§, (za)jkli-

wo /., bekotliwo f.

©tO'ttemb, adi. (za)jkliwy,

bekotliwy; adv. (za)jkliwie,

bekotliwie; — fpted)en ob.

©tottern.

©tO'Den, va. (f)aben) obacz

©toben.

<Strabi'3mu3, sm. — , zy-

zowanie n., patrzenie n.

zyzem.

(Strtlll^, adv. z miejsca,

natychmiast, wnet; prosto,

prdko, wawo.
Strabio't, sm. =en, pl. =en,

stradyota m. (hist. weue-
cyaska).

©tra/fabmeffung, sf. pl
»en, wymierzanie n., wymiar
m. kary.

©tra'fafiteüung, sf. pl
=en, kompania odbywajca
kar (wojsk.).

©tro'famt, sn. =(e)§, pl.

=ämter, 1) obowizek m.
karania; 2) urzd karny.

©tra'fänbernng, sf. pl. «en,

obacz ©trafumroanolung.

©tra'fanbrobmtg, sf. pl
=en, (za)groenie n. kar.

©tro'fanftott, sf. pl' =tn,

zakad karny.

©tro'fontrag, sm. =(e)8, pl
• träge, wniosek m. kary;

einen — fteHen da uka-
rania.

Stro'fontritt, sm. =es, roz-

poczcie n. kary.

©t'ra'faröeit, Stra'faufgaoe,

sf. pl, =cn, sn, zadanie
dane uczniom na kar.

©tra'farreft, sm. <(()§, pl
=e, areszt wojskowy.

©tra'fauölttofj, sn. =e§, wy-
miar m. kary.

Stra'fauffdjut), sm. =(e)§,

pl Erhübe, odwoka /. kary.

©tra'faugwei§, sm. -fe§,

pl =\t, wykaz m. kar pie-

ninych (kolejn.).

©tra'fdor, adi. karygodny,
karalny; eine -e §anblung
czyn wystpny, wystpek m.

©tra'föarfeit, sf. karalno
/. ; wystpDo /, ; ben ©rab
ber — beftimmen oznaczy
stopie karalnoci.

©tra'föefebl, sm. .(e)§, pl
=e, nakaz karny.

©tra'fDefugnt§, */. pl =ffe,

wadza f, moc /. karania.

©tra'fbeftimmimg, sf. pi
sen, oznaczenie kary.

Stra'fbudi, sn. =(e)§, pl
=biid)er, ksiga /. kar, czarna
ksiga.

©tra'fe, sf. pl. -n, kara f.,ka /. ; ©elbftrafe kara pie-

nina, grzywna /. ; förper*

ttdje — kara cielesna ; leidjte,

fcfjroere (bart) — lekka, ci-
ka kara; jur — befatn er

fein SJJittageffen za kar nie

dosta obiadu; fiier ift ba§^

Saben bei — eon jroei

Äronen oerboten w tem miej-

scu wzbroniona jest kpiel
pod kar dwu koron ; in —
nerfallen obacz ftrafföHig

roerben; jmnbm eine — auf-

erlegen, über jmnbn eine— ner»

bangen, jmnbn mit einer —
bt legen kar komu wyznaczy,
ukara kogo; bie — abbüfjen

odby kar; bie gerechte —
für etro. befommen ponie
za co zasuon kar; bie

— ertaffen darowa kar;
— befommen zosta ukara-
nym, ponie kar; — 6e*

jaulen zapaci, zoy grzy-

wn; jmnbn ju einer ©elb-

ftrafe nerurtetten skaza kogo
na grzywn.

©tra'ftn/ va - (fiaBen) karad,

ukara; jmnbn am Seben
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— skaza kogo na mier;
-mit fdjroerem, lebenälänglidjem

ÄetFer — skaza na cikie,
doywotnie wizienie; an
©elb — ukara grzywna,

skaza na grzywn; jmnbn
mit SBotten — (s)karcikogo
sowami; jmnbn Siigen —
przekona kogo, e skama,
dowie komu kamstwo.

©tra'fCIt, sn. -§, karanie

«., karcenie n., kara /.

©trct'feitb, adi. karzcy,
karny; dyscyplinarny; bic

-e ©credjttgleit karzca spra-

wiedliwo; =e SBorte karcce
sowa; ein »er 93 lief traf iljn

otrzyma spojrzenie pene
wyrzutu; •(§ ©efefc ustawa
karzca, karna.

©tro'fer, sm. «§, pi. —,
karzcy m., karzyciel m.,

karc m.
©tro'fertn, sf. pi. =nen,

karzycielka f.

©tra'ferlertntnrä, sn. =ffe§,

pi. =ffe, wyrok (skazujcy).

©tra'ferlaft, sm. =ffe,' pi.

-läffe, ©tra'ferlaffmtg, sf. pi.

•en, uwolnienie n. od kary, po-

darowanie n. kary ; amnestya

f., uaskawienie n. ; aHge=

metner — amnestya ogólna.

©troff, adi. wyprony,
wytony, natony; (obraz.)

ein *e§ iegiment tgi, ener-

giczny rzd; adv. — anjte=

ften mocno, tgo wypry;
bte Sügel — anstehen wy-
pry cugle; (obraz.) wzi
si energicznie do rzeczy.

©trd'ffatt, sm. .(e)3, pi.

sfälle, sprawa karna.

©tro'ffätttg, adi. zasugu-
jcy na kar, na ukaranie;
podpadajcy, ulegajcy karze,

karalny; adv. — werben pod-
pa karze; — fein ulega
karze.

©tra|ffätügfeit, sf. kary-
godno /., karalno f.'
wystpno /".; wina f.

©tra'ffen, va. (Ijaben) ob.

ftraff anfliegen.

©tra'ffret, adi. wolny od
kary, nie ulegajcy karze,
niekaralny; adv. bezkarnie.

©tra'ffrct^ett, sf. wolno
/. od kary, bezkarno /.

©tra'ff^Cti, */. natenie

n., wytenie n.
;

(obraz.)

tpo f.
'
©tra'fgebot, sn. *(e)S, pi.

«=e, nakaz m. pod kar.
©tra'fgefangene(r),

' sm.

«•gn. pi. «en, wizie karny.

©trafgefangntó, sn. »ffe,
pi. =ffe, wizienie karne.

©tro'fgelb, sn. .(e)g, pi.

«er, kara pienina, grzy-

wna /.

©trafgeredjttgfeit, sf. spra-

wiedliwo karzca,

©tro'fgcn^t, sn. =(e)§, pi.

-l, sd *»., trybuna karny:
baS göttliche — sprawiedli-

wo boska; ein — über
jmnbn abgalten sdzi, kry-
tykowa, potpi kogo.

©tra'fgeriuftSfcarfeit, */.

sdownictwo karne.
'
©tra'fgeridjtShof, sm. -(e)§,

pi. «tjöfe, trybuna karny.

©tra'fgefc^, sn. -(e)<s, pi.

=e, ustawa karna.

©tra'fgefepud), sn. «(e)s,

pi. =biia)er, kodeks karny,
Ksiga /., zbiór m. ustaw
karnych.

©tra'fgeümlt, sf. pi. =en,

wadza /., moc f. karania.

©tra'fiufttj, sf. sprawie-

dliwo karzca; sdowni-
ctwo karne.

©tra'ffammer, sf. pi. «n,

izba karna (u trybunau).

©troffaffe, sf. pi. =n,

kasa, do której grzywny
wpywaj.

©trCffolottie, sf. pi. *n,

kolonia karna.

©trä'flid), adi. karygodny;
bezprawny, wystpny; «er

2etdE)tfinn karygodna lekko-

mylno; adv. — letdjtftnnig

fem by nadzwyczajnie lekko-

mylnym.
"©trä'fltOjfett, sf. kary-

goduo /. ; bezprawno /.,

wystpno /.

©t'rä'fUng, sm. «(e), pi.

tt, wizie m.
©trö'fltitgSjarJc, sf. pi. -.n,

ubiór wizienny, bluza wi-
zienna.

©trö'fttngSIcbcn, sn. =§,

ycie wizienne.

©tra'floS, adi. bezkarny,

wolny od kary; niewinny;
= fc|utbIo§; adv. bezkarnie.

©tra'flOftgfcit, sf bezkar-
no f.\ niewinno /.; =
©Aulblofigleit.

©tro'fmaft, sn. -e§, pi. =e,

wymiar tn., stopie m. kary;

kara f.; tjödjfteä, geringfteä
— najwyszy, najniszy sto-

pie kary.

©tra'fmtttel, *»• =§, pi.

— , rodek m.
}

sposób m.
karania.

©tra'fnadjlaft, sm. -ffe§,

pi. «läffe, obacz ©traferlafe.

©tra'fort, sm. =(e)3, pi. *e,

miejsce n. kary.

©tro/fjjorto, sn. =(ä), pi.

=ti, opata (listowa lub prze-

sykowa za maa, wic) za
kar podwyszona.

©tra'ftjrebtger, sm. =§, pi.

— , kaznodzieja karccy;
moralista m.

©tra'forebigt, */. pi. =en,

kazanie karcce, perora j. ;

jmnbm eine — galten pero-

rowa komu, zmy komu
gow.

©tra'tyroäefc, sm. =ffe3, pi.

=ffe, proces karny; postpo-
wanie karne.

©tra'fredjt, sn. = (e)§, prawo
karne.

©tra'fredjtfirJ), adi. karny,

kryminalny; =et SCarafter
kryminalno f. ; adv. —
unterfudjen inkwirowa.

©tro'fred)täfimbtge(r), sm.
«ge.r, pi. «gen, ©trd'fredjtg«

leerer, sm. =§, pi. — , kry-

minalista m.

©tra'fre^t^flcge, sf. spra-

wowanie n., wykonywanie n.

sprawiedliwoci karnej.

©tro'frebe, sf. pi. =n, mo-
wa karcca, perora f

©tro'frtö)tcr, sm. •=§, pi.

— , sdzia karny.

©tra'ffttdje, sf. pi. »n, spra-

wa karna, kryminalna.

©tra'ffumme, sf. pi. «n,

grzywna f.

©tra'fft)ftcm, sn. _-<«)§, pi.

-i, system m. karania, karny.

©tra'fumtDanblung, sf. pi.

--en, przemiana /. kary.

©tra'furteil, sn. e)$, pi.

=e, wyrok skazujcy.

©tra'föcrfahrcn,' sn. *s, pi
—

,
postpowanie karne, pro-

cedura karna.
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Stra'fbottftredung, Straf-
boUjieljung, sf. pl. =en, Stra'f-

ÖOfljUfl, sm. =(c)§, jjZ. =aüge,

wykon« nie n. kary.

©trtt'fttlürbig, a(H. kary-

godny.

Stra^ttmrbigfett, */• kai7-
godno /.

•Stra'fjett, sf. czas ot.

(trwania, odbywania) kary.

Strabj, *ot. Ke)§» i^-
"e"'

1) promie ot., promyk m.
;

wytrysk w., promie w. wo-
dy; = BaffeiftraljI ; «en

ÜÜerfen rzuca, strzela pro-

mienie; (obraz.) ein — bet

Hoffnung promyk nadziei; 2)

byskawica /.; = SHfejcajl,

SSUfc.

Stra'Ijlbartit, sm. =(e)3,

siarczan ot., byszcz m. bary-

tu (minera.).

Stra'blblenbe, sf. pl. =n,

obacz ©trahlenMenbe.

Stra'blblume, sf. pl. =n,

baldaszkogron ot. (botanika).

Stra'blfclütig, adi. balda-

szkogronowy (bot.).

Stra'bjen, I. vn. (b>6en)

1) promienie si, promienie,
wieci; bie ©onne ftraljlt

soce przywieca, wieci;
non ©olb — byszcze od
zota; (obraz.) »ot gteube,

nor ©lud? — janie, promie-

nie si z radoci, od szcz-
cia ; 2) mocz oddawa (o ko-
niach) ; II. va. (fjaben) promie-

nie rzuca ; bie ©onne ftraftlt

2ßärme soce w promieniach
zionie, wydaje z siebie cie-

po; (obraz.) ifir 2luge ftrahlt

©ttict z jej oka szczcia pro-

mienie wytryskaj; III. fraj»
lenb, ppr. i adi. ob. niej.

Strahlen, sn. =§, Stra'b,=

lung, sf. pi. =en, promienie-
nie n., byszczenie «., wie-
cenie n., promieni8to f.

Strählen, va. (b>6en) cze-

sa zgrzebem (konie).

•StrO'BICnartig, adi. pro-

mienisty.

©tra'blenblenbe, sf. pi. -n,

blenda cynkowa (minera.).

Stra'ljlenblume, sf. pi. *n,

obacz ©trahlblume.

Stra'ljlenbre<i)en&, adi. U-
micy wiato.

Stra'btenbret&er, sm. =s,

pi. —, refraktor ot. (optyka).

«Strahlenbrechung, sf. pi.

=ert, promieniowanie «., re-

frakeya /., amanie n. si
wiata, promieni.

Stra'blenbretfiungölebre, sf.

dyoptryka /., nauka /. o a-
maniu si wiata.

Strct'blenbrediunggmeffer,
sm. «, pi. —

,
przyrzd ot.

do mierzenia amania wiata.
Stra'btenbrenner, sm. =s,

pi. —
,
palnik jednoszczelino-

wy; = @inlod)6renner.

Stra'hlenbünbel, sn. -§, pi.

— , wizka /. promieni.

Stra'fllcilb, adi. promienie-

jcy; (obraz.) oor greube —
promieniejcy z radoci; —
»on 9tuhm otoczony blaskiem
sawy; »on ©lanj — lnicy,
olniewajcy; adv. — Ijett

jasno, jak najjaniej.

Strahlenförmig, adi. strza-

listy; adv. strzalisto.

Stra'blengefledjt, sn. <e)§,

splot rzskowy (w oka).

Stra'btengetoölr, sn. -(e)§,

pi. =e, chmura promienna,
promieniami soca owie-
cona.

Stra'blenglanä, sm. =c§,

blask promienisty.

Stra'blenglorte, */. obacz
©trabjenfrone.

Stra'hlenbof, sm. =(e)s, pi.

=t)öfe, Komet mit — kometa

f. z ogonem, warkoczem,
miot.

StrVl)lenfegeI, sm. =§, pi.

— , stoek m. wiata (fizyka).

Stra'ljlenfärjjer, sm. =3, pi.

— , ciao rzskowe (w oku).

Stra'bjenlranj, sm. -e8,pi.

=fränge, 1) korona rzskowa
(w oku); 2) korona /. (astro-

nomia); 2) krg promienisty

naokoo gowy witych i

bogosawionych, aureola f.

Stra'blenfrone, sf. pi. ~n,

obacz ©trohlenfranj 3).

Strabjenmeer, sn. »(e)g,

morze n. wiata.
Stra'ljlenloS, adi. bezpro-

mienny, bezwietlny; adv.

bez promieni, bez wiata.
Stra'bienmeffer, sm. «s,

pi. —, radyometr m., pro-

mieniomierz m. (fizyka).

3 tt I en ber, 35eutfcö=öotmfcne? SBörter&ucfi.

Stra'bjenmufdjel, */. pi.

=n. radyolit m., promienie m.
(skamieniao).

Stra'blennerb, sm. nerw
rzsikowy (anat.).

Stra'blenfcbeibe, */. pi -n,

trawnica /.

Stra'blenfdiein, sm. -(e)g,

1) blask m. promieni; 2) ob.

©trahlenfrone.

Stra'bjenftetn, sm. «(e)§, pi.

=>e, obacz ©trablenmufc&el.

Stra'l)lenttertt)en, sn. =§,

pi. — , obacz ©trabtentier.

Stra'fiTenberbreitung, sf.

irradyacya /., rozpromienianie

n. si (fizyka).

©t'ra'blerj, sn. =e§, pi. -e,

arsenian m. miedzi, miedniak
promienisty (ruda miedziana).

Stra'blfäule, sf., Stra'bl=

gefcbtttr, sn. =(e)g, pi. =e,

gnicie n. kopyta koskiego
(weteryn.).

Stra'blflecbte, sf. pi. =n,

liszajec ot., porost m. (rodzaj

mchu).

Stra'blgttntmer, sm. >ä,pl.

— , rodzaj yszczku (minera.).

Stra'blict)t, ©tra'tjttg, adi.

promienisty, strzalisty ; adv.
promienisto, strzalisto.

Strct'blfäfer, sm. -s, pi.

— , skarabeusz ot.

Strct'btfeU, sm. =(e)§, pi.

=e, belemnit ot., dyable pa-
zury (skamieniao).
Stra'blfteS, sm. -feä, iskrzyk

szarawy (minera.).

©tra'bläunft, sm. -(e)§, pi.

=e, rednica f. irradyacyi.

Stra'hlftetn, sm. =(e)ä r
pi.

=e, miganiec ot., promienie
ot. (minera.).

Stra'ljUier, sn. =(e)§, pi.

»t, promieniak m., gwiazda
morska.

Strähne, sf. pi. 'n, Strabn,
sm. -§, pi. =e, i dim. ; Strä'bn :

fhen, sn. =3, pi. — ,
przdziono

n., motek ot., ciennik ot.

Straljte^ren, vn. (^a&en)

likwidowa, zwin interes

(handel).

Strnljie'ren, sn. =§, Stral-
jte'mng, sf pi. «en, likwi-

dacya f. (handel).

Strami'n, sm. =(e)§, pi. *,
tkanina uywana do wy-
robu patynek.
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SttOmm, I. adi. 1) opity,

wyprony ; =ftroff ; 2) (obraz.)

tgi, silny, energiczny ; ein »e8

Ämb tgie dziecko; -er ßba»

ralter silny, energiczny cha-

rakter; -e Haltung gsta

mina; II. adv. in btejem £aufe

gebt eg — gu wielki rygor

w tym domu.
t

Stra'tmnen, vn. (baben) by
nadto opitym, wytonym.

Stra'mmljctt, Stra'tnmig«

fCtt, sf. pi. «en, napicie ».,

wytenie n. ;
(obraz.) doka-

dno /., energia /. (w pe-
nieniu suby).

©tra'm)jeUg, adi. tupoccy,

depecy cigle, silnie nogami

;

bardzo ywy, niespokojny.

Stra'mJJeln, vn. (baben)

majda, drepci, drepta, tu-

pota nogami; mit Jpänben

unb güfjen albo mit 2trmen

unb SÖeinen — wywija rka-

mi i tupota nogami, rzu-

ca si.

<Stra'm>eln, sn. «8, tupo-

tanie «., drepcenie n. no-

gami.

Stranb, sn. <e)8, pi. =e,

1) pobrzee n. , wybrzee ».,

brzeg m.; am *e fnajieren

get)en przechadza si wzdu
wybrzea ; offener, fanbiger

— wybrzee otwarte, pia-

szczyste, namulone; 2) bród

m., mielizna f.\ auf ben —
laufen, geraten, treiben do-

sta si, zosta wpdzonym
na mielizn; auf bem *e auf=

ftfcen osi na mielinie;

btd)t am «e^ binfcbtffen stero-

wa, pyn tu obok brzegu.

Stra'nbktterte, sf. pi. =n,

dziaa nadbrzene, nad brze-

giem ustawion.
Stra'nbbauer, sm. -8, pi.

=n, nadbrzeanin m., pomo-

rzanin m.
Stra'nbbetoobner, sm. =s,

pi. — , mieszkaniec nad-

brzeny.
«Stra'nbfitttfc, */. pi. =n,

sitowie nadbrzene (rol.).

Stra'nbborf, sn. =(e)8, pi.;

=börfer, wioska nadbrzena.

Stra'nbetS, sn. »je8, l6d

nadbrzeny.
Stra'nben, vn. (Beben) 1)

dosta si na mielizn, osi

na mielinie, by wyrzuco-

nym na piasek brzeny, na

brzeg; rozbi si na mieli-

nie; = aerfcöeUen; ein ge«

ftranbeteS ©djiff okrt na

mielinie osiady lub te roz-

bity; geftranbete8 ©ut obacz

©tranbgut; (obraz.) nieuda

sie, spezn na niczem,

dozna zawodu; 2) (przeno-

nie :) dosta si dokd, osi,
zosta gdzie.

Stra'nben, sn. =8, Stra'n-

bUH0, */• pi. »en, dostanie n.

si na mielizn; rozbicie n.

si na mielinie; wyrzucenie

n'. przez bawany morskie

towarów z rozbitego okrtu;
(obraz.) nieudanie n. si,

zawód m.
Stra'nbftf d), sm. -e8, pi. «e,

|

ryba nadbrzena.

Stra'nbfifdjer, sm. «8, pi.
j

— , rybak owicy ryby nad

brzegiem.

Stranbfifajerei', sf. rybo-

óstwo nadbrzene.

Stranbgeretbttgfeit, sf. ob.

©tranbrea)t.

Stra'nbgut, sn. <e)S, pi-

-guter, 1) rzeczy, towary z

okrtu na mielinie osadzo-

nego lub rozbitego na brzeg

wyrzucone; 2) (obraz.) rzeczy

niczyje.

Stra'nbfiafer, sm. «8, owsik

guchy (rol.).

Stra'nbberr, sm. =n, pi.

»en, waciciel m. nadbrzea;

majcy m. prawo nadbrze-

nictwa.
Stra'nbfiefer, */. pi. -n,

choina /. (drzewo).

Stra'nblobl, sm. »8, kapusta

morska, brzoskwia morska,

modrak, jarmu nadmorski.

Stra'nbläufer, sm. -8, pi.

—
, kulig m., biegus m.

(ptak).

Stra'nbling, sm. »§, pi. -e,

brzeyca f.

Stra'nbmuichei, sf. pi. *n,

|
muszla nadbrzena.

Stra'nborbnung, sf. pi.

=en, regulamin nadbrzeny.

©tra'nbpflansen, */• pi-

roliny nadbrzene.

Stra'nbräuber, sm. =8, pi.

—,
przywaszczajcy m.

sobie bezprawnie rzeczy na

brzeg morza wyrzucone.

Stra'nbretbt, sn. -(e)8, pi.

-e, prawo n. nadbrzenictwa.

Stra'nbreiter, sm. -s, pi.

— , 1) nadbrzeny stranik

konny; 2) cienkonóg m.

(ptak).

Stra'nbung, sf. pi- •*«,

obacz ©tranben.

Stra'nbbogel, sm. -s, pi.

•Dbgel, ptak nadbrzeny.

Stra'nbbogt, sm. *(e)S, pi

»DÓgte, wójt nadbrzeny.

©ira'nbniacbe, sf. pi. -u,

stra nadbrzena.

Stra'nbtoachter, sm. -§, pi.

— , stranik nadbrzeny.

Strang, sm. -(e)8, pi.

©tränge, 1) postronek tn.,

powróz m.\ (obraz.) alle

©tränge anjteben wszystkie

machiny poruszy, wszelkich

uy sposobów, rodków

;

wenn aüe ©tränge reiben w
ostatniej potrzebie, kiedy

wszystkie rodki chybi, w
najgorszym razie; fte Jteben

alle an bemfelben =e wszyscy

i
zgodnie dziaaj, wspólnie pra-

cuj nad osigniciem je-

dnego celu ; über bte ©tränge

fcblagen, furtngen, über ben
— bauen przebra miar,

przekroczy granic; 2) stry-

czek m.\ jum -e oerurteilen

skaza na szubienic; 3) —

,

©cbienenftrang tok m. szyn

(kolejn.).

Strä'ngen, va. (Baben) za-

przga, zaprzdz konie.

Stra'ngförnug, adi. po-

stronkowaty.

©trangulatio'n, sf. pi.

=en, uduszenie n. stryczkiem.

©trangulte'ren, va. (gaben)

stryczkiem udusi; powiesi

= erbroffetn.

«Strangulieren, sn. -8, ob.

©trangulation.

Strajja'je, sf. pi. -n, znój

m., trud m., fatyga f.] mele

=n aufteben dozna wiele

trudów.

Strahieren, va. (baben)

1) (z)mczy, (s)trudzi (n. p.

konia); '2) Kleiber — niszczy

suknie.

Strafe, sm. — i ©traffeS,

nazwa pewnego gatunku
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sztucznych dyamentów, bry-

lantów.

Stra'fte, */. pi. -n, i)

ulica f. ; gepflafterte, aufge«

fluttete — ulica brukowana,
usypana, szutrowana; ge=

Bahnte — droga bita; be-

lebte, ftiUe -n ulice oywione,
ciche; auf ber — na ulicy;

auf bie — Ijinabfteigen zej
na ulic; fid) auf ber —
treffen zej si, spotka si
na ulicy ; 2) droga f. ; bie

— ift nod) lang droga jeszcze

daleka; feine — roeiter gießen

i swoj drog; 3) = 2Keer=

enge; bie — non ©ibraltar

cienina /. Gibraltarska.

Stra'ßenantage, sf. pi. «n,

1) rozkad m. ulic (w ja-

kiem miecie); 2) urzdzenie
n., budowa f. ulicy.

©tra'fienarbeit, sf pi. «en,

robota uliczna.

Stra'ftenarbeiter, sm. =,
pi. — , robotnik uliczny.

©tra'ftenauffeljer, sm. «§,

pi. — , nadzorca drogowy.

Stra'fjenanfftcOt, sf. nadzór

m. nad drogami.

©tra'fienbabn, */. pi. -en,

kolej miejska, tramwaj m.
;

eleftrifdje — tramwaj elek-

tryczny.

Stra'ftenbanfett, sn. =(e)s,

pi. »e, pobocze n. drogi.

®tra'$eit&ait, sm. =e§, bu-

dowa /. dróg.

Stra'ffenkieuäjtung, sf.

owietlenie n. ulic.

Stra'fienbettelei', sf. pi.

=en, ebractwo uliczne.

Stra'ftenbettler, sm. «§, pi.

—, ebrak uliczny.

Stra'fienuriide, sf. pi. =n,

most drogowy.

Stra'fjenbubt, sm. »n, pi.

«n, ulicznik m.

Stra'fien&amnt, sm. -(e),

pi. «=bäntme, nasyp uliczny;

cz ulicy dla wozów prze-

znaczona.

Stra'fientorne, sf. pi -n,

ulicznica f.
©tra'ftenecfe, sf. pi. =n,

róg m. ulicy.

Stra'ftenetfenbatyn, sf. pi.

«en, kolej elazna drogowa.

©tra'fienfabräeug, Straßen*
fubröert, sn. =(e)g, pi. «e,

pojazd drogowy, wóz pospo-
lity.

Straßenfegen, sn. -.%, za-

miatanie n. ulic.

Straßenfeger, sm. -s, pi.

— , zamiatacz m. ulic.

Straßengelb, sn. -(e)§, pi.

«er, drogowe n.

Straßengefinbel, sn. «,
motoch uliczny, haastra
uliczna.

Straßenbunö, sm. -es, pi.

<=e, pies uliczny.

Straßenjunge, sm. «n, pi.

«n, obacz ©trafeenbube.

Straßenfamjif, sm. -(e)§,

pi. «fampfe, walka uliczna.

Straßenfebren, sn. «§, ob.

©trafjenregen.

Straßenfeger, sm. -§, pi.

— , obacz ©trajjenfeger.

Straßenfebri^t, sm. =(e)§,

miecie uliczne.

Straßenfletb, sn. «(e)s, pi.

«er, suknia /. do przechadzki.

Straßenfot, sm. =(e)g, boto
uliczne.

Straßentun&ig, adi. zna-

jcy drogi, ulice, miasto.
'
Straßenlaterne, sf. pi .n,

latarnia uliczna.

Straßenlieb, sn. «(e)3, pi.

=er, piosnka uliczna.

Straßenntori), sm. =(e)§,

pi. «e, morderstwo na pu-
blicznej drodze popenione.

Straßenne^, sn. «eg, pi
«e, sie /. dróg, ulic (miasta,

kraju).

Straßenneuigteit, sf. pi.

«en, brukowa wiadomo, no-

wina.

Straßenjjöbel, sm. =§,

gmin uliczny.

Straßenpoliäet, sf. poii-

cya uliczna.

Straßenraub, sm. *(e)§, ^>z.

=e, rabunek m. na drodze
publicznej, rozbój m.

Straßenräuber, sm. *&,pi
— , rozbójnik m., opryszek m.

Straßenräuberet, sf. pi.

=en, obacz Straßenraub.

Straßenräubertfdj, adi.

rozbójniczy; adv. rozbójnicze

Straßenredjt, sn. <e)3, pi.

=e, prawo drogowe; przywi-
lej drony.

Straßenrtnne, sf. pi. «n,

obacz 3innftein.

Stcaßenfünger, sm. -s,

pi —, piewak uliczny.

Straßenfiiule, sf. pi =n,

sup uliczny, na ulicy.

Straßenfjierrung, sf. pi.

«en, zamknicie n. ulicy,

drogi, barykada /.

Straßenftaub, sm. =(e)8,

kurz uliczny.

Straßenftrecfe, sf. pi «n,

pewna przestrze, kawa m.
ulicy, drogi.

Straßentür, sf. pi. -en,

drzwi pi. (domu) od ulicy,

na ulic wychodzce, bra-

ma /.

Straßenüberführung,
Straßenübermölbung, sf. pi.

«en, Straßenübergang, sm.

-(e)8, pi »gange, most m.,

przejcie n. nad ulic.

(Straßenunterführung, sf.

pi. «en, przejcie m.
t

tunel

m. pod ulic.

Straßenb'erbtnoung, sf. pi.

sen, poczenie n. dwóch
ulic.

Straßenberfauf, sm. <e)g,

pi. «faufe, sprzeda uliczna,

na ulicy.

Straßenbertaufer, sm. =8,

pi — ,
przekupie uliczny.

©trafen» alje, sf. pi. «n,

walec m. do ubijania ulic.

Straßennmrtg, adv. ba§

3immer ift — gelegen pokój

pooony ku ulicy.

Straßenttiefen, sn. •§, spra-

wy dróg dotyczce, zarzd
m. dróg.

Straßenjoll, sm. *(e)§, pi.

»$ÜC, co drogowe, opata
drogowa, drogowe ».

Stratage'm, Stratege'nt,

sn. *(e)3, pi «e, plan wojenny

;

podstp wojenny.

Strate'g(e), sm. -en, pi.

;en, strategik m., biegy m.
w sztuce wojennej.

Strategie', sf. strategia /.,

sztuka wojenna.

Strate'gtfÖ), adi. strate-

giczny; in «er äöetfe strate-

gicznie adv.

Stra'tura, sn. -8, pi.

©trata, szychta/., pokad m.,

warstwa /. (geologia).

Strae, sf. obacz ©tra^e.

Sträu'ben, I. va. (tjaben)

jey, najea, najey (n. p.
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pierze, wosy); II. ftd) —

,

W. (haben) 1) jey si, na-

jea si, najey si; 2)

(przenonie :) szarpa si,

broni si od czego rkami
i nogami, nie da si; opiera
si; bie gebet ftröubt ftd),

bieg niebetgufcbreiben pióro

wzdryga si przed napisa-

niem tego; ftd) gum ©cbeine
— opiera si na pozór.

&tl'än'btn,' sn. >8, jeenie

n. (si); (obraz.) opieranie n.

si, opór m.
©träu'btg, adi. kosmaty,

najeony; «e äßoHe wena
polednia, gorszego gatunku
(handel).

Strau'binger, sm. «a, pi.

—
,
(artobl.:) Srubet — rze-

mielnik wdrujcy ; wó-
czga m.

©traudj, sm. <e)g, pi.

©ttäuä)e i ©träucfier, kierz

m., krzak m., krzew m.,

drzewina f.

©trau'^ähnUaj, ©trau'dj»

attig, adi. krzaczkowaty,
krzaczasty, krzewny, podkrze-
wny, cbróstowaty.

©trau'djojjfel, sm. -g, pi.

=äpfel, obacz ©tedjapfel.

Strau'djbirfe, sf. pi. -n,

brzoza krzewiasta, krzewo-
wata.

©trau'djbieb, sm. =(e)g, pi.

-e, drapichróst m., opryszek m.

©trOU'äjeln, vn. (fein) po-

tyka, utyka, utkn si,

potkn si, usterka si,

usterkn si; (obraz.) po-

tkn si, pomyli si.

©träufeln, sn. =g, potkni-
cie n. si (take przenonie

:

= pomyka /.).

Strau'dieinö, adi. uster-

kliwy.

Strau'äjljerb, sm. =(e)g, pi.

«t, ka pokryta krzakami
(ow.).

Strau'dj&olä, sn. =e§, pi.

«bälget, chróst m. ; krzaki pi.
;= ©traudjroeti.

©tran'djliojjfen, sm. =g,

chmiel zwyczajny, pospolity.

©tWU'djtg, adi. ob. ©ttaua>
äfinltd).

©trau'djfirfuje, sf. pi. »n,
winia krzewowata, krzewin-
kowa, krzaczysta.

StrOUdjHee, *>». », ro-

dzaj lucerny (bot.).

<Stratld)'foDl#
«". -<e)§, ka-

pusta ogrodowa.

©träu'ajlein, sn. .§, jp^. —

,

dim. od ©traud) krzaczek m.
©trau'ajmelbe, «/. i>J. *n,

oboda drzewna, obodnik m.

©trau'djtDcrf, sn. »(e)g,

Chrócina /'., krzaki pi.
;
pot

w. z chróstu; üOtt — chró-

ciany adi.

Strauß sm. I. -eg i =en,

.

j?. -e i «en, stru m. (ptak);

II. =eö, p/. ©ttäufee, l) bu-

kiet m., równianka f. ;
gum

»e binben, einen — madjen bu-

kiet zrobi, uwi; 2) walka

/., starcie n., sprzeczka /.

;

einen garten — begeben mie
zacit sprzeczk.

©trini'phitftay, ©trau'p=
artig, adi. I) podobny do

(ptaka) strusia; 2) podobny
do bukietu.

©trau'ftbtnber, sm. =g, pi.

— , wieczarz m.
©trau'Pinberin, */. pi.

»nen, wieczarka /.

©trou'Plüttg, adi. ró-

wniankowaty (botanika),

©träu'ftdjen, sn. -§, dim.

od ©traufj, 1) bukiecik m.\

2) may stru.

Straußenei, sn. -eg, pZ. =er,

strusie jaje.

©traußeufeber, sf. pi. >n,

strusie pióro.

i&trau'fienraagen, sm. -§,

pi. «magert, einen — baben
mie strusi odek.

©trau'ftente,' «f. pi. *n,

kaczka krzykliwa.

©trau'ftfeber, sf. obacz

©traufjenfeber.

©trau'ftfinf, sm. -en, pi.

=en, uszczek m. Araguira
(ptak).

©trau'#gra§, an. -feg, pi.

=gräfer, miotelnica /.

©irau'ftleberfarn, sm. -(e)§,

pi. =e, pióropusznik m. (rol.).

©trau'finteife, sf. pi. -n,

sikora czubata.

©trau'fttragenb, adi. ob.

©traujjbliitig.

©trau'ftniirtfdjaft, sf. pi.

•en, winiarnia, w której szyn-

kuj tylko wino robione w
miejscu.

3tra'jje, sf. pi. -n, strac
/., ksika podrczna dla

pierwszych zapisków (han-

del).

©ire'bbau, sm. »eg, odbu-
dowa chodnikowa, przedso-

bnia (górn.).

Stre'be, sf. pi. -n,' zastrza

m.
;

podpora /. (budown.);

mit -n ftüfcen podpiera, po-

deprze poprzecznemi bel-

kami.

©tre'bebalfen, sm. -s, pi.

— , obacz ©trebe.

©tre'bcbanb, sn. =(e)g, pi.

=bänber, Strc'bcbotj, sn. -eg,

pi. sböljet, sporys m., pod-
pora f. (budown.).

Strebebogen, sm. =g, pi.

— , obk odporowy, k od-

porowy (budown.).

©tre'begetoölbe, sn. =§, pi.

— , odnone, odwodne skle-

pienie (budown.).

©tre'befraft, sf. pi. -fräfte,

sia prca, dca; — gum
9Jitttelpimft sia prca dorod-
kowa; — nom URittelpunft

fort sia prca odrodkowa.
©tre'befreuj, sn. -eg, pi.

=e, krzy m. z podpor (ar-

chitekt.^.

©tre'beleiter, sf. pi. »n,

drabina /. z podpor.
©tre'bemauer, sf pi. =n,

mur odporowy (budown.).

©tre'ben, vn. (Laben) 1)

prze, prze si, pcha si,

opiera si; bie 33uime —
gen §tmmel drzewa wznosz
si ku niebu; bet SSalten

fttebt gegen bie uDauet belka

opiera si o mur; 2) dy,
stara si, usiowa; nad)

etro. — dy, garn si do
czego, ubiega si o co, ku-
si si o co, pi si do cze-

go; babin —, bafj. . . dy
do tego, aby. . .; nad) 3llbtn

— dy do sawy, kusi si
o saw.

©tre'lben, sn. =g, dno
/.; — naa) etro. denie n.

do czego, ubieganie n. si.

@tre'benfadjtt»erftrager, sm.

=, pi. — , belka zastrzaowa
(budown.).

©tre'be»faljl, sm. s(e)g, pi.

•pfähle, pal podpierajcy (bu-

down.).
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Strebepfeiler, sm. «=g> pl.

— , zastrza m., przypora f..

filar odporowy (budown.).

©trc'ber, sm. =ä, pl. —

,

1) karyerowiez m.; 2) ostrzy-

ca /. (rosi.).

Stre'bcriftfo, adi. ubiega-

jcy sie za posadami, za ka-
ryer.

Strebertum, sn. rg, karye-
rowiezostwo n.

Stre'bftnttge, Stre'bftütje,

sf. pl. «n, drg podpierajcy,
podpora f. (budown.).

Sire'beftemjjel, sm. =g, pl.

—
,
pracz m.

Stre'bfani, adi. gorliwy,

pilny.

Stre'bfamfeit, sf. gorliwo
f., pilno f.

Sire'ttbalfen, sm.pl. belki

mostowe.
5trC'dtiar, adi. dajcy si

rozcign, rozcigliwy.

Ätre'tftlOrfett, sf. rozcigli-

wo f.

Stre'cfbett, sn. =(e)g, pl. =en,

óko ortopedyczne.

Stre'tfe, sf. pl. -n, 1) prze-

cig m., przestrze /., ob-

szar m. ; eii.e burdjlaufene,

jurücfgelegte — droga odbyta

;

in einet — fort bez przerwy

;

non — ju — w odstpach,
odstpami; eg ift nod) eine

gute — Sßegg Big jum 33af)n-

rjof jest jeszcze dobry kawa
drogi do dworca; 2) szlak

kolejowy ; = abnfiredje

;

^ße'age — szlak odnajty,
szlak pospólny; 3) chodnik
m., zdunica /. (górn.); 4)
miejsce n. polowania; eg blieb

oiel SEBilb auf ber — ubito

duo zwierza.

©tre'tfeifen, sn. *g, pi. —

,

elazo n., przyrzd m. do
rozcigania.

©tre'tfen, I. va. (Ijaben)

rozciga, wyciga, rozci-
gn, wycign; SKetaQe —
wyciga, klepa, paszczy
kruszce; bic Setne non fidj

—
wycign przed si nogi;

bie ©lieDer — wyciga czon-
ki; aUe »ter eon fid)

—
rozcign si, wycign si
jak dugi, wycign rce i

nogi; (przenonie:) zadrze
nogi. umrze; jmnbn %u 33e*

ben — powali kogo o zie-

mi; zastrzeli, zabi kogo;
bie SBaffen — zoy bro,
podda si; bie §anb nacb.

etro. — wycign rk do
czego, po co; II. fid) — , vr.

(bttben) cign si, wyci-
gn si, rozcign si; fid)

ing ©rag — wycign si
w trawie; man mufj fid)

—
nad) ber Decfen trzeba stoso-

wa si do okolicznoci; we-
dug stawu grobla; gdzie

przeskoczy nie mona, tam
podle nie zawadzi; III. ge=

ftredit, pp. i adi. in =em Sauf
albo ©alopp cwaem.

Stre'cfen, sn. «, Stre'rtung,

sf. pl. sen, wyciganie n
,

rozciganie «.; paszczenie

»., klepanie n. kruszców; —
be ©tfenä cieczanie n. e-
laza, pociganie n., kucie n.

elaza na skos.

Stre'ifeitarbetter, sm. -%,pi.

— , robotnik toiowy; 2lbteU
fung »on =n druyna /., od-

dzia torowy (kolejn.).

Stre'öenauffeber, sm. =g,

pl. —, nadzorca m. szlaku

(kolejn.).

StrCtfenbOU, sm. -eg, ko-

panie n. w chodnikach (górn.).

Stre'tfenbeamtc(r), sm. »en,

pl. -e(n), urzdnik szlakowy
(kolejn.).

Stre'tfendjef, (wym. :
- szef),

sm. =0, pl. =5, inynier szla-

kowy, zawiadowca m. szlaku
(kolejn.).

StrCtfenbamra, sm. -(e),
pl. =bätntne, zawarcie «., za-

stawka /. w kopalniach.

©tre'tfen&ienft, sm. *eg,

suba szlakowa (kolejn.).

Stre'tfenfiJr&erunß, sf. pl.

»en, odbudowa chodnikowa
(górn.).

Stre'dengeleifc, sn. --%, pi.

—, tor szlakowy, tor na li-

nii (kolejn.).

Stre'dengeftattgc, sn. «g,

pl. — , liz m., listwica /.,

smyk m. (górn.).

©tre'tfenboucr, sm. =§, pi.

—
,
piecowy m.

©tre'tfenntauerung, */. pl.

«en, murowanie cienne, pro-

ste (górn.).

Stre'tfenftop, sm. --eS, pl-

•ftöfje, ciana /. chodnika
(górn.).

Stre'tfenüerfebr, sm. .(e)g,

pl. *e, ruch lokalny (kolejn.).

Stre'efemoagen, sm. -§,pi.
—, wóz do suby szlako-
wej; dresyna f. (kolejn.).

©tretfeittoärter, sm. -g, pi.

—, dozorca drogowy, szlako-
wy, nadzorca m. szlaku, dróg-
mistrz m. (kolejn.).

StrCttenttietfe, adv. szla-

kami, miejscami, w odst-
pach.

Stre'cfer, sm. =g, pi. —,
1) rozcigacz m. ; 2) klepacz
m. (kruszców) ; 3) ob. ©tred>
mugfel.

Srre'ifgut, sn. =(e)g, mode
rybki (rybo.).

©tre'dbammer, sm. =g, pi.

»bämmer, mot m. do kle-

pania.

Stre'tfmafdjine, sf. pl. =n,

1) maszyna /. do klepania
(kruszców); 2) maszyna or-

topedyczna.

©rre'tfmugfel, sm. »§, pi.

=xx, muszku naprajcy, wy-
prajcy (anat.).

Srre'tfofen, sm. *g, pi.

Öfen, kaszuba f. (hutnictwo).

Stre'ifftein, sm. =(e)g, pl.

=e, kamie przecienny.

etre'tftoalje, sf. pl. =n,

walec m. do paszczenia pyt
kruszcowych.

©tre'tfttierf, sn. ={e)§, pi.

*e, maszyna /. do walcowa-
nia pyt kruszcowych, wal-

cownia /.

©treidj, sm. «(e)§, pl. =e,

1) uderzenie n., cicie n.,

chonicie n., mignienie «.,

plaga /.; cios m.\ mit einem
=e, auf einen — (za) jednem
ciciem, (za) jednym zama-
chem, od razu; jroangtg «e

befommen dosta dwadziecia
rózg, kijów, plag; jmnbm
einen — oerfe^en uderzy
kogo, zada komu cios; auf
ben erfien — fällt feine @id)e

(dosownie : za pierwszem
ciciem db nie upada) nie

od razu Kraków zbudowano

;

2) (przenonie :) bbfer, fd)Um--

met — figiel m., psikus m.,

sprawka /., psota /., sztu-
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czka /. ;
jmnbm einen böfen

(albo iron.: fdjönen) — fpte-

len figla komu spata, psot,
psikusa komu zrobi; bumtner
— gupstwo n.; toUer —
szalestwo ».; finbifdjer —
dziecistwo n.\ luftiger —
wesoy psikus; bumme «e

madjen popenia gupstwa;
bie unglaublichen -e macben
robi najniemoliwsze spra-

wki.

<Strei'u)balfen, sm. -8, pi.

— , belka ocienna.

<Stm'd)banf, sf. pi. »bänfe,

awka gremplarska, drewno
grempla rskif.

©trct'djbaum, sm. =(e)8, pi.

«bäume, powód m. (górn.).

©trci'dibein, sn. =(e)8, pi.

<t, obacz galjbein.

Strct'^uogcn, sm. =»8, pi.

—, smyczek m.
©trei'djbrett, sn. .(e)8, pi.

«er, 1) odkadnia /., odkad-
nica /., odwalnica /. (u pu-
ga); 2) deska murarska.

<Stret'd)fiiirfte, sf. pi. =n,

szczotka f. do rozcierania,

do nacierania.

(Stm'fJjetfen, sn. .3, pi.

—
,
grempla /.

©trei'djeln, va. (baben)

gaska, muska, podmuski-
wa; jmnbm ben Äopf —
gaska kogo po gowie.

©trei'djelit, sn. =§, <5trei'=

djelung, sf. pi. =en, gaska-
nie n., muskanie n.

©tm'djen, ftreidje, ftreidjft,

ftreidjt, ftrtd), geftrtdjen, I.

va. (|aben) 1) przeciga co

po powierzchni jakiego
przedmiotu; 3rtmer — ma-

lowa, bieli pokoje; einmal
rot — przecign raz czer-

won barw; 2) gra na
rznitym instrumencie (mu-
zyka); 3) Sutter auf Srot
— chleb masem (posmaro-
wa, smarowa maso na
chleb; ein ^flafter — sma-
rowa, przyrzdza plaster;

jmnbm bas ©efitjt — ga-
ska kogo po twarzy; 4)
3iegel — robi cegy; bie

SBoHe — gremplowa wen;
5) bie §aare aus ber ©tirn— odgarn wosy z czoa;
bie ^aare glatt — wymuska,

podgaska; narówna wosy;
bie $aare in bie §öfie —
podczesa, najey wosy

;

6) bie ©eget — spuci,
skoni agle; (obraz.) pod-

da, usun si, da za wy-
gran; bie flagge — zdj,
spuci bander; 7) ba8

2Jleffer — ostrzy nó; ba8

Stajtermeffer auf bem Stiemen
— przeciga brzytw po
pasku, ostrzy brzytw na
pasku; 8) kreli, przekreli;
eine ©djulb — odtrci, wyma-
za dug; ein SBort, einen ©a$
— skreli, wykreli wyraz,
zdanie; jmnbn au3 ber Stfte

ber 9Jlitglieber — wykreli,
wymaza kogo z listy czon-
ków; ber 2lrtifel mufi febr

geftridjen roerben trzeba arty-

ku znacznie skróci; 9)

jmnbn mit Suten — smaga,
chosta kogo (rózgami); 10)

(Selb in bie £afdje — inka-

sowa pienidze, wkada
pienidze do kieszeni; 11)

©etreibe — strychowa zboe

,

równa zboe strychulcem

;

geftridjene8 2ftafe miara stry-

chowana; II. vn. (fiaoen i

fein) 1) przesuwa si, prze-

chodzi ; bied, i, sun si

;

umber— wóczy si; burd)3

Sanb — wóczy si, tuc
si po kraju, zej kraj; bas

Äleib ftretdjt auf bem Soben
suknia wóczy si po ziemi;

bie SSögel — in ber Suft
ptaki przelatuj w powietrzu

;

bie Suft ftreidjt burd) bie

gelber wiatr przewiewa po
polach; bas ©djiff ftreidjt

burd) bie SBeHen okrt prze-

suwa si przez fale, przerzy-

na fale; mit ber §anb übers

©eftebt — przesun rk
przez twarz ; 2) cign si,
rozciga si; bie 2Upen —
non Dften nad) Sßeften Alpy
cign si ze wschodu na
zachód; 3) einen — laffen

wiatr puci z siebie; 4)

nie jaja; trze si; =
laidjen (o rybach).

©tret'djett, sn. =8, 1)

zdjcie n., spuszczenie n. (agli,

bandery); 2) granie n. na
rznitym instrumencie; 3)

przeciganie n. ptaków; 4)

— bes jjlijjes rozcigo /.
warstwy (górn.); 5) taro n.,

tarlisko n.

©tret'djer, sm. -s, pi. —

,

1) gracz m. na instrumencie
rznitym; 2) gremplarz m.,

gremplownik m. ; 3) cichy
wiatr puszczony.

©trei'djfeiter, sn. =8, pi.

—, ogie dany z boku.

Strei'cbgaw, sn. -(e)s, pi.

«=e, powok m., powoczek m.
©tret'djbolj, sn. =es, pi.

=fiöljer, 1) zapaka /.; 2)

strychulec m.
©tret'djboljbünbler, sm. =s,

pi. — , sprzedawca m. zapa-
ek.

©tret'u)Ijol3fdj(idjtei, sf. pi.

=n, szkatuka f., pudeko n.

na zapaki, z zapakami.
©tret'rJjbnljftän&er, sm. =8,

pi. —, zapalniczka /.

©tret'djtnftntment, sn. =(e)8,

pi. "t, instrument smyczkowy,
rznity (muzyka).

©iret'djfamm, sm. <e)8, pi.

-ramme, grempla /.

©trCi'u)IcbCll, sn. *8, ka-
wa m. skóry (n. p. do prze-

cigania po niej brzytwy);
= ©treidjrtenten.

©trei'djlinte, sf. pi. =n,

linia /. obrony (wojskow.).

Strei'd)raaft, sn. -es, pi.

-e, znacznik stolarski.

©tret'dintetfcel, sm. *8, pi.

— , skrobacz m.
©irei'djmeffer, sn. -8, pi.

—, nó m. do smarowania;
szpatelka /. (aptekarstwo).

StWt'djmajtf, sf. muzyka
wykonywana na instrumen-
tach smyczkowych, utwór
smyczkowy, orkiestra smycz-
kowa.

©tret'(f)itc£, sn. =e8, pi. =e,

obacz ©treidjgarn.

(Stm'djordjefter, sn. *$, pi.

— , orkiestra zoona z gra-

czów na instrumentach smycz-
kowych.

©trei'djquartett, sn. *(e)8,

pi. =e, kwartet smyczkowy.
©ttet'djriemen, sm. «8, pi.

—
,

pasek m. do ostrzenia

brzytew.

<trei'd)fd)tene, sf. pi. =n,

opornica /., szyna oporowa
(kolejn.).
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©trefdjfdjuiatnut, gm. =(e)§,

pl sfcbroämme, hubka /.

©tref tfjftein, sm. =(e)§, pl
-e, obacz ©djleifftein.

©trefdjteidj, «w. »(c)ä, pl.

»e, staw tarowy.

©treftfjung, sf. j» -en,

skrelenie »., przekrelenie n.,

wykrelenie n., wymazanie
n.; — einet ©djulb potrce-
nie n. dugu.

©trefu)ung§antrag, «w.
*(e)§, jj. -träge, wniosek w.
skrelenia, uniewanienia
(param.).

©treft&ungSlinte, $/. pl.

<=n, chodnik kierunkowy
(góra.).

©trefttjungSjetdjen, *n. «§,

pZ. —, znaczek skrelenia na
odbitce zrobiony (druk.).

©trefdjboget, sm. *$, pl
-nöael, obacz ©trieboogef.

©trefdjttiehr, sf. pl. =en,

bok m. wau (wojsk.).

(Stret'djtrjOtte, sf. wena
gremplowana.

©tref cfjjett, sf. 1) czas m.
przylotu lub odlotu ptaków

;

2) czas tarcia si (ryb).

©trefjjttljer, ' sf. pl «n,

cytra smyczkowa.

©treif, sm. =(e)g, pl =e,

©treffen, sm. «g, pl —

,

1) pas m., pasek m., smuga

f, prga f.; ein £eug mit

roten *en materya w czer-

wone paski, z czerwonymi
paskami; bag Sßferb bat einen

fdjroarjen — auf ber ©titn
ko ma czarn prg na
czole; ein — Sanbe, wazki
a dugi kawaek ziemi;

papier— pasek papieru; 2)

(architekt. :) pasmo m., prga
/. ;

pl. =en, laski pl., wrbki
pl, klamra elazna ; = ©i[en-

rjanb.

©treffbanb, sn. -(e)g, pl
•bänber, opaska /.; unter
— pod opask (poczta).

©trci'fbanbfcnbitng, sf. pl.

«en, przesyka /. pod opask
(poczta).

©tref fblicf, sm. «(e)g, pl.

=e, spojrzenie ulotne.

©treffet) en, sn. =g, pi.

— , dim. od ©treif, paseczek
m., prka /.

©treffen, I. va. (fjaben)

1) dotyka, dotkn, obi
si o co, otrze si o co;

bie Äuget Ijat nur 'geftreift,

aber niebt gefafct kula do-

tkna si tylko, ale nie

utkwia; (obraz.) einen ©egen=
ftanb im ©efnräcbe — na-

pomkn w rozmowie o ja-

kim przedmiocie; 2) bie £aut
— (za)drasn skór; 3)

einen 3ting nom ginger —
zdj piercie z palca; bie

Särmel in bie §ö$e — (=
aufftreifen) podkasa rkawy

;

jmnbn mit einem SBlidE —
spojrze na kogo ulotnie;

Stätter rjon ben 3">eigen —
obrywa gazki z lici; 4)

paski, prki dawa; = mit
©treifen befefcen; II. vn.

((jaben) 1) przechodzi z

miejsca nä miejsce, przebie-

ga, przeciga, przelatywa,
przelecie; burd) SBalb unb
gelb — przebiega przez

lasy i pola; inä feinbltcbe

©ebiet — zapdzi si, wy-
cieczki robi do nieprzyja-

cielskiego kraju; 2) (obraz.)

an etro. — zakrawa na co,

by blizkim czego, ociera
si o co; bag ftreift ang
Unglaubliche zakrawa na nie-

moliwe; 3) odziera lisy,

zajce i inn zwierzyn (ow.)

;

III. geftreift, pp. i adi. ma-
jcy paski, prgi, prgowany;
=e§ 3eu9 materya f. w paski

;

=e ©äulen obkowane supy
(budown.).

©treffen, sn. «g, pi. —

,

dotknicie n., municie ».;

paskowanie n.
;
podjazd m.

;

wasanie si n.

©treffet, sm. -g, pi. —

,

przebiegacz m. rozmaitych
miejsc; wóczga m.

©treiferef , V- pi. -en, i)

wycieczka partyzancka, za-

gon m. ; = ©treifjug; 2)

obawa /. ; 3) podjazd m.
;

ju einer — ausfcbirlen wy-
sa na podjazd.

©trefffarn, sm. =(e)g, pl
=e, ledziouka f.. zanokcica

/. (rol.).

©trefft, sf. pl =en,

©treffljefce, sf. pl =n, wiel-

kie polowanie na dzika.

©treffOieb, sm. «(e)g, pl.

-e, cicie tylko z lekka do-

tykajce.

©trefft, sn. *e§, pl.

»bötjer, zaga /.

©trefftg, adi. prkowaty

;

adv. — befeuert zaopatrzy w
paski, prgi, prkowa

;

jmnbm ben 3Kücfen — fcblagen

obi kogo tak, e mu na
plecach pasy pozostaj; et

rebet, er tommt mir febr —
mówi bezczelnie, wydaje mi
si bardzo bezczelnym.

©treffiagb, sf. pl -.en, ob.

©treiffjafc.

©treffltdjt, sn. -(e)8, pl.

=er, wiato padajce! z jednej

strony (malarstwo)
;

(obraz.)

bag roirft ein merlroürbtgeg
— auf feine §anblunggroetfe
to dziwne rzuca wiato na
jego sposób postpowania.

©treffoortie, «/• Pl - =n >

partyzantka /.

©tre'ifrttt, sm. »(e)g, pl
=e, wycieczka konna (dla po-

znania okolicy).

©trefffd)u|, sm. «ffes, pl.

»fdjiiffe, postrza m.

©treffung, */. pl. -en, i)

obacz ©treiferei ; 2) zawadze-
nie n., zderzenie n. boczne

dwóch pocigów (kolejn.).

©trefftoaoje, sf. pl. -n, pa-

trol m.\ auf — fein patrolo-

wa, odbywa patrol.

©treffmetfe, adv. pasami,

smugami, tu i tam.

©treffmunbe, sf. pi. --n,

lekka, powierzchowna rana,

dranicie n. od postrzau.

©tref fmura, sf. pl. =en,

tpolisty szczaw (rol.).
'
©treffpg, sm. «(e)g, pl

sjiige, 1) najazd m., podjazd

m., zagon m., wycieczka /.

;

einen — in ein Sanb unter-

nehmen najecha jaki kraj;

2) wycieczka /. (szczególnie

dla bada).
©treif, sm. =(e)g, pl. «=e i

=g, obacz pod ©trife.

©treit, sm. ~(e)Z,pl »e, 1)

walka /., bitwa f., wojna/.
;= Sampf; in 'ben — jie|en

i na wojn; bie (Elemente

roaren im =e ywioy walk
z sob wiody; 2) spór m.,

proces m. (prawo); 3) wa
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f., kJötnia f., sprzeczka f.,

spór m. (— mit SBorten);

bitka /. ; = 9iauferet ; mit

imnbm — anfangen wszcz
z kim kótnie; — mit jmnbm
fud)en zaczepi, atakowa
kogo; — mit jmnbm btlmu
men, in — mit jmnbm ge-

raten posprzecza si, pokó- I

ci si, powadzi si z kim ;
'

mit jmnbm im «e liegen by
z kim w sporze; jmnbn in

|

ben — rjtneinjierjen wcign,
wmiesza kogo w spór; eg er- '

bob ftd) ein — wszcza si
kótnia, sprzeczka; einen —
nom 3aune brechen rozpocz
(z namysu) kótni, sprze-

czk; einen — fd)ltd)ten, bet*

legen spór zaagodzi, zago-

dzi; er tft mit ftd) felbft im
-e walczy sam z sob, jest

niezdecydowany.

gtrCi'tOft, sf. pi. »äste,

berdysz ot., bata /., topór

wojenny; bie — begraben

zawrze pokój.

®tlti'tbax, adi. bitny, wa-
leczny, bojowny; ein ser

Sftann walecznik ot.

Strei't&arfett, sf. bitno
/., waleczno/., bojowno/.

CtttVtbtQitt, sf. dza /.

walki ; ochota /. do kótni.

Stm'tfcegierig, adi. dny
walki; kótliwy.

Streiken, ftreite, ftretteft,

ftreitet, ftritt, )abe geftritten,

I. vn. 1) walczy, bi si;

für ba SJaterlanb. — wal-

czy dla ojczyzny; bie ©au
ftreitet dzik broni si od
psów (ow.); 2) kóci si,

spiera si, sprzecza si,

spór wie, swarzy si; über

etm. — spiera si o co; mit=

einanber roegett etm. — prze-

piera si ze sob o co ; bar=

über läfet albo liefee fid) nod)
— o to monaby si jeszcze

spiera, to jeszcze nie roz-

strzygnite
; gegen jmnbn,

gegen etro. — zwalcza kogo,
co; 3) bag ftreitet gegen ben
gefunben 2Jenfd)enr>erftanb to

sprzeciwia si zdrowemu roz-
sdkowi, nie zgadza si ze
zdrowym rozsdkiem ; urn
einen ^ßreig — ubiega si
o nagrod; nor ©eridjt —

rozprawia si w sdzie, pro-

ces prowadzi; mit ftd) felbft

— by w walce ze sob sa-

mym; urn beg ßaiferg SBart

— spiera si o spraw
maej wagi; II. fid) — , vr.

sprzecza si; ftd) urn etm.
— spiera si o co

; fid) über

ein). — kóci si o co; III.

ftreitenb, ppr. i adi. walcz-
cy, spór wiodcy, spierajcy
sie; Die -e fttrdje walczcy
koció; bie =en 3Jlixd)te mo-
carstwa ze sob wojn pro-

wadzce; bie -en Parteien
strony spór wiodce, prawu-
jce si; =e ©efüble uczucia

z sob walczce, sobie prze-

ciwne.

Strei'ten, sn. -§, ob. ©treit.

©trener, sm. =g, pi. —,
wojownik ot., walecznik m.

;= Kämpfer; spornik ot.; =
§ättbelfud&er.

©treiterei', sf. pi. -en, ob.

©treit.

Strei'terin, sf. pi. =nen,

wojowniczka f. ; sporniczka/.

Streitfrage, */. pi. -n, py-

tanie sporne, kwestya /.,

kontrowersya /. ; eine -r auf-

roerfen postawi kwesty;
eg rourbe bie — aufgeroor-

fen wyonia si kwestya.

Strei'tgegenftanii, sm. -(ee),

pi. -ftänbe, przedmiot ot. spo-

ru, kontrowersyi
;
przedmiot

sporny, kwestya sporna.

©trei'tgenofi, sm. -ffen, pi.

-ffen, uczestnik m. walki.

Strei'tljaljn, sm. -(e)g, pi.

•bäbne, kogut lubicy si
dzióba; (przenonie:) kogut

m., spornik ot., kótnik m.

©trei'ttyamraet, sm. :g, pi.

— , baran lubicy si tryka;
(przenonie:) kótnik ot.,

spornik.

(gtret'thanöel, sm. =g, pi.

sbänbel, spór ot., zatarg ot.;

proces ot.

Stret'tl)an&fdjii&;, sm. -(e)g,

pi. »e, rkawica szermierska.

Strei'tljelm, sm. =(e),i?Z.=e,

hem wojenny.

©ireitljeitgft, sm. *(e)g, pi.

=e, 1) ko wojenny; 2) (obraz.)

kótnik ot.

Strei'ttg, adi.' sporny, za-

kwestyonowany ; niepewny,

wtpliwy; = ungeroifj, jroei«

felbaft; jmnbm etro. — mad)en
zaprzecza komu czego, nie

przyznawa komu czego, nie

dopuszcza kogo do czego

;

jmnbm ein 3ed)t — macben
zaprzecza komu prawa; »er

'jßunft punkt sporny, wtpliwy,
zakwestyonowany; bie ©ad)e ift

nod) Dor ©erid)t — rzecz je-

szcze w sporze, w procesie,

przez sdziego jeszcze nie roz-

strzygnita; man mad)t mir
jeben goß oben — zaprze-

czaj mi kadej pieci ziemi.

Stret'ttgfett, sf. pi. -en, i)

sprzeczka /., zwada /., kó-
tnia /., zatarg ot.; = ©treit;

2) sporno /. ; wtpliwo
/., niepewno f.

Strei'tfolben, sm. -g, pi.

— , buawa f., buzdygan ot.,

maczuga wojenna.

©tre'ttlolbettbaiim, sm. =(e)g,

pi. -bäume, kazuaryna skrzy-

piolicia.

©trei'üojjf, sm. «(e)g, pi.

-löpfe, spornik ot., kótnik m.

Stret'tfröfte, sf. pi. siy
wojenne.

Stret'tflinft, sf. 1) strate-

gia f., sztuka wojenna; 2)
dyalektyka /*.

©trei'tlllft, sf. oh. ©treit-

begier.

(Strei'tlufttg, adi. obacz
©trettbegiertg.

Strei'tjjiirifi, sm. =(e)g, pi.

-e, punkt sporny, zakwestyo-
nowany, wtpliwy.

©trettrofe, sn. -ffeg, pi. -ffe,

rumak wojenny.

©trettfadie, sj. pi. -n,

rzecz sporna, w sporze b-
dca

;
przedmiot m. procesa,

sprawa /., proces ot. (prawo).

©tre'ttfaC, sm. -eg, pi.

«fäfee, teza f.

©tret'tfdjltdjter, sm. -g, pi.

— , rozjemca ot.

©tret'tfdjrift, sf. pi. -en,

pismo polemiczne.

Stret'tfU^t, sf. kótliwo
/., zwadliwo /.

Stret'tfiidjttg, adi. kótliwy,
zwadliwy, waliwy.

©trei'twaffe, sf. pi. -n,

bro wojenna, bojowa.

Stret'tmagen, sm. -s, pi.

— , wóz wojenny.
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Streli'fce, sm. «n, pl. -n,

strzelec m , onierz /«. mili-

cyi moskiewskiej (historya).

Streng, I. adi. surowy,

srogi, ostry; cisy; »er ©fja«

rafter surowy, nieugity cha-

rakter; =er 58Iicf surowe spoj-

rzenie; »er SDtnter ostra zi-

ma; -er %Xf)\t tgi, trzaska-

jcy mróz; =e ©ttten snrowe
obyczaje; -e SDafjregeln er«

greifen wyda ostre rozporz-
dzenia; «e Qu)t surowa dy-
scyplina, ostra karno; »e

2)iät r)altert zachowywa ci-s dyet; »e äufftcftt cisy
nadzór; II. odr. surowo, srogo,

ostro ; cile ; — Befirafen su-

rowo ukara; — beobachten
cile nadzorowa, pilnowa;
etro. ju — nehmen bra co
nadto cile; — genommen
cile biorc; auf§ =fte jak
najsurowiej, jak najcilej

;

— fdjmecfenb cierpki.

StrC'Uge, sf. surowo /.,

srogo /., ostro /.; ci-
so / ; — ber ©itten suro-

wo obyczajów ;
— be Sli-

ma ostro klimatu; mit

grofeer — gegen jmnbn r>or-

geben postpi «obie z kim
bardzo surowo.

Stre'ngel, sm. =s, pi. —,
kretowina f. (weteryn.).

SirCUgflÜfftg, adi. trudno-
topny, trudnotopliwy (o kru-
szcach).

Sire'UgglilUbig, adi. silnie

wierzcy.

SirWgglihtbigfett, sf. silna

wiara.

Stre'ngbeit, Stre'ngtglett,

sf. pl. »en, obacz ©tren«?.

Stre'tta, sf. pi. =ten i =§,

stretta /. (muzyka).

Streu, sf. pi. «en, i) pod-
cióka f., soma podesana
(bydu); ©troi) jnr — soma
na podcióke, na posanie
dla byda; 2) posanie n. ze

somy (dla ludzi), soma f.

jako posanie; auf ber —
fcblafen spa na somie.

Streubiidjfe, sf. pi. »n,

posypniczka /., posypywacz
m. ;

— fur ©anb piasecz-
niczka f.; — für Pfeffer
pieprzuiczka /.

Streu'en, l) va. (baben)

sypa, nasypa, posypa; po-

trzsa, potrzsn; ©amen
— nasiewa, nasia, sia;
bem SSieb — nasypa bydu
podcióke, podcieli bydu

;

sölumen auf ben 5Beg — po-

sypa drog kwiatami; ©elb
unter ba§ olf — (roz)rzu-

ca pienidze midzy lud;

(obraz.) jmnbm ©anb in bie

2lugen — (dos. :) zasypa
komu oczy piaskiem; zamy-
dli komu oczy, otumani
kogo; 2) vn. (fyaben) ba§
©etreibe ftreut gut zboe
daje wiele somy; baS ©e=
roefjr fireut strzelba rozrzuca.

Streu'en, sn. *s, Streu'»

UUg, sf. pi. «en, sypanie n. ;— non ©amen sianie n.,

siejba f.

Streu'er, sm. =§, pi. —

,

1) obacz ©treubüdjfe; 2) sy-

picy m. ; siewca m.
Streu'gabel, sf. pi. -n,

widy pi. do rozcielania
somy dla byda.

Streu'glanj, sm. -e§,

StrCU'glag, sn. »feö, opiki
metalowe, szko zproszko-
wane.

StreU'guU), sn. »(e)§, pro-

szek zoty.

Stren'meb,!, sn. »(e)§,

mczka f., mka /. do po-
sypywania.

StrCU'ifeffer, sm. .g, mia-
ki, tarty pieprz.

Streu'uulber, sn. -§, obacz
©treufanb.

StrCU'falj, sn. »eg, miaka
sól.

©trCU'fani), sm. -(e)S, pia-

sek m. do posypywania; unb
— barauf! a zatem koniec;

nie mówmy wicej o tem!

Streu'fanbbüdjfe, sf. pi.

•n, piaseczniczka/.
;
(artobl.

:)

bie — be§ r)eiligen römifeben

3tetd)e> Marchia Branden-
burska.

Streu'fel, sm. »§, pi. —

,

miaki cukier posypany na
tort lub placek.

Streu'felfudjen, sm. -§,

pi. —
,
placek cukrem posy-

pany.

StreU'ftrob, sn. >§, soma
f. na podcióke, targanka f.

StrCU'jUder, sm. »§, miaki
cukier do posypywania.

Stridj, sm. --(e)S, pi. =e,

1) linia f., kreska f., rys m.,

prga /., prka /., sztrych

m.; — mit ber $eber, mit
bem Sßinfet, mit bem -Dagnet
pocignicie n. piórem, pen-
dzlem, magnesem, pocig m.
pióra, pendzla, magnesu;
einen — unter etio. fe^en
podkreli co; einen — bura)

etro. ©efebriebene madjen
przekreli pismo; feinen —
febreiben, tun nie napisa ani

sowa ; nie pocign ani razu
pendzlem (malarstwo) ; mit
einem =e jednym cigiem, bez
przerwy

;
jednem pocigni-

ciem pióra, pendzla; jmnbm
einen — burd) bie ^Rechnung

madjen popsu komu spraw,
pomyli, pokrzyowa czyje

plany; 2) przestrze/., cz
/. ziemi, kraju; ein frud)t=

barer — ©rbe urodzajny ka-
wa ziemi; 3) barwa /. (w
suknie), kierunek m. wo-
sów (w materyi), pomusk m.
(wosów); ben §ut nad) bem
»e bürften gadzi kapelusz
szczotk w kierunku wo-
sów; gegen ben — lammen,
bürften czesa, szczotkowa
pod wos; nad) bem »e

fdjneiben kraja pod wos;
(obraz.) ba mar iljm gang

gegen ben — byo mu to

wcale nie na rk; 4) stado

«., gromada f. leccych pta-

ków ; odlatywanie n. lub przy-

latywanie n. ptaków ; 5) droga

/., kierunek m.\ ber — be§

Stnbeö kierunek wiatru;

£)immel3— zona /., strefa /.,

pas m. ziemi ; baö ©cbtff t)er»

änberte ben — okrt zmie-
ni kierunek ;

— einer ©d)id)t,

eines ©ange kierunek war-
stwy, chodnika (górn.) ; 6)
pocig m. smyczkiem, spo-

sób m. grania (na instrumen-
tach smyczkowych) ; einige

=e auf ber ©eige madjen kilka

razy po skrzypcach smy-
czkiem pocign; einen

rounberbaren — baben powo-
dowa smyczkiem w cudowny
sposób, gra cudownie; 7)
kresa /. na probierczym ka-
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mieniu; ben — galten by
dobrej próby; 8) rowek pu-
giem lub bron robiony; 9)

mit einem =e ljunbert Äronen
einfttetdjen jednem zagarni-

ciem zgarn sto koron; 10)

ein — QieQtl tyle cegie,

ile si naraz wyrabia; 11)

kryza '

f., haft m.
;

jmnbn
auf bem — fjaBen nie cierpie

ko»o.

©trt'djel, sn. «8, pi. —

,

smug vi.

©tri'djeldjen, an. .8, pi.

—, dim. od ©trid), krese-

czka /., prka f.

©tri'djeln, va. (fjaben) pi-

sa literami nierównemi, ry-

sowa liniami nierównemi

;

kreskowa.

©tri'djftirmtfl, adi. kresko-
waty.

©trt'djgettutter, sn. =8, pi.

— , burza przecigajca, prze-

chodnia, miejscowa.

©tri'd)I)euftf)reife, */. vi.

«rt ,szaracza wdrujca (zool.).

©tri'djjjobel/ sm. *8, pi. —

,

strug gadzcy, równiak m.
©tri'dffontjjajj, sm. »ffeg,^.

=ffe, kompas uywany podczas
podróy morskich.

©tri'djfraut, sn. -(e)§, pi.

»IräUter, datisca /. (gatunek
konopi).

©trt'd)neHe, sf. pi. =n,

godzik prgowany (kwiat).

©trt'drtmnft, sm. =(e)8, pi.

*t, rednik m.

©tri'dj regen, sm. =s, pi.

— , deszcz przechodni, miej-

scowy.

©tri'djbogel, sm. -8, pi.

«OÖgel, ptak wdrowny, prze-

lotny, koczujcy.

©tri'fljttieife, adv. miejsca-

mi, stronami ; z przestankami.

©tn'djjetr, sf. obacz ©treio>
geit.

©triu*, sm. s(e)§, pi. =e,

1) powróz iw., postronek m.
;

stryczek m.; jum — »erur*
teilen skaza na szubienic;
imnbm ben — urn ben §al8
legen zaoy komu stryczek
na szyj; (przenonie:) przy-
prze kogo do ciany, zmu-
si kogo do czego; ben —
oetbienen by wartym szu-
bienicy; 2) (obraz.) nicpo

m.\ bu — ! ty nicponiu! 3)

(obraz.) zasadzka /., podstp
m., apka /.; jmnbm »e legen

apk na kogo zastawi ; 4)

sfora f. psów (ow.).

©tri'tfarbeit, */. pi. =en,

robota poczoszkowa.
ifrt'tfartiil, adi. postron-

kowaty; stryczkowaty.

©tri'tffeän&ig, adi. »er

£)unb ogar na smyczy dobrze
idcy.

©tri'iftieutel, sm. -8, pi.

— , woreczek m. (na robótk).

©tri'ifdjen, sn. >z, pi. —,
dim. od ©trief, powrózek m.

©tri'tfett, va. (Ijaben) na
drutach robi, poczochy ro-

bi, dzia.

©tri'rter, sm. «g, pi. —,
robicy m. poczochy, po-
czosznik m.

ftxiätiti', sf. pi. «en,

poczoszkowa robota.

©tri'rferin, */. pi. «nen,

poczo8zniczka f.

©tn'rtcrlo^n, sm. .(e)§, pi.

-löljne, zapata /. za robienie

poczoch.
©tri'tfgarn, sn. K03» pi.

«e, przdza /. na poczochy,
do poczoszkowej roboty.

©tri'cfgetne&e, sn. =8, pi.

— , tkanina poczoszkowa.
©tri'rlprd)en, sn. pi. ob.

©tritffdjetbe.

©tri'tffäftdjen, ©tri'<fforij=

djen, sn. =8, pi. —, ©tri'if-

lotfj, sm. ~{t)%, pi. =för6e,

szkatuka /., koszyczek m.,

koszyk m. na robótki (po-,
czoszkowe).

©iri'tfletter, sf. pi. *n,

drabina powroziana, sznur-

kowa.

©tri'u*mafd)e, */• Pl
;

~n
'

oczko n. w robocie poczo-
szkowej.

©tri'tfmafdjtne, sf. pi. »n,

maszyna /. do robienia po-
czoch.

©iri'rlmufter, sn. .§, pi.

— , wzorek m. dla robót

poczoszkowych.
©tri'tfna&et, sf. pi. =n,

iglica /., drut m. (do robie-

nia poczoch).

©tri'u*$»erie, sf. pi. -n,

pera wenecka (szklana).

©tri'dfdjeiöe, sf pi. =n,

futeralik m. na druty do
robót poczoszkowych.

©tri'dfdjnle, sf. pi. =n,

szkoa /. robienia poczoch,
wyrobów poczoszkowych.

©tri'tfftitfen, sn. »g, pi.

—, ©tri'dftotf, sm. -(e)8, pi.

sftötfe, gruby drut do po-
czoch.

©tri'rtftnmtpf, sm. *(e)g,

pi. =ftrümpfe, poczocha na
drutach robiona.

©tri'tfftunbe, sf. pi. -n,

godzina /., lekcya /. robie-

nia poczoch.

©tri'dftitye, */. pi. *n, ob.

©tridfcfceiDe.

©tri'tftoerf, sn. »(e)8, pi.

se, 1) powrozy^)?., powroziwo
n.; = Baumert; 2) robota/,
na drutach.

©WtfttMe, sf. bawena
/. na poczochy, na roboty

poczoszkowe.
<Stri'tfjeil0, sn. -(e)8, pi.

I =e, poczocha /. w robocie

;

j

sprzt poczoszany.

©tri'tfstt)irn, sm. -(e)8, pi.

' «e, nici pi. na poczochy.
©trie'gel, sm. =8, pi. —

,

zgrzebo w., cudzido n.

©tric'gclarttg- ©trie'get-

förmig, adi. zgrzebowaty

;

adv. zgrzebowato.

©trie'gelig, adi. obacz
©triegelartig.

«Striegeln, va. (Ijaben)

czesa (konia) zgrzebem;
(obraz.) jmnbn —^ pieci
kogo

;
(ironicznie :) czesa

kogo, dokucza, dogryza
komu; fid) —, vr. muska
si.

'©trie'me, sf. pi. =n, ©trie'«

men, sm. :8, pi. —
,
prga /.,

ciea /*., siniec m.
5trte'lUifl, adi. sicami

okryty, zbity, siny, zsiniay

;

adv. jmnbn — fdjlagen zbi
kopo tak, e siców dostanie.

Striegel, sm. =8, pi. —, i

sf. pi. -n, strucla /.

Stri'fe, (wym. : strajk), sm.

'§, pi. «8, strejk m., bastówka

f., zmowa robotnicza ; =
2luSftanb; anfangen — roz-

pocz strejk.

©tn'fefaffe, (wym.: strajk-

— ), sf. pi. =n, kasa /. strej-

kujcych.
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Strt'fett, (wym.: strajken),

vn. (§aben) strejkowa, by
w zmowie robotniczej.

©tri'fer, (wym. : strajker),

sm. =g, pi. =g, (robotnik)

strajkujcy ot.

Strtft, adi. cisy, surowy,
dokadny ; adv. cile, surowo,
dokadnie; = genau.

©trt'Jtye, sf. pi. =n, strze-

miczko n. (u spodni), uszko
n. (u buta).

©triefe, s. pi. — betom*
men dosta w skór.

Strt'ttig, adi. sporny (pra-
wo).

©trt'ttißfett, sf. sporno
f. (prawo).

©trO'DClfOjjf, sm. obacz
©iruroroelpeter.

Strob, sn. -eg, soma /.

;

fTeingefdmiiteneg — sieczka

/.; ein Sunb, eine ©trafne— wizka /. somy; auf —
fd)[afen spa na somie ; au— gemadjt somiany; @efb
UJte — baBen mie pienidzy
jak miecia; teere — brefdjen
daremn podejmowa prac;
= oergebltdje 2lrBeit un;
bredzi, papla, ple koszaki
opaki ;= oberflädjltcb fcbroat-

jen, llnftnn jufammenreben.
©tro'lj arbeit, sf. pi. =en,

wyrób m. ze somy.
Stro'barbetter, sm. =§, pi.

-
, ©tro'barbetterttt, sf. pi.

«nen, wyrabiajcy w., wyrabia-
jca /. rzeczy ze somy.

©tro'b, artig, adi. do somy
podobny, somiasty.

©tro'bbano, s«. =(e)g, p
«Bänber, sznurek m. ze somy,
powrzso n., powróso n.

©tw'Ponf, s/. pi. -banie,
awka som wyplatana, ze
somy.

©tro'bbebadjung, «/. _pZ.

»en, obacz ©troCbad).

Stro'b^bett, sn. -eg, ^)Z. »en,

oe «. ze somy.
ftro'bblume, s/. 2>Z. =n,

kwiatotrwa w., suchokwiat
w., 8uchoustka f, niemier-
telnik OT.

©tro'bbobett, sm. -3, p.
-böben, poddasze n. na som.

©tro'ljbiin&, sn. -(e)g, //.

-e, i dim. ©tro'bbihtöel, sn.

<=g, p. — , kul OT.

<Stro 'bbutter, sf. maso
zimowe.

©tro'b&adj, sn. -(e)g, jpZ.

-bädjer, poszycie somiane,
dach somiany, strzecha /.

Stro'b&etfe, sf. pi. =n, so-
mianka /.

@tro'boiittger, «ot. -g, gnój

ze som zmieszany.

©tro'herit, adi. somiany.

©tro'Ijernte, s/. j»z. «n,

zbiór ot. somy.

©trO'hfttrfiC, sf. kolor so-
miany, somkowy.

©tro'bfarben, Strohfarbig,
acfo'. koloru somianego, pa-
liowy.

StrO'fiJetle, sf. pi. -n, pil-

nik gruby, dwurczuy; =
2lrmfeiie.

Stro'bfeim, sm. =(e)g, pi.

•=e, obacz ©trobbaufeni ©trob=

febeuer.

(Strohfeuer, s. =g, j>z.

—, ogie ot. ze somy, soma
palca si; — ber SBegeifie-

rung przejciowy, krótkotrwa-

y entuzyazm, somiany za-

pa.
©tro'hffofdje, sf. pi. =n,

daszka som oplatana, opla-

tanka f.

©tro'bfledjte, sf. pi. -n,

plecionka somiana, ze somy.
<3tro'J}flett)teit, sn. -g, ple-

cenie n. ze somy.
Stro'bfiedjter, sm. «§, pi.

— , Stro'bffertjterm, sf. pi.

»nen, pleccy, plecca ze

somy.
©trobfleajteret', sf. pi. -en,

1) obacz ©trob,f!ed)ten; 2)

fabryka /*. wyrobów somia-
nych.

<Stro'I>futter, sn. =3, pasza

/. ze somy.
@tn)'hgefCed)t, sn. =(e)g,

pi. -e, plecionka somiana,
ze somy.

©tru'hgeiö, adi. obacz
©trobjarben.

Stro'bbalm, sm. -(e)§, pi.

=e, somka /., dbo n.

somy.
Stro'hbälmdjen, sn. -$, pi.

— , dim. od ©trobbalm,
dziebeko n. somy.

©tro'bbawfen, sot. -g, pi.

— , kupa /. somy.

Stro'hbut, sm. -(e)g, pi.

=Ijute, kapelusz somiany,
somkowy.

Stro'hbütte, sf. pi. =n,

chata som pokryta, buda f.

ze somy.
Strohig, adi. obacz ©trob=

artig.

Stro'bjunler, sm. -g, ^.
—, szlachetka ot.

©tro'hlammer, s/. pi. -n,

obacz ©trobboben.

©tro'hfoäf, sm. «(e)§, pi.

»lopfe, zabita gowa, gupiec
ot., ciapa ot.

©tro'bforb, sm. =(e)g, 2>*.

-fbrbe, kosz somiany.
Stro'bfranj, sm. -eg, pi.

-fränje, wieniec somiany.
(Strohlager, sn. -g, pi. —

,

posanie n. ze somy.

Strohmann, sm. =(e)g, pi.
=mannet, 1) straszydo n.

ze somy; 2) (obraz.) chop
somiany, dziadek ot.

(Strohmatte, sf. pi. =n,
rogoa somiana, somianka/.

©tro'Ottttft, sm. -eg, gnój

ot. ze somy, soma zgno-
jona.

Stro'bjjajuer, sn. -(e)g,

papier somiany.

Stro'btfetfe, sf. pi. =n,

piszczaka f. z trzciny.

Stro'bjjrinj, sm. -en, pi.

«en. faszywy ksi.
©tro'hauWe, s/.' ^?. =n,

straszydo n. ze somy.
Strojc!, sm. «(e)g, pi.

-fade, siennik ot.; (poufale:)

betliger — ! o nieba!

<§tro'hfd)euer, Stro'6=

fttjeune, sf. pi. -n, stodoa /.

na som.
©tro'tyfdjtdjt, sf. pi. =en,

warstwa f. somy.
©tro'fu)neibemafu)me, sf.

pi. =n, sieczkarnia /.

<5tro'bfd)0oer, sm. »g, pi.

—, obacz ©trobfdjeuer.

@tro'hf^«Wcn, sm. ~$,pl.

— , obacz ©trobboben.

©tro'bfeü, sn. =g, pi. =e,

lina somiana.

©trO'bfty, sm. =eg, pi. -t,

siedzenie ze somy plecione.

©tro'Wtahl, sm. =(e)g, i»?.

=ftübje, krzeso som wy-
platane.
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Stro'^tcUcr, sm. -8, pl.

—
,
podkadka somiana pod

talerz, prawda /.

©tro'htoare, sf. pl. =n,

fomiauy towar.

etro'bttietjt, sm. «=(e)8, pi.

=e, sodkie wino.

gtro'bttuc^e, sf. pi. *n,

obacz SBiepe (góru.).

©IM'ljttiifd), sm. =e8, pi.

*t, wieche m.
@ttO'ljlDittt)C, sf. pi. -n,

somiana wdowa.

Stro'ljiMtwenfdjaft, ©tro'b>

JDUtterfaft, sf somiane

wdowiestwo.
Stro'ljtt>itUier, sm. »8, pi-

— , somiany wdowiec.

Strolój, sm. <e)8, i»?.
=e,

wóczga »i.

©trollen, »». (fjaben)

wóczy si.

Stront, s»». =(e)8, i>z.

©ttöme, l) strumie m., (dua)

rzeka f.; 2Jitte be8 »e8 nurt

w.; (obraz.) Ströme oon

tränen strumienie ez; in

Strömen strumieniami ; ba8

SBlut flofj in ©trömen krew

laa si (pyna) strumienia-

mi; eS regnet in Strömen
leje jak z cebra; 2) prd m.,

pd 7». wody, rzeki; = Strö»

mung; eleftrtfcber — prd
elektryczny

;
gleic&gerid)teter

eleftrifcher — prd stay,

cigy
;

3nbuitton8— P r5i
d

wzbudzony ; Söectjfel— prd
zmienny, zwrotny (elektr.);

mit bem — z wod; gegen

ben — pod wod, przeciw

wodzie; (obraz.) mit bem —
fdjroimmen pyn z wod,
robi co inni robi; gegen

ben — fcbroimmen pyn
przeciw wodzie, chcie mur
gow przebi; er ift oom =e

be8 aflaemeinen 5Berberben8

fottgeriffen roorben zosta

uniesiony potokiem powszech-

nego zepsucia; im «e ber

3tebe w toku, w pdzie mowy;
im -e ber geit untergeben

zgin w odmcie czasu.

5tr0Utn'i), adi, obacz

©tromabroärt8.

Stro'mableUung, sf. pi.

«=en, zboczenie n., upyw m.
prdu (elektr.).

Stromabnehmer, sm. -8,

— , kollektor m. (elektr.).

Stroma'bwärtS, adv. z

woda.
Stro'mabjttieigung, sf. pi.

=en, odgazienie n. prdu.

©trr/majetger, sm. =8, pi.

—
,
prdoskaz m. (elektr.).

©tromau'f, adv. obacz

Stromaufroärt8.

Stro'mauffeber, sm. «8, pi.

— , dozorca m. nad rzekami.

Siromau'fttiiirtö, adv. pod

wod, pod gór.

Stro'rabahn, */. pi. -en,

kierunek m. nurtu rzeki

;

oysko n. rzeki; = ©trom=
bett.

Stro'mbett, sn. *(e)8, pi.

=e, oysko n. rzeki.

Stro'mbredjer, sm. »s, pi.

— , izbica /.

Stro'mbreite, sf. pi. =n,

szeroko f. rzeki.

Stro'm&tcbte, ©tro'm&icfitig-

fett, sf gsto /. prdu
elektrycznego.

Strö'men,I. vn. (fein i bctben)

pyn (strumieniem, strumie-

niami, potokiem), la si;

öo8 SBaffer ftrömt ou8 bem
©ebtrge woda pynie, wy-

pywa z gór ; krönen ftröm>

ten au8 tbren 2lugen zy
lay si z jej ócz; (obraz.)

rzuca si, sypa, si; ba8

SSolf ftrömte au8 ber Stabt

lud sypa si z miasta; Stcbt

xmb aBärme' ftrömt auS ber

Sonne wiaio i ciepo py-
;
(elektr.).

Stro mengt, sf. pi. -n,

przesmyk m. rzeki.

Stro'mer, sm. >%, pi. —

,

wóczga m.

©tro'mem, m. (fiaben)

wóczy si.

©tro'merseuger, sm. -i, pi.

— , wytwarzacz m. prdu
(elektr.).

©trO'nterjeiigmtg, */• wy-
twarzanie n. prdu (elektr.).

Stro'mfahräeug, sn. =(e)8,

pl. «e, ód rzeczna.

StrO'mfä^tgfeit, */• prze-

wodno /., przewodnictwo

n. (elektr.).

Stro'mgebier, sn. ~(e%pi.

=e, dorzecze n. rzeki;= fflufo

gebiet,

Stro'mgefäüe, sn. «8, pi.

— , spadek m. rzeki, stru-

mienia.

Stro'mgefdjttiinbtgfeit, sf
chyo f. prdu.

Stro'mgettiäffer, sn. pi. po-

toki pl.

Stro'mfartc, sf pi. -n,

mapa hydrograficzna.

©tro'raforb, sm. =(e)8, pi.

=IÖrbe, wicierz m., wicio-

rek m.
Stro'mfretS, sm. -fe§, pi.

.fe, obieg m. prdu (elektr.).

Stro'miurbe, V- & -«>

krzywizna /. prdu (elektr.).

Srro'miauf, sm. -(e)8, pi.

«laufe, bieg ni. prdu (elektr,);

bieg m. rzeki.

Stro'mleüer, sm. =8, pi.

—,
przewodnik m. prdu

n obficie ze soca; |)i^e

ftrömt au8 bem Dfen gorco
|

bucha z pieca; leicbt ftrömt

ihm bie 5tebe »on ben Sippen

mowa (jak strumie) lekko

z ust mu pynie; ba8 S3tut

ftrömt in ben 2Ibern krew w
yach pynie, obiega; II. va.

(tjaben) bte 2Jieere8roogen —
jertiümmerte Sc&iffe onS Ufer

fale morskie pdz rozbite

okrty do brzegu; bte Sonne

ftrömt Sicht unb ffiärme (au8)

soce wylewa obficie wia-

to i ciepo.

©trÖ'mcn, sn. <=§, pynicie

n.; (obraz.) sypanie n. si

(n. p. tumu); obieg m., cyr-

kulacya /. (krwi).

pi.

(Strömling, sm. =(e)8, pi.

=»e, ledzik m.

Stro'mmenge, sf. pi. «n,

ilo /. prdu (elektr.).

Stro'mmeffer, sm. =8,

— , 1) prdomierz m., ampero-

metr
/

w.'(elektr0; 2)
hydro-

metr tn., wodoskaz m.

©tro'mmcffung, sf.pi. .-en,

hydrometrya f.

©tro'ramünbung, sf pi.

=en, ujcie n. rzeki.

<tro'mneC, sn. =e8, pi. «e,

sie f. prdów (elektr.).

©tro'mndjtiing, sf pi. «en,

kierunek m. prdu (elektr.).

©tro'mfontmlcr, sm. »8, pi.

— , akumulator m., kollektor

m. (elektr.).
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©tro'mfGattung, sf.pl. =en,

czenie n., wyczenie n.,

wczenie n. (elektr.).

©tro'mfdjltiffet, sm. -.%, pl.

—
,
przemiennik m., zwrotnik

m. (elektr.).

©tto'tttfdjneUe, sf. pl. -n,

azybki prd rzeki, pró» m.

Stro'mftjaltung, sf. pl. -en,

rozpyw m. prdu.
©tro'mfjjerrc, sf. pl. -n,

pywajca, ruchoma zapora.

Stro'mftärfe, sf. sia /.
prdu.

©tro'mftetter, sm. *ä, 2>J.

—, reostat /». (elektr.).

©tM'mftridj, sm. -(c)8, pl.

"t, linia f. prdu, pdu,- prd
m., pd m.

©tro'mttefe, sf. pl. -n,

nurt m.

«Strö'muitg, s/. pZ. -en,

prd m. (take przenonie
n. p. — ber Seit prd cza-

su), nurt m., pd m. wody;
rafdje — wartko /.

©tro'mitnter&redjer, sm. *§,

pl. —
,
przerywak m. (elektr.).

©tro'tmtnterJbredjimg, sf.

pl. -en, przerwa /. prdu.
©tro'mberfianb, sm' =(e)§,

p. «bänbe, ukad spojów
twierdzowy.

Stro'mbcrkaud), *m. *(03,
zuycie w., prdu (elektr.).

©tro'm&erittft, sm. =(e)g, pl.

l, utrata f. prdu (elektr.).

©tro'm&erteUitng, sf. pl.

sen, rozdzielanie n. prdu
(elektr.).

©tro'rabcrjtticigung, sf. pl.

-en, rozgazienie n. prdu
(elektr.).

©trO'ttHnetfe, adv. stru-

mieniem, potokiem, strumie-
niami; — floffen bie tränen
zy lay si potokiem.

©tro'tmnenber, sm. -§, pi.

—
,
przemiennik jw,, zwrotnik

m. (elektr.).

•Stro'muieitbung, sf. pl. -en,

przemiana f. (elektr.).

©tro'ntjeiger, sm. -, pl.

— , reoskop m., prdoskaz m.
(elektr.).

@tn>'ntiait, sm. =(e)g, stron-

cyana f. (minera); fobien*

faurer — stroncyanit m.,
wglan m. stroncyany.

Stro'ntiancrbe, sf. obacz

©trontian.

«Strontianfatf, sm. =»es,

aragonit m.

•Stro'tlttlim, sn. -3, stron-

cyana /". (chemia).

<&tl0'!tf)t, sf. pl. =n, strofa

f., zwrotka /.

©tro'ffe, sf. pl. =n, awa
/. (góra.).

©tCO'ffcnÖau, sm. =e§, od-

budowa f. w awach (górn.).

«SttD'ffcn^äuer, sm. -§, pi.

—, kopacz w awach pracu-

jcy (górn.).
'
Strogen, vn. (ftaben) by

nadtym, nabrzmiaym; mie
czego nadto; non ßraft —
by bardzo silnym; non ©e=
funbfieit — by zdrowym jak
ryba w wodzie; DOtt @o(b —
wieci si od zota ; non
§odjmut — pyszni sijak paw.

©tro'gett, sn. -3, 'nadcie,
n., nabrzmiao f. ; zbyt m.
czego (n. p. si, zdrowia).

©tnj'tjeiti), adi. przepe-
niony czem; — non @efunb=
beit unb ßraft bardzo zdrowy
i silny; -eö (Suter wymi
mlekiem przepenione.

©tra'bel, sm. -s, pi. —

,

1) wir m., topiel m., otcha
/". ; nom — ergriffen wirem
porwany ; in einen — geraten

wpa w wir, dosta si na
odmt; (obraz.) — ber ©e-

fcjjäfte, ber Sßergnügungen od-

mt m. zaj, spraw, zabaw;
2) sztrudel m. (legumina).

©tru'beläljniidj, ©tru'bet*

actig, adi. 1) wirowaty; 2)
podobny do sztradla.

©tntbelCi', sf. pl. =en, po-

mylenie n.

@tnt'Öetig, adi. 1) obacz

ftrubeläbnlid) ; 2) (obraz.) po-

mylony.

©tru'klfoM sm. =(e)§, pl.

-tbpfe, gowa zagorzaa, po-

mylona.

©tni'btln, vn. (Gaben) i)

przewraca si, krci si
w wir, jak wir ; 2) wrze

;

(obraz.) by zagorzaym, po-

mylonym.
©tnt'&eln, sn. -§, l) prze-

wracanie n. si, krcenie n.

si w wir ; wrzenie n. (wody)

;

2) (obraz.) pomylenie n.

Stni'Öetreid), adi. obfitu-

jcy w wiry, wirowaty.

©trillta'r, sf. pl. «en, struk-

tura /., konstrukcya f., skad
m., ksztat m.

©trumpf, sm. -(e)S, pl.

©trumpfe, poczocha f. ;

©trumpfe firicfen poczochy
robi

;
geftricttet — poczocha

rk (na drutach) robiona

;

geroirlter — poczocha na
maszynie robiona; fidj bie

©trumpfe an=, anließen wdzie-
wa, ciga poczochy; fidj

auf bie ©trumpfe madjen
wzi nogi za pas, zemkn;
— am ©aggliiblidjt siatka'/.

@tru'nu>fi)anb, sn. =(e)3,

pl. =bänber, podwizka /.

©trii'müfdjen, sn. =3, pi.

— , dim. od ©trumpf po-
czoszka f.

©tru'mjjffaurifant, sm. -en,

pl. «en, poczosznik m.
©tru'mjifgarn, *»• =(e)^, pi.

se, przdza /. na poczochy.
©tru'mjjfljänbler, sm. =,

pl. —
,
poczosznik m.

Stru'ra^fbänblcrtn, sf. pl.

-nett, poczoszniczka f.

©tru'ttMjfftritfer, sm. =3, pi.

—
,
poczosznik m.

©tru'möfftntfertn, sf. pi.

=nen, poczoszniczka f.

©tni'mp-fttinrett, sf. pi. to-

wary poczoszkowe.
<Stni'm^ftt>trier, sm .«s, pi.

— , ©tnt'rajjföurierin, sf. pi.

=nen, obacz ©trumpfftidjer,

©trumpfftridterin.

®ttü'mtfm'ultxti, sf. pi
-en, fabryka /. poczoch:
poczosznictwo n.

©tru'mjjfttJtrferftafil, sm.
=(e)3, pl. -ftü&le, warsztat
poczoszkowy.

©trittif, sm. -(e)3,pl. ©trün=
fe, gb m.. gbik m. (u ka-
pusty, saaty); odyga /.,
trzonek m. (grzybów); pie
m. (drzew).

Strit'nfäljnlidj, Stru'nlför-
ttltg, adi. gbowaty, ody-
asty.

©tru'ttfig, adi. gbczasty,
gbisty.

Stni'nfe, ©ttu'ttfcl, @tru'it=

3C, Stru'njel, sf. pi. =n
,

wóka f.
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Qttu'ppbatt, sm. =(e)g, pl.

-Barte, ostra, szorstka broda.

©trit'JJjng, c^t. najeony,
szorstki, szczeci nowaty.

©tnTWHflfett, ff.
najeo-

no f., szorstko f., szcze-

cinowato /.

i&iru'ttitoctyeter, sm. =g, j>z.

— , 1) Piotr rozczuchrany

;

2) czowiek o wosach naje-

onych, czowiek le czesany,

©tt^ntn, sm. -=g, strych-

nina f.
©tdjddnt'itfäiire, sf. kwas

strychninowy.

©tll'bbC, sf. pl. -n, i

©ttl'bbett, sm. sg, jrt. —

,

pie m. citego drzewa,
karcz m. ;

üoQ =n karczo-

way, adi.

©tü'bdjen, sn. «g, pZ. —

,

ditn. od ©tuBe, 1) izdebka J.
pokoik m.; er ift (nor Sorn)
ganj, ooHenbg aug bem —
straci gow (wskutek gnie-

wu); 2) (dzi przestarzae)
kwarta /.

©tlTk, sf. pl. =n, izba f.,

pokoik m., wietlica /.

©tii'benarreft, sm. .-(e)g, pi.

=e, areszt domowy.
©to'beitbfame, s/. pZ. *n,

kwiat pokojowy.

Sta'benbitrfdje, sm. =n, p?.— , spómieszkaniec m., bur-
sak m., towarzysz m. ; nur
röaretl — mieszkalimy ra-

zem w jednym pokoju.

©ta'benbecfe, sf. pi. =n,

puap m., sufit m.; — aug
35rettern posowa /., powaa
/., ciel f

©ta'benfenfter, sn. -g, j>i.

— , okno pokojowe.

©tu'benfeuerimg, sf. pi.

-=en, opa w. pokoju, poko-
jów.

©to'benftfege, «/". pl. =n,
mucha pokojowa.

©tu'bcngcfangenc(r), sm.
«en, _p. «e(n), odbywajcy m.
areszt domowy.

©tu'bengeiebrte(r), sm. »en,

J>Z. sen, uczony ksikowy.
Stu'bengeitofe, «w', =ffen, pZ.

sffen, obacz ©tubenBurfd)e.

©tU'flCnbaft, s/
7

. obacz
©tuBenarreft.

©to'benljeijer, sm. «§, pi.

— , opalacz m. pokojów.

6tu'benheijung, sf. pi. —

,

obacz ©tubenfeuerung.

©tU'bCnbottcnb, adi. doma-
torski.

©to'benbotfcr, sm. -s, ^.
— , domator ?»., piecuch m.,

gniazdosz m.

©tll'bcnbotfcrct, sf. doma-
torstwo n., wieczne siedzenie

w domu.

©ta'bcnbunb, sm. -eg, pl.

•t, pies pokojowy.

©tU'bcnluft, f. powietrze
pokojowe.

©tu'bcnmäbu^cn, sn. «g, pi.

—
,
pokojówka /.

©tu'benmaler, sm. =§, pi.

— , malarz pokojowy.

©tu'benj)l)tlflf(HJb/ sm. sen,

pl. =en, uczony m., filozof

m. ksikowy.
©tü'knrCin, adi. czysty,

dobrze wychowany (o psach).

©tu'benftljliiffel, sm. -g, pi.

— , klucz m. od pokoju.

©tu'bentür, sf. pl. =en,

drzwi pl. od pokoju.

©to'&eniij>r, sf. pl. =en,

zegar pokojowy.

©tu'bcntoärute, s/. ciepo
pokojowe.

Stii'bcnji«?/ sm. »feg, .pZ.

=fe, komorne n., opata /.

za pokój.

©tii'ber, sm. «g, pi. — , i)

stary trzygroszniak holen-

derski ; 2) szczutek m. ; =
Jtofenftüber.

Stuccotu'r i ©tuffatu'r,

©tuccatu'rarbett, sf. pl. =en,

sztukaterya /., ozdoby pl.,

wyroby ^?Z. gipsowe.

©tU'tf, s?w. =(e)g, obacz
©iuccotur.

©tilrt, sm. «(e)g, pZ. -e, 1)

kawa »». (jako cao), sztuka

f.; ein — Sud) postaw w.,

kawa sukna; gefin — 33ieB;

dziesi sztuk byda; ein —
gelb spaza /. ; ein — £o!g
polano n., drewno «.; ein
— Setnroanb póka /. pótna;
— für — gtt>ei Äronen sztuka

po dwie korony; id) BaBe in

meiner ©ammlung einige

fd)öne =e mam w moim zbiorze

kilka adnych sztuk, egzem-
plarzy; 2) kawa m., kawa-
ek m. (jako cz caoci)

;

fteineg — ks m.\ ein —

gifd) dzwonko ».; ein grofjeg— 33rot gle /., glon m.
;

ein — SBraten karwasz »».;

in =e fd)neiben, Bredjen, fd)lo=

gen na kawaki pokraja,
poama, potuc; auä einem
e z jednego kawaka; ein

guteg — SBeges dobry, tgi
kawa drogi; 3) sztuka tea-

tralna, dramat m., komedya
f. ; dzieo muzyczne ; 4)

dziao n., armata /. ; = ©e=
fdjüfc; bie äßaCe finb mit
30 «en Befefct way s obsta-

wione trzydziestu dziaami

;

5) en — SBein beczuka /.,

baryka /. wina ; 6) (artobl.
:)

fie ift ein gebörigeg — tga
z niej baba; ein tieberlidje
— nicpo, ajdak; er ift ein
— oon einem ßünftler to

kawaek artysty; eg ift ein

faureg — 2lrBeit to cika
praca; ein bübfdjeg — ©elb
Derbienen zarobi adn sum-
k; ba> ift benn bod) ein

farfeg — 1 tego przecie za-

nadto!; in einem «e pod je-

dnym wzgldem, w jednym
wzgldzie, w jednej rzeczy;

in biefem «e pod tym wzgl-
dem, w tym wzgldzie, co

do tego, co si tego tyczy;

in allen =en we wszystkiem,
w kadym wzgldzie; in

vielen -en we wielu rzeczach,

pod wielu wzgldami ; aug
freien =en z wasnej woli,

dobrowolnie, sam; grofje =e

auf jmnbn Balten wielka
mie o kim opini, wysoko
kogo ceni; er liefje fid) für

midj in =e reifjen (dosownie
:)

daby si dla mnie na ka-

way rozedrze; ofiarowaby
si dla mnie, jest mi bardzo

ulegy; er 6Übet fid) grofje

-e auf fid) ein wielk ma o

sobie opini.

©to'ttarbeU, sf. obacz

©tuccatur.

©tu'tfarbeiter, sm. =g, pl.

— , sztukator m.

©tü'rfortcit, sf. pl. -en,

robota /. na sztuki, robota

wydziaowa.
©tti'tfatbetter, sm. -a, pi.

— , robotnik m. na sztuki.

©tii'(fd)en, sn. =g, pl. —,
dim. od ©tücf, 1) kawae-
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czek 7n., sztuczka /. ; 2)

(obraz.) historyjka /., facecya

/., sztuczka /. ; bag ift roieber

eines feiner— to znów jeden z

jego dowcipów.

©tü'ifellt, va. (£jaben) na
kawaki dzieli ; = gerftticMn.

©tÜ'ÖCn, va. (fiaben) sztu-

kowa, zesztukowa, ata.
©tii'tfett, sn. -g, Stü'ctotig,

sf. pi. sen, sztukowanie n.,

atanie n.

©tii'ifer, sm. «g, pi. —
latacz m.

©tüderet', sf. pi. =en, ob.

©tücfen.

©tü'lffafj, sn. =ffeg, pi.

»fäffer, wielka beczka.

©tü'dform, sf. pi -en,

moda /. dziaa (artyl.).

Stü'cfradjt, s/. p. -en,

obacz ©tüdjgut.

©tü'tlgalraet, «w. =g, gai-

man brylasty (minera.).

Stü'rlgefteü', *n. -(e)g, pZ.

=e, laweta /.

©tü'rfgic^cr, «w. =g, pi.

— , dziaolej m., ludwisarz m.
©tü'rlgie|crct, sf. pi. =en,

dziaolej nia /., ludwisarnia /.

©ttt'Ägat, sn. -(e)§, i>
»guter, i) spi/, na dziaa;
2) towar tobokowy (prze-

wozu.).

©tö'tfgutberfelir, sm. =(e)g,

ruch m. towaru drobuego,
ruch tobokowy (przewozu.).

©tü'dgiiterjug, sm. =(e)g,

pi. eJÜge, pocig m. drobnych
przesyek (kolejn.).

©tü'fJLof, «w. =(e)g, ^Z.

=böfe, skad »w. dzia (artyl.).

©tü'dfnedjt, «w. »(e)g, pi.

=e, artylerzysta w., wonica
m. od armat.

©tÜ'tffOljle, «f. pi. =n, w-
giel m. w kawakach, gruby
wgiel.

©tü'cffitgel, sf. pi. «n,

kula armatnia.

©tü'ifla&er, sm. =g, pi. —

,

adownik m. dziaa.

©tü'tfta&itng, s/. pi. -en,
adowanie w. dzia.

©tü'jtyferb, sn. =(e)§, p?.

-e, ko w. od artyleryi.

©tü'rfyforte, s/. pi. =n,
strzelnica /"., dziura /. w
burcie do dzia.

Stü'ifyraljnt, sm. «g, ^^.

«e, prom ot., most w.

©tü'rfyroöe, sf. pi. =n,

próba /. dziaa.

©tü'rfyulber, sn. =g, proch
strzelniczy do dzia.

Stü'rtridjter, sm. «g, ^z.

— , artylerzysta kierujcy
dziaa w t stron, w któr
si ma strzeli.

©tü'tffalj, sn. *eg, beczko-
wa sól, rum m. (górn.).

StÜ'tffdjllft, sm. =ffeg, pi.

•fdjiiffe, wystrza armatni.

©tü'rlfrfiiifc(e), sm. =en, p.
=en, artylerzysta m.

©tü'tffefcer, sm. -g, pi. —
kompozytor ot.

©tü'lfftajll, sm. =(e)g, lana
stal.

©tii'tfberfattf, sm. »(e)g, pZ.

»faufe, sprzeda /. sztukami,
w sztukach.

©tii'tfberäettfimS, sn. »ffeg,

p. sjfe, spis szczegóowy,
specyfikacya /.

«StÜ'rfttCtfe, adv. kawa-
kami, po kawaku, sztukami,
na sztuki, jeden kawaek po
drugim, pojedynczo.

©tü'ttoerf, sn. -(e)§, i)

obacz ©tüdarbeit; 2) rzecz
niewykoczona, zbieranina /.
bez caoci, atanina /.

;

unjer SBiffen ift — wiedza
nasza jest niedoskona.

©tll'fcel, sf. pi. -n, skobel
m. w zamku; pokrywka f.
w zamku strzelby.

©tllbCltt, sm. =en, pi. =en,
student m., akademik m.,
ucze uniwersytecki.

©tw&e'ntujeit, sn. =g, pi.

—, dim. od ©tubent, stu-

dencik m., mody ucze uni-
wersytecki.

<5tnWnttnavt, sf. sposób
studencki; nad) — na spo-
sób studencki, jak studenci.

©tabe'ntenblume, sf. pi.

-n, zakua f., otonna woska;
©ammetblume.

©tu&e'ntenfutler, sn. -g,

obrok studencki (artobliwie
o rodzynkach zmieszanych
z migdaami).

©tll&e'ntett&aft, adi. stu-

dencki; adv. po studencku.

I ©tuiic'ntcnja^rc,sn.^. lata

uniwersyteckie, lata nauki,
studyów.

©to&Crteitfefcen, sn. =g,

ycie studenckie, akademi-
ckie.

©toue'nteitmäßig, adi. i adv.
obacz ©tubentenljaft.

©tiiöe'ntenfdjaft, sf. stu-

denterya /., studenci pi. (ja-

kiego uniwersytetu).

©tube'ntcnfttctd), sm. =(e)g,

pi. .-e, psikus studencki, figiel

spatany przez studentów.

©tube'ntentimt, sn. =g, ob.

©tubentenrocfen.

©taue'nteimerJbtniMtig, sf.

pi. =en, stowarzyszenie stu-

denckie.

©tubc'nfcnötcrtcl, sn. -s,

pi. —, dzielnica zamieszki-
wana przez studentów.

•Stubc'ntcnüjcfcn, sn. «g,

studenctwo n., ycie studen-
ckie, stosunki studenckie.

©tube'itttn, sf. pi. »nen,
studentka /., suchaczka uni-
wersytecka.

@tai>e'lttifu), adi. obacz
©tubentenbaft.

©toöe'itllein, sn. =g, pi. —

,

dim. od ©tubent studencik m.
©tit'&te, sf. pi. -n, stu-

dyum «., szkic m. (literat.,

sztuka).

©tu'biengang, sm. =(e)g,

tok m., porzdek ot. studyów.

<Stii'&tengertoft,sOT. =ffen, pi
=ffen, towarzysz ot. studyów,
kolega uniwersytecki.

©tu'biettgenoffin, sf. pi
=nen, towarzyszka/, studyów,
koleanka uniwersytecka.

©tu'MettjMr, sn. =(e)g, pi.

=e, rok spdzony na uniwer-
sytecie.

©ta'btenfojjf, sm. «eg, pi.

sfopfe, gowa /. (jako studyum
malarskie).

©tu'&icnfurfu§, sm. —,pl
=fe, ©tu'bicnlauf, sm. «(e)g, j>i..

»laufe, ©tu'iuenjjlan, sm.=(e)g,

pZ. =pläne, ob. ©tubiengang.
©tu'bicnrctfc, sf. pi. =n,

podró /. w celach nauko-
wych.

(Stit'btenfaal, sm. =eg, pi.

»fale, sala f. do nauki.

©to'Menjetdinmtg, s/. p^.-en,

studyum n. (rysunek).
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©tU'bitUjeit, «/. czas nauce

powicony; lata uniwersy-

t6ckiö

©tubie'rcn, I. ««• (baben)

uczy si czego; = lernen;

naukom 'si oddawa, sucha
nauk, naukami si trudni;

n>o§ ftubierft bu? czego su-

chasz? jakim naukom si

oddajesz? id) flubtere bie

3ted)te ucz si prawa, ucz-

szczam na prawa; et lafjt feine

«Söhne — posya swoich sy-

nów na uniwersytet; feine

grolle — uczy si roji; II.

en. ouf etro. — myle nad

czem, ukada co.

©tll&te'ren, sn. -8, uczenie

n. si, oddawanie n. si nau-

kom
;
probieren geht über —

wicej warta praktyka ni
teorya.

<5tui>ie'rlann>e, */. pi. **,

lampa /. do nauki, do prac

naukowych.
©tubie'rftube, sf. pi. -n,

i dim. ©tubie'rftübujeu, sn.

„s
>i pi —f

izba /. do uczenia

si, pracowuia /'.

'©tlllCrt, adi. 1) uczony;

ein =er SDann uczony, taki

co si ksztaci w zakadach
naukowych ; 2) afektowany,

wyszukany, nienaturalny.

©tubie'rte(r), sm. =en, pi.

=en, uczony m.
©tubie'rjimmer, sn. -8, pi.

— , obacz ©tuoierftube.

<Stu'btO, sm. -(8), pi- •§,

©tltbio'flrä, sm. — ,
pi. -fen i

-fi, (artobl.:) »ruber ©tubio

zamiast ©tubent.

©tu'btunt, sn. ^, pi. «bien,

studyum n., uczenie! n. si,

nauka /.; ftd) ben »bien roto»

men, ben »bien obliegen, =bien

betreiben oddawa si naukom,
trudni si naukami; roo baft

bu beine »bien gemadjt? gdzie

odbye twoje studya, nauki?

@U'fu)Cn, sn. =8, pi. —,
dim. od ©tufe fadzik m.

(krawiectwo).

©tlt'fe, sf. pi. =n, 1) sto-

pie m., schód m., schodek

m., szczebel m.\ =n in einen

gelfen bauen schody wyku
w skale ; »n fteigen i (w gó-

r) po schodach, stopniach ; 2)

(przenonie :) stopie m., szcze

bel n.; ficb gu ben bbcbften

-n im Slmte emporfcbroingen

wznie si na najwysze

stopnie w urzdzie; eine —
bober rüden postpi o sto-

pie wyej; auf gleicher —
ftehen by równym, sta na

równi; «n be8 2Uter8 rónice

pi. wieku; fte ftnb in oer»

idjiebenen 2Uter8ftufen s w
rónym wieku; 3) klasa /.

(w szkole); SeCrbuch für bie

erften -n ksika do nauki

dla pierwszych klas; 4) za-

gicie /., fada /. (krawie-

ctwo) ; 5) znak na kamieniu

wykuty, nacicie n. (górn.);

6) skala f., ton m. (muzyka);

non — ju — stopniowo.

©tlt'fen, va. (haben) znaki

ku na kamieniu, nacina

kamie (górn.); stopniowa.

Sta'fenartig, adi. stopuio-

waty; adv. stopniowao.

Stu'fenbreUe, sf. szeroko

f. stopnia.

©tu'fcncrg, ©tu'ferj, sn.

=e8, pi. =e, ruda brylasta,

|

kar /. rudy.

©tU'fCnfoIßC, sf. stopnio-

wanie w., nastpstwo kolejne,

kolej /.; — oon Sönen skala

/. (muzyka).

StU'fenfÖrmig, adi. stopnio-

way; adv. stopniowao.

©tu'fengcutg, sm. =(?)%, pi-

«gänge, obacz Stufenfolge.

©tu'fengefang, sm. =(e)8, pi.

•fange, gradua m.

©tu'fenjabr, sn. =(e)§, pi »e,

rok klimakteryczny (ästron.).

©tu'fenleüer, */. pi- -«,

kolej stopniowa; stopniowa-

nie n.; skala f.
(muzyka).

©tu'fettreilje, sf. pi- -n,

obacz Stufenleiter.

(Stu'fenrotte, ©tu'fenfd)cibc,

sf. pi. -n, wertel m., szyszka

f. koo stopniowe w tokarce.

''@tu'fcnfd)uu)t, sm. -(e)8, pi.

=e szyb m. ze schodami

(górn.).

©tu'fettfifc, sm. «e8, pi. *i.

siedzenie n. na stopniu, wy-

wyszone (w amfiteatrze).

<5tlt'fentDefe, adi. stopnio-

wy; adv. stopniowo.

<5tul)l, sm. =(e), pi. ©tubie,

1) siedzenie n., stoek m.,

krzeso «.; gepolfterter —

krzeso wybijane ; — mit ©e=

ftedjt krzeso wyplatane
; fidj

jrotfchen jroei ©tubie fefcen

osi na koszu
;
jmnbtn ben

— nor bie %ixx fefcen wypro-

si kogo ze swego domu, da
komu grochowy wieniec ; 2)

(obraz.) apoftoltfcber, bifajöf-

lieber — stolica apostolska,

biskupia; 3) 2Jieifter oom =e

mistrz loy masoskiej; 4)

obacz SBebftubl; 5) siodeko

n. (kolejn.); 6) stolec m.\ =
©tublgang.

©tu'tylarm, sm. «(e)3, pi.

«=e, rami n. u krzesa.

©tu'jjlfcein, sn. -(e)8, pi

»e, noga f. u krzesa.

©tu'^IbCJUg, sm. -(e)8, pi.

«lüfte, pokrowiec m. na krzeso.

©tu'hlbtnber, sm. -8, pi.

— , obacz ©tu|lfled)ter.

©tuhlcntlccrung, */. pi.

»en, obacz ©tublgang.

StU'blfledjten, sn. -§, wy-

platanie n. krzese.

<§tu'blfleu}ter, sm. =§, pi.

— , wyplatacz m. krzese.

©tublgang, sm. «=(e), pi.

=gänge, stolec m., wychód m. ;

— bttben mie stolec.

©ttl'Ijigeriuit, sn. -(e)8. pi-

=e, tajny sd; sd m. (na

Wgrzech).
Stu'hUg, adi. nudny (o

osobach).

©tit'Wafdje, */• p\'-n. *u-

bek siodekowy (kolejn.).

©tlt'btte!>ut, sf. pi. -n, po-

rcz f. u krzesa.
' ©tu'^mau)cr, sm. »§, pi.

— , wyrobnik m. krzese.

Stii'jiltttetfter, sm. =§, pi.

— , mistrz m. loy masoskiej.

<Stu'btJolfter, sn. -§, pi.

—,
poduszka krzesowa.

©tu'blriä)ter, sm. -8, pi.

—, sdzia m. (na Wgrzech).

©tu'blfdiiene, sf. pi. --n,

szyna siodekowa (kolejn.).

©tu'ljlfdjiitten, sm. -s, pi.

— , sanki krzesowe.

©tu'l)lf$, sm. -eS, pi. -e,

siedzenie n. w krzele,

©tu^lübcrjug, sm. »(e)8,

pi. »güge, pokrowiec m. u»

krzeso.
©tit'Wbcrbaltung, */. Pl-

=en, zatwardzenie n.



©tu'^ja^fcn 529 Stit'n&en

@tu'I>ljaj)feit, sm. =g, pl. —

,

i <ftm. ©tlt'Jjljityfdjeit, sn.

»3, #?. — , czopek m.
«StU^ljttaitg, sm. .(e)§, na-

pieranie n. na stolec.

©tlt'ÜC, sf. pl. -n, kawa-
ek m. chleba z masem.

•Stlt'tye, «/. pZ. =tl, sztylpa

f.; mankiet tr>.

©tii'tye«, va. (fiaben) wy-
wróci (na drug stron), port-

kasa; ben £>ut auf ben

Äopf — nasadzi kapelusz
na gow; einen Secfel auf

eine ©d)üffel — przykry
misk nakrywk.

©tlt'Weiljfttefel, sm. *8, pl.

— , but m. ze sztylpami.

©tn'tycnliunbfujul;, sm. =(e),

pl. «e, duga rkawica ze

sztylp, z nadstaw skórzan.

Sti!'tyl)Ut, sm.' =(e)3, pl.

»fitite, kapelusz m. z kres
zagit.

©tü'tynafe, sf. pl. -n, nos
zadarty.

itllHUlt, adi. niemy; mil-

czcy; = fdjroeigfam; — roie

en %i\) niemy jak ryba;

=e ^erfon statysta m. (teatr)

;

adv. niemo; milczco; —
UKrben oniemie.

©tu'mmel, sm. s, pl —,
pie m., pieniek m. (citego
drzewa, wyamanego zba
i t. p.), koniuszek (pozo-

stay po czem), szcztek m.
(wiecy), kikut m. (ucitej

rki), sk m. (ucitej gazi).
"
©tu'mmetljaft, ©tit'mmelig,

adi. piekowaty.
<&tn'mm\)tit, s/., ©tu'mm*

feilt, sn. -3, niemota /.

<§tii'm)Jdje«, sn. -3, obacz
©tiimpfcben.

®t''mptt, sm. -§, pl. —

,

partacz m., fuszer m. ; ein
— in ter. 2)iufif mizerny
muzyk.

«Stümperet', sf. pl. =en,

partactwo n., partanina /.

«Stü'mperljafi, Stü'm^ci-

ntajjig, @tü'm))enö, adi. nos perkaty.

©tü'mpent, sn. =3, obacz

©tümperei.

Stumpf, sm. =eä, pl.

©tü'mpfe, pieniek m. (ode-

rwanego zba), karcz m. (drze-

wa), kikut m. (odcitego
czonka), resztka/, (wiecy);
(obraz.) ein Übet mit —
Unb ©tief ausrotten wyko-
rzeni zo z gruntu.

©tltmM I- adi. 1) tpy,
bez ostrza, nieostry; »eä

Keffer tpy nó; =e ,3äfine

tpe, drtwe, odrtwiae,
zcierpnite zby; =er SBefen

drapak; =e Uafe nos perkaty;

;er SBinfet kt rozwarty,

rozwartokt m.\ =er ©cbroanj
kusy ogon ; 2) (przenonie :)

drtwy, tpy, pi zytpiony
(n. p. umys); ein =er 3ftenfcfj

czowiek bez czucia ; II. adv.

tpo, drtwo; — mafjen przy-

tpia, przytpi, stpi; —
roerbeit cierpn, drtwie
(o zbach), stpie, zatpie;
roenn man alt unb — roirb

gdy si zestarzejemy na ciele

i umyle.
«Sm'JtHjfecttg, adi. tpo-

kraczasty.

«Stü'mjjfdjen, sn. *§, pi.

— , dim. od ©tumpf, pieniek

m., kikucik m , koniuszek m.
Stu'mjjfen, va. (fjaben) ob.

2lbftumpfen.

©tu'm^fen&e, sn. -§, pl.

=n, tpy koniec.

©tit'nujffujj, äw. =(§, pl.

»füfje, obacz JÜtumpfufj.

©tlt'mjjfljeit, sf. tpo /.

(take przenonie:); — ber

3ätjne drtwo /*. (zbów).

Stu'nt^ffanttg, ad'i. tpo-
kaciasty.

©tu'nUjffeget, sm. =§, pl.

— , stoek city.
©tu'mjjfmadjen, sn. =§,

stpienie n., przytpienie n.

@m'm}jfnafe, sf. pl. =n,

nos perkaty.

@t«'m^fnoftg, adi. majcy

fuszerski, partacki; adv. po
partacku; — arbeiten obacz
©tütnpern.

(Stü'tn^cr.n, vn.
t

(fiaben)

fuszerowa, partaczy, parto-

li
;
grzpoli, mizernie gra

(na jakim instrumencie).

adi.©tu'mWfdjnaueltg,
tpodzióby.

'
©tu'mjjfjdjtoanj, sm. *eg

pl. -fdjroänje, kusy ogon;

kuc m., kurta f., kusy m. (na-

zwa zwierzcia, n.p. konia ma-
jcego kusy ogon).

3-nlenber, ®e«tf=potiufd)e'3 SSörter6utf).

@tit'mWfd)toätwg, adi.

kusy.

©to'ntyffintt, sm. -(e)§,

StH'inWfinntgfett, sf. tpo
umysowa, przytpienie n.

zmysów; gupota/., gupko-
wato /.

<3tlt'm)fftmug, adi. tpy,
przytpiony na umyle; gupi,
gupkowaty.

©tü'n&djeit, sn. =§, pl. —

,

dim. od ©tunbe, godzinka /.

©tu'it&e, */. pi. Mt, i)

godziDa /.; »on — jU —
co godziny; nor einer —
przed godzin; in, binnen

brei =n za trzy godziny; JU

jeber — o kadej godzinie,

porze, zawsze; ju feiner —
nigdy; jebe, alle — co godzi-

ny; jur — teraz, obecnie,

chwilowo ; id) \)<xbt feine freie

— nie mam wolnej chwili

;

ju geroiffen »n w pewnych
godzinach; onn ©tunb' an od
tej chwili, odtd; bu fommft

JU guter — przychodzisz jak
na zawoanie; gu ungelegener
— w niestosownym czasie;

eä ift Biä babin eine — 2Seg§

a do tego miejsca jest go-

dzina drogi ; bie -n ber ©r*
fjotung godziny rekreacyi,

odpoczynku; feine Ie|te —
ift gefommen nadesza osta-

tnia jego godzina; feine »n

finb gejätjlt jego godziny s
policzone, niedugo ju y
bdzie; id) roarte feßon eine

gefc&tagene — czekam ju
dobr, ca godzin; 2) go-

dzina /., lekcya /. (godzin
trwajca) ; «n geben dawa lek-

cye; =n netjmen bra lekcye;

brei "tx ^taticnifd) bie SD3od)e

trzy godziny (lekcye) woskie-
go jzyka na tydzie.

©tVnueit, va. (Caben) eine

ßa&tung — przyduy termin

zapaty, przyczeka zapaty

;

biefem ©djüler ttmrbe baä
©d)tttgetb geftunbet wstrzy-

mano uiszczenie opaty szkol-

nej temu uczniowi.

©tu'nben, sn. S, ©ttt'H-

bUtig, sf. pl. -tn, przydu-
enie n. terminu zapaty

;

«bung »on oier 3)lonaten ge*

roäbren zezwoli na cztero-

miesiczne przyduenie ter-
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minu; - eineä 2ßed)fel3 pro-

longacya /. weksla; — beS

©djuIgetbeS wstrzymanie n.

uiszczenia opaty szkolnej.

©tlt'nbtnb, adi. przydu-

ajcy termin.

©tu'nbenßeber, «w. «a, p*

— , ©tH'nbenßebcri«, */. P*

*nen, dajcy m., dajca /.

lßkcvö.

©tu'nbeugebet, sn. -«a, pi.

-e, modlitwa godzinna; pl.

.
t

godzinki pl.

©tu'nbcugelb, «»• -(eja, P*.-

Ber lekcyjue n., zapata /.

za' lekcye; godzinowe

(kolejn.).

©tit'nbenglaS, sn. «fea, pi

-gläfer, klepsydra /., zegar

piaskowy.
©tu'nbenfmS, sm. -Tes, i>*.

«fe koo n. zbocze (ästron.).

©tu'nbentang, «<**• kilka

godzin trwajcy, adv. kilka

godzin, godzinami.

©tu'nbentauf, sm. -(e)§ ;

bieg w. godzin.

©tu'nbenmafe, *»• ~&, v l

«=e, miara godzinowa.

'©tu'nbenmeffer, sm. -8, j»?

— , obacz ©tunbenroeifer.

©tu'nbenpajj, «». -ffea, Pl

»päffe, dziennik m. pocigu,

karta biegowa, raport w.

z jazdy (kolejn.).

©tu'nbenplan, «w. -(e)8, pi.

»piane, podzia w., rozkad

m . godzin (lekcy i).

©tu'nbenrab, *n. -(e)8, p'.

»räber, koo «., kóko go-

dzinowe (w zegarze, w ze-

garku).

©tu'nbeufiiuk, sf. jp s "'

sup milowy.

©tu'nbenfdjeibe, sf. pi. -n,

tarcza zegarowa, wskauica/.

©tu'nbenfctjiag, *»»• =(e) <

« -fól&ge, bicie n. godziDy;

mit lem — fecb z uderze-

niem szóstej godziny.

©tU'nbenttetfe, adv. godzi-

nami, co godzina.

©iu'nbemrjetfer, ©to'nbcn-

jetger, sm. -a, ;>*"• —,
godzm-

nik w., wskazówka godzinna.

©tu'nbenjettel, sm. »a, i>J.

—, cedua /., kartka /. go-

dzinowa.

©tü'nbletn, sn. -8, i>Z. —

,

dtw. od ©tunbe, godzinka /.

V ©tii'nbltd), adi. cogodziu

ny, co godzina si powtarza

jacy; adv. co godzina; — ein

©fclöffel t>oU co godzina yk
(zay); id) erroarte u> —
oczekuje go co cbwila.

©tu'nbunß, sf. pl. «en, ob

©tunben.

©tn'nbunßSfrift, sf. pi. m,
termin m. przyduenia, mo-

ratoryum n. (prawo).

©tllpCnb, adi. zdumiewa

j
acy ;

= jum ©aunen.

'©tupf, (©tup8,) sm. -eg,

pl «=e, lekki szturcbaoiec.

©tn'pfett, ©tupfen, «a.

(baben) szturcha lekko;

(obraz.) podega.
©tUpi'b,arfi. gupi;= bumm
©tupibitä't, sf. pl.

,

-««,

gupota/.; = £ummbeit.

©turm, «w. -(«)«• J,L

©türme, 1) wicher m., burza

/.; zawierucha /.; heftiger

— nawanica f.,
huragan m ',

(obraz.) burza /., burzliwoc

/.; ber — ber Setbenftbaften

burza namitnoci; ein

be3 23eifall8 erbob fid) zerwa-

a sie burza oklasków; —
unb 25rang nazwa rewolucyi

literackiej w Niemczech w 2.

poowie 18. wieku; 2)

szturm m., uderzenie n. na

miejsce obronne w celu zdo-

bycia go; auf eine geftung-

— laufen uderzy na twierdz,

szturm dopuci do twierdzy

;

eine gefung im *e nebmen

twierdz szturmem zdoby

;

— tauten na
(

gwat, na

trwog dzwoni; — blafen

do szturmu, na trwog (za-)

bbni, (za)trbi.

'©tu'rmanlauf, sm. -(e)8,

zapdpl. »laufe,

szturmu.

©tu'rmbanb, sn. *(<)%, pl-

-bänber, 1) tama /., sznu-

rek m., rzemyk m. u kape-

lusza, chronicy go od ule-

cenia z wiatrem; 2) krzyo-

wnica f.,
krzy w. Jdrzeja

(architekt.).

©turmbocf, sm. -(e)8, pi-

«böcfe, baran m., taran m.

©tu'rmbrüde, sf. pl. -n,

most m. do szturmu.

' ©tn'rmbad), sn. -(<)«# Pl -

©tu'rmfeft

= bäd)er, dach zasaniajcy od

pocisków, szopa wojenna.

©tü'rmen, va. (baben)

szturmowa, szturm przypu-

szcza, przypuci, zdobywa,

zdoby gwatem, szturmem;

ixn <%ov _ hram szturmo-

wa, dobija si do bramy ; eine

fteftung — zdobywa sztur-

mem twierdz, szturmowa

twierdz; Silber — niszczy,

burzy obrazy witych (hi-

storya reformacyi); II. vn.

(baben) 1) gwatownie s»e

porusza, burzy si; bas

3)leer ftiirmt morze si burzy,

jest wzburzone; es ftttrmt

oraufien burza na dworze;

2) (obraz.) auf imnbn —
gwatownie rzuci si, ude-

rzy na kogo, atakowa

kogo; mit Sitten in imnbn

— (lepiej : imnbn beftürmen)

prosi kogo usilnie, przela-

dowa kogo probami; 3) bic

na gwat, na trwog w dzwo-

ny, 4) z haasem, z wrzaw
pdzi dokd; tnS §au§ —
wpada, wpa do domu;

au§ bem £aufe - wypasc

z haasem z domu; tn§ 2eben

-- rzuci si w prd ycia.

©tü'rmen, sn.-§,i)©turm;

2) bicie n. na gwat, na

trwog w dzwony.

©tÜ'rmenb, adi. szturmu-

jcy; gwatowny; mit =er

§anb przemoc; «e Seiben-

jd)aften burzliwe, wzburzone

namitnoci.
©tü'rmcr, sm. =8, p[-

—>

1) szturmownik m. ; 2) (obraz.)

gwatowny napanik, pasyo-

nat m.] bie - unb ©ränger

nazwa literacka niemieckich

poetów rewolucyjnych; 3)

ogromny kapelusz ;= ©turm-

but.

©tu'tmc8bronfcn,©tu'rmc^

tofen, sn. "%, buk m., szum

gwatowny, burzliwy.

©tutmfabne, sf. pi. *,

chorgiew (czerwona) poa-

czas 'szturmu uywana.

©tu'rmfafj, sn. -ffes, pi-

»fäffer,
beczka prochowa, pie-

kielna (bistorya wojenna).

©tu'rmfcft, adi. wytrzy

may na burz; medajcj

do
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si zdoby, zajj (n. p.

twierdza).

©nt'rmftfclj, sm. =e§, pi. -e,

delfin m., kosatka f. (ryba).

«Sturmflut, sf. pi. .-en,

gwatowny przypyw.

€>ti!'rmfm, adi. nienawie-

dzany burzami.

©tii'rmglotfe, sf pi. *n,

dzwoa m. na gwat, na trwo-

g; bte — läuten uderzy,
bi we dzwony na gwat, na
trwog.

Stu'rmbaljn, sm. =(e)3, pi.

*l)ä.§X\e, kurek m. przewiewu
(mechanika).

©nt'rmfyafen, sm. =§, pi.

—, hak do szturmu uywany,
szturmak m.

Stu'rm^aitOc, sf. pi. =n,

szyszak m.
©tu'rmhiit, sm. -(e)8, pi.

=ljüte, 1) obacz ©turmbctube;
kapelusz marynarski; 2) to-

jad m. ; roaljrer — bernar-

dyn m., tojad mordownik m.,

morderz m., omieg m., zy
mniszek, Czarnobyl m., lisia

róa (rol.).

©tu'rmtgel, sm. =§, pi. —

,

obacz ©turmoocf.

©tü'rtttifd), I. adi. 1) burz-

liwy, wzburzony, gwatowny;
ceÖ SGBctter burzliwe powie-
trze; =e 3Jieer wzburzone mo-
rze; =er 3tt?geri nawalny
deszcz; 2) (obraz.) burzliwy,

niepohamowany; -tv Setfall

burzliwe oklaski; II. adv.
burzliwie, gwatownie; etrt).— forbetn gwatownie czego
da.

Sut'rmfawe, sf. pi. =n,

czapka /. od burzy.

©tH'rmftar, adi. przygoto-

wany na burz (o okrtach).

©tll'rmlailfen, sn. =§/ przy-

puszczenie n. szturmu,
szturm m.

©tu'rmlfiufer, sm. =s, pi.

— , szturm przypuszczajcy,
szturmownik m\ = ©türmer.

«StU'rmlÜUten, sn. -§, bicie

n. w dzwony na gwat, na
trwog.

©tu'rmletne, sf. pi. =n,

gruba lina.

©tu'rmlctter, */. pi. =n,

drabina f. do szturmu.

Stu'rntliicfe, sf. pi. =n,

wyom m. (w murze).

©tur'mmarfcfj, sm. =e§, pi.

=tnärfa*)e, marsz szturmowy.

«Stu'rmmiJuic, sf. pi. =n,

ryboowek »?., trzonek m.
(ptak).

fttt'im(t§)naü)t, sf. pi.

= näd)te, noc burzliwa.

©ta'rmricmen, sm. .§, pi
— , rzemyk m. u szyszaka,

u kapelusza.

©hi'nttroljr, sn. =e3, pi. -e,

rurka /. przewiewu.

©tu'rmfäule, sf. pi. =n, ob.

Sötrbetfturm.

©tu'rmfdjritt, sm. =(e)§, pi.

=e, krok spieszny, przyspie-

szony, szybki; im — szyb-

kim krokiem, nadzwyczajnie
szybko.

Stü'rmfdjuialOe, sf. pi. =n,

gupysa /., petrelik m. (ptak).

©tu'rmftpal, sn. =(e)g, pi.

=e, sygna dany w czasie

zbliania si burzy.

©tu'rmWgel, sm. «§, pi.

»nögel, obacz ©turmfcfiroalbe.

©Wnutoarming, sf. pi. =en,

zapowied /. burzy (egl.).

<StU'rmU)CttCr, sn. =g, bu-

rza /., zawierucha /.

(&hi'rmtmn&, sm. =(e), pi.

«e, wicher m., wichura /.

Sturj, sm. =e§, pi. ©tttr=

je, 1) spadek m., upadek
m., spadniente n. ; heftiger,

berber — gwatowuy upadek;
einen böfen — tun upa nie-

szczliwie; gefährlicher, t)al=

bred)erifd)er — niebezpieczny,

karkoomny upadek; gelfen=— zwalenie n. si, urwanie
n. si skay; @rb— usuni-
cie n. si ziemi; SBaffet

—

wodospad w., kaskada/.; —
»Ott SBerten upadek m. wa-
lorów; 2) mur m. nad drzwia-

mi, nad oknem ; 3) (obraz.)

upadek m., zguba f.\ feinem
=e nafye fein by blizkim zgu-

by; 4) kwiat m., rzp m.
(ow.).

Stu'rjacfer, sm. =§, pi.

=ää*er, ugorzysko «., pod-
orówka /.

StU'rjuOdj, sm. =(e)3, pi.

=bäche, potok m.
©tU'rjuOu, sm. =(e)§, pi. =bä=

ber, kpiel kroplista, tusz m.

<St|i'rj6or, adi. mogcy
upa, run.

©tu'rjfeaüm, sm. =(e)§, pi.

»bäume, kozioek m.; = ^ur=
jelbaum.

©tu'rjüCdjcr, sm. -3, pi.

—
,

puhar m. z nakrywk;
(obraz ) pijaczysko n.

©tu'rjüolien, sm. -3, pi.

— , sworze m., trzpie m.
StÜ'rje, sf. pi. =n, po-

krywka /., wieczko n.

©tu'rjcl, ©tü'rjet, sm. =§,

pi. —, koniec m., koniuszek
m.\ = ©tumpf.

©tü'rjcn, l.va. (fjaben) l)

powali, zwali, zrzuci (gwa-
townie, przemoc); auf ben
S3oben — rzuci na ziemi,
powali o ziemie; ein ©fo
Ster ijmunter

—
" wychyli

szlank piwa; einen 2)ecfet

übet eine Sdjüffel — przy-

kry pokrywk misk; ben

2tdfer — ugór przewraca,
podora rol; ba3 (Sktretbe —
przewraca, przerzuca, szu-

flowa zboe; einen Äarcen
— przewróci taczki; jmnbn
ttt äßaffec — wepchn,
wtrci kogo do wody; bte

$affe — rewidowa, kontro-

lowa, przeziera kas; nid)t

— ! nie przewraca ! ostro-

nie! (przewozu.); 2) (prze-

nonie:) jmnbn ino 35er=

berben — przyprawi kogo
o zgub; jmnbn tn§ ©lenb
— wtrci, wprowadzi, po-

gry kogo w ndz
;
jmnbn

in silrmut — przywie kogo
do ubóstwa

;
jmnbn oom £b,ron

— zepchn, zrzuci kogo
z tronu; ein 3Jiiniftetium,

einen SJUntfter — obali, przy-

wie do upadku ministeryum,

ministra; jmnbn in Unfoften
— narazi kogo na wydatki

;

bie ©d)ufe — chodzi poza
szko; II. vn. (tein) upada,
upa, spa, run; juSoben
— upa, powali si, run na
ziemi; oom ^Jferöe — spa
z konia; mit bem Sßferbe —
run wraz z koniem ; au§
bem {Cenfter— wypa z okna

;

ctu bem Siromer — wypa
z pokoju; ing Bimwec —
wpa do pokoju ; über bte

©trafie — bied przez ulic,
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przebiedz ulic; jmnbm JU

{CÜ^en — rzuci si komu do

nóg; baö 2Ntnifteviuin ift ge>

ftur^t ministeryum pado, ru-

no; tränen ftürjten t&m aus

ben Slugen zy polay mu si
z ócz; jufammen— run,
powali si; III. fid) — , vr.

(t)aben) rzuci si; fid) tn8

SBaffer — rzuci si, wsko-

czy do wody; fid) au8 betn

tJenfter — rzuci si, wy-
skoczy z okna; fid) auf ben

{Cetnb — rzuci si, uderzy
na nieprzyjaciela; fid) ino

©djroert — rzuci si na
miecz; fid) in jmnbS SKcme
— rzuci si w czyje objcia;

fid) in ©efaljr — wystawi
si na niebezpieczestwo;

fid) in UnglürJ — pogry
si w nieszczcie.

©tü'rjcn, sn. =8, spadek
m , upadek ?w.; (obraz.) zguba/.

©tu'rjfurdje, sf. pi. =n,

brózda /*. z pierwszej orki,

pierwsza orka.

©tit'r$geletfe, sn. *8, pi. —,
lepy tor (koiejn.).

©tll'rjgitt, sn. -(e)8, pi.

«guter, towar sypany (egl.).

8tu'rj!arrcn, sm. =g, pi.

—, wywroty pi (górn.).

©Wrjpflitg, sm. -(e)ä, pi
=pflüge, pug m. do przewra-
cania ugoru.

©tu'rätteUe, sf. pi. =n, fala

gwatowna.
©tllj), sm. »ffeä, gupstwo

»., nonsens m.\ = llnfinn.

©tll'te, */. pi. =n, klacz

/., kobya /.

©tu'tenfol)leit, ©tirteiiftittcn,

sn. i%, pi. — , klaczka/"., ko-
byka /'., rebica /.

©tlt'tettmÜd), */. kobyle
mleko, kumys m.

©tlfieitJUd)!, sf. cbów
klaczj'.

©tuteret', sf. pi =en, sta-

dnina/.; = ©eftilt.

©tu^, sm. «eg, pi :?, 1)
rzecz kusa; krótka kita; kuc
m.\ 2) krótka strzelba, sztu-

ciec m.\ 3) auf ben — na
prdce, natychmiast.

@tu'£iirmel, sm. =8, pi.

—, krótki, kusy rkaw.
©tu Ralfen, sm.'*§,pi. —

,

belka podpierajca, pod-

pora /.

BUl'i)Hxt, sm. =(e)8, pi
'b&tU, bródka /. (krótka i

przystrzyona).

©tÜ'Pogeit, sm. =3, pi
—,uk podpienijcy(hudown.).

©tu'l}l)üdjfc, sf. pi. =n,

sztuciec m.
©tu'tjbcgen, sm. =§, pi —

,

krótka szpada.

©tÜ'tjK, */. pi =lt, 1) pod-
pora /. ;

podstawa f. ;
=

Unterlage; miecz m., mieczyk
m., roso^zka /., widlica /".

(budown.); 2) (obraz.) pod-
pora f., pomoc /.; jur —
btenen podpiera; pomaga;
er ift bie — feines SHlterö

jest mu podpor w jego sta-

roci ;
— ber §aufrau po-

mocnica /. gospodyui.

©tH'fccn, I. va. (Ijaben) i)

przycina, przyci, obcina,
obci; einem §unbe ben
©djroanj — obci psu ogon;
cimm jßogel bie' fjliiget —
podci ptaku skrzyda

; bie

£>aare — obci (Dieco) wo-
sy; II. vn. (fyaben) zdumie-
wa si, zmiesza si, zadzi-

wi si ; stracha si, zestra-

szy si (o koniach); er

ftufcte zdumia si.

©tlt'tjCn, sn. =8, przycina-
nie «., obcioanie n.

©litten, I. va. (6a&en) 1)

podpiera, podeprze, opiera,
oprze; eine ÜDcauer — pode-
prze mur; 2) (obraz.) bte

familie — wspiera rodziD;
= unterftüfcen; II. fid) —

,

vr. (rjaben) fid) auf etro. —
opiera si, oprze si na
czem; fid) an etro. — opiera
si, oprze si o co; fid) auf

ben ©flbogen — podpiera
.«i okciem; (obraz.) fid) auf
jmnbn, auf etro. — zdawa
si, zda si na kogo, spu-

szcza si na co.

©tilgen, sn. =3, podpiera-

nie n.\ (obraz.) spuszczanie

n. si na kogo, na co.

Stiller, sm. -3, pi. —

,

elegancik m., modni m.,
strojni m., trefni m.

©tu'tjerbaft, ©tu'^enitäfjtg,
adi. fircykowaly.

©tll'tjflügel, sm. =3, pi. —

,

krótki fortepian.

©tu'fcglag, sn. =fe8, pi.

=g!afer, kieliszek nizki, beii

nóki.

©tlt'tyig, I. adi. zdumiay,
zdziwiony; zmieszany; prze-

straszony (o koniach); II.

adv. — madjen zastanawia,
zastanowi, zadziwia, zadzi-

wi; zmiesza; — roerben

zadziwi si, zastanowi si
;

zmiesza si.

©tlt'tyigfett, sf. zadziwienie

«., podziw m. ; zmieszanie«.

©tU'tjfltyf, sm. «(e)3, pi.

<=föpfe, 1) gowa /. z krótko
przystrzyonymi wosami

; 2)

zotousk m. (ryba).

©tu'&Iauf, sm. =(e)3, pi
=Iaufe, krótka, obiona lufa

(u strzelby).

©tü'&mauer, sf. pi. =n,

mur podporowy.

©tu'tjitafe, sf. pi -n, ob.

©tumpfnafe.

©tu'fcoljl', sn. -.§, pi. *tn,

ucho obcite.

©tu'tjuljng, adi. majcy
obcite uszy.

©fu'^jeriiefe, sf. pi =n,

peruka okrga.
(StÜ'^fCtlCir, sm. »8, pi

— , filar m.
t
sup m. (podpo-

rowy).

©tÜ'tjJJMttt, sm. -(e)8, pi.

=e, puukc m. oparcia; punkt
podpory, punkt. obrotu;
(obraz.) podpora f., oparcie n.

©tu'^roljr, sn. (c)S, pi. -e,

obacz ©tuCbiicbfe.

StU'^fäkl, sm. =8, pi. —,
krótka szabla.

SU'^fd)tt)ait5, sm. =e8, pi
=fd)iüän3e, kosy, obcity ogon;
kuc m. (ko z obcitym
ogonem).

©tli %\\\>X, sf. pi. =en, zegar

stoowy.

©tü'tjmerf, sn. =(e)§, pi
-.t, podpora /.

©ua'öa, ©ita'&e, sf. talent

m. mówienia, potoczysto /.

mowy, obfito/, sów; = 33e=

rebfamfctt, U6errebung?raft;

gro&e — fiaben by kraso-

mownym, bardzo wygadanym.

©Uualte'nt, adi. podwadny,
niszy.
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<Sit&alte'rubeamte(r), sm.

ten, pi. =en, urzdnik pod-

wadny, niszy.

©itbaUc'riiofftjter, sm. «(e)§,

p>l. -e, oficer podwadny,
niszego stopnia.

©ubbelegatio'it, sf. pi. =m,
subdelegacya /.

Subbelegie^reil, va. (baben)

subdelegowa, poddelegowa.
©ubbelcgte'rtc(r), sm. --en,

pi. *en, subdelegowany m.,

zastpca m. delegowanego.

©ubbelcgie'ritng, sf.pl. =en,

subdelegacya /.

©ubbiafo'u, sm. -.§ i =m, jpZ.

*e(n), (gltbbta'fonu§, sm. —,
pi. =ni, subdyakon m.

«Snbbiafona't, sn. =(e)§, ^/.

= e, subdyakonat 7W.

«Subljttftatio'it, s/. pi. «en,

sprzeda /. (konieczna, s-
dowa) przez licytacy, sub-

bastacya/.; = gcilbietnng.

©itbljafttCren, vn. (ijaben)

sprzedawa, sprzeda przez

licytacy; = feilbieten.

©llbje'ft, sn. =(e)S, pi. *e,

1) podmiot w. (gramatyka);

2) przedmiot m. (jakiego

dziea, pisma i t. d.); 3) ein

fd)red)te — nicpo m.
©Ubj[c!tt'lJ, adi. subjek-

tywny, podmiotowy; osobisty;

adv. subjektywnie, podmio-
towo; osobicie.

©UbjCftibitä't, */. subiek-

tywno /., podmiotowo /.

©UbU'ltt, adi. wzniosy,
górny, szczytny; = ergaben.

©Hbtim a't, sn. -(e)§, pi.

=e, sublimat m., szacie m.
(chemia).

Sublimieren, va. (baben)

sublimowa (chemia).

©ublinue'nutg, ©ubltma>
ttO'lt, sf. pi. =«n, sublimacya

/., szacenie n. (chemia).

©HbltmUä't, sf. górno/.,
wznioso f, szczytno f.

;

— ©rljabenbeit.

Sitbluna'uffl), adi. pod-

ksiycowy.
Sltbmt'fj, adi. pokorny,

ulegy; = unterrourfig.

©ubmtffio'n, sf. pi. <en,

1) uleganie n., ulego /.

;

= Unterroerfung; pokora/.;
= SJemut; 2) öffentliche

Slrbeiten burd) — erfjalten

otrzyma publiczne roboty
przez przysdzenie, w drodze
publicznego rozpisania.

©»bmiffto'n§bebtngitttgeit,

sf. pi. warunki pi. ubiegania
si o co.

©uftmiffio'iräofferte, sf. pi.

«n, oferta licytacyjna.

<5ubmtffio'it3ucrgebiing, »f.

pi. «en, przysdzenie n. w
drodze licytacji.

Snboi-biuatio'ii, sf. pi. =en,

subordynacya /., posusze-
stwo n., karno /'.

@uborbtnatto'n§uitbiig,a^2.
przeciwny subordynacyi, kar-

noci.

©itborbimCrctt, va. (baben)

poddawa pod co, podpo-
rzdkowywa; = untecorbnen.

©ltbftbta'rtfd), adi. subsy-

dyarny, pomocniczy, zast-
pczy ; = §ilf5.

(Snbftbieu, sf. pi., <5itbfi=

bicngelber, sn. pi. pomoc /.,

wsparcie pienine, zapomoga
/., posiki pienine; =
§ilfgelber.

©Hbftfte'ltj, sf. utrzymanie
n., wyywienie ».; = ©r=
fiallung.

©itbftftc'njntittel, sn. =§,

pi. —, rodek m. utrzymani,!,

wyywienia.

©ubfiftie'reit, vn. (fein)

utrzymywa sie, wyywia
si.

•Subffribe'nt, sm. =en, pi.

«en, subskrybent m., podpi
sujcy m.\ zamawiacz m.
(n. p. dziea, pisma jakiego).

©itbffrtytio'n, sf. pi. =en,

subskrypcya /., podpis m.,

podpisanie n. ; zamówienie n.

(n. p. dziea, pisma); eine —
eröffnen rozpisa, rozpocz
subskrypcj.

©itbffrtytto'iiönnjeigc, sf.

pi. =n, ogoszenie n. sub-

skrypcyi.

<Snbffrtytto'it3Uftc, sf. pi.

=n, lista /'., spis m. subskry-

bentów.

(Subffrtytio'iKtyreiö, sm.

«\e%, pi. =fe, cena subskryp-
cyjna.

©ubftantialitä't, sf. mb-
stantyalno /., istotno /.,

treciwo /.

©UbftOHtie'tl, adi. istotny,

treciwy
;
poywny.

©ubftantt'b, sn. =(e)§, pi.

e, rzeczownik m. (gramatyka);
= §auptroort.

©ubftaitttbte'rcit, va. (ba-
bin) uywa jakiego wyrazu
na sposób rzeczownika.

6ltbftantt'bifu
f

J, adi. rze-

czownikowy; adv. rzeczo-

wnikowo.

(Sitbfta'113, sf pi. =cn, l)

substancya /., materya /.,

istotno/., istota/. ; 2) tre
/. ; 3) dobytek w?., miano «.,

zapas m.

(SubftttUtC'rCll, va. (baben)

substytuowa; zastpowa,
zastpi; einen Srben — pod-
stawi dziedzica (prawo).

©ubftttmc'nmg, ©ubftitu*
tiO'tt, sf. pi. «en, substytucya

/., zastpstwo n. ;
— eineä

(Srben podstawienie n. dzie-

dzica, spadkobiercy (prawo).

(Subfttttt't, sm. °en, pi. --en,

substytut w., zastpca m. ; =
Vertreter.

©ubftra't, sn. =(e)ö, pi. -.e,

substrat m., podstawa f.

Snbftniftto'u, sf. pi. «en,

obaca Unterbau.

©ubfitmtc'ren, va. (baben)

subsumowa; pojmowa co

w czem, umieszcza w czem.

©ubtange'nte, sf. pi. =n,

podstyczna /. (matematyka).

©ltbti'1, adi. subtelny

;

wytworny; saby, wty;
przenikliwy ; adv. subtelnie

;

wytwornie ; sabo, wtle

;

przenikliwie.

SubtiliftCreit, va. (baben)

subtylizowa; w drobnostki

si wdawa, drobnostkowo
bra rzeczy.

©ubtilUü't, sf. pi. ^en,
subtelno f. ; wytworno /.

;

przenikliwo /*.

(Siibtralje'ub, sm. =en, pi.

=ttl, ujemnik m. (arytmetyka).

©ubtrobic'rcit, w. (baben)

odejmowa, odj, odciga,
odcign.

©ubtrabte'nmg, ©tibtraf=

ttO'lt, sf. pi. »en, odejmowa-
nie n., odciganie n.

@ubbentto''H, sf pi. -«en,

subwencya /., dopomoga f.
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wspomóka f. ; wsparcie n.,

pomoc f. ;
= Unterfiüfcung.

©liubentiome'rcii, va. (lo-

ben) subwencyonowa, dopo-

maga, wspiera; = unterfiüt»

jen; «te ©ifcnbabn subwen-
cjonowana kolej.

©lluberfi'b, adi. do prze-

wrotu dcy.
©ucccbic'rcit i SitTjcbie'rcn,

vn. (fyaben) nastpowa; =
nadjfolgen.

©iicceffio'n i ©ufjcfftü'n,

sf. pi. «en, sukcesya f., na-

stpstwo n. ; = 9iad)fo(ge;

spadek m., spadkobierstwo

w.; = ©rbfdjaft.

©ticceffWnSfiiliij} i <5ufjef=

ftO'nSfäbig, atfi. uzdolniony

do nastpstwa, mogcy obj
spadek.

©uccefftb i ©ufsefft'b, adi.

powolny, kolejny, stopniowy,

po sobie nastpujcy; adv.

powoli, potrosze, zwolna, raz

po raz, stopniowo, kolejno.

©ucccffi'be i ©ltfjefft'toe,

adv. obaez ©ucceifto.

©uccu'rg i ©ltffit'rS, sm.

=feä, pi. =fe, sukurs m.,

odsiecz f., pomoc f. ; = £>ilfe.

©uccurfa'le, i ©utfurfa'le,

sf. pi. »n, filia /. ; kaplica /.

•Sll'djuar, adi. szukalny.

©lt'djC, sf. 1) szukanie n.
;

fid) auf bie — Begeben, auf

bie — geben pój szuka;
auf bie — fdjtdfen wysa ce-

lem szukania; 2) tropienie

n.; ber §unb bat eine gute
— pies dobrze tropi (ow.).

©u'd)etfen, sn. =§, pi. —

,

sonda /., lednik m., zg-
bnik m. (chirurgia).

<Su'd)en, I. va. (Ejaben) 1)

szuka, poszukiwa; 3Bob=

nung — szuka mieszkania;

id) f)abe bid) fd)on überall ge=

fucbt szukaem ciebie ju
wszdzie; etro. rote eine ©ted=
nabet — szuka czego jak
szpilki; fudjet, fo werbet it)v

finben szukajcie, a znajdzie-

cie, szukaj, a znajdziesz; mer
fudjt, ber finbet kto szuka,
najdzie; (obraz.) fein S3rot

t)or ben SEüren — prosi o
jamun, chodzi po ebrach

;

©trett, i>änbel — szuka
sporu, zaczepki; nad) jmnbm,

nad) etro. — poszukiwa,
szuka kogo, czego; nad)

biefer Sßare roirb roenig ge=

fud)t o ten towar mao si
dopytuj, ten towar mao po-

szukiwany; fid) tnüDe — na-
szuka si; mit ben 2lugen
— szuka oczyma; roaö Ijaft

bu hier ju — ? co tu masz
do roboty?; bu baft fjier nidjt

JU— nie masz tu nic do roboty

;

ba Sßeite — wzi nogi za

pas, ucieka, uciec; bei jmnbm
9tat, §tlfe — szuka u kogo
rady, pomocy, uda si do
kogo o rad, o pomoc; 2i

stara si, usiowa; = fid)

betnüben; jmnbn fennen gu

lernen — stara si pozna
kogo; jmnb SSetjeib^ung —
stara sie o czyje przebacze-

nie; fein ®IM ju mad)en —
szuka szczcia; id) fudjte

eä ifjm beizubringen usiowa-
em mu to wyjani; 3) 3Ser»

ftanb bätte id) in ibm ntd)t

gefud)t nie spodziewaem si
u niego rozumu, nie bybym
myla, e jest rozumny; er

fudjt etro. bartn, nor feinen

3JHtfd)tUem mit ben Aufgaben
fertig ju fein pokada na tern

sw dum, e prdzej gotów
z zadaniami niili jego wspó-
uczniowie; id) roeifi nid)t, roa
er barin fud)t nie wiem, co
w tem upatruje; II. gefltcbt,

pp. i adi. szukany, wyszu-
kany; wymuszony, afektowa-

ny; = gefünftelt
;
poszukiwa-

ny, dopytywany (n. p. towar);

chtnie widziany; = gem ges

feh>n.

©U'd)eit, sn. «3, szukanie

n., poszukiwanie n.

<Su'd)enbe(i:), sm. «en, pi.

•en, ©a'djenbe, */. pi. -n,

szukajcy m., szukacz tm,,

szukajca f.

©U'd)cr, sm. = 3, pi. —, 1)

szukacz m., szukajcy; 2)

obacz ©ud)etfen; 3) obacz
©ternfudjer i ©udjrofjr.

©lieferet', sf. pi. -en, szu-

kanina f.

<§lt'd)l)unb, sm. <e), pi. «e,

wyet m.
©lt'djeritt, sf. pi. «nen, szu-

kajca /.

<3u'd)0rt, sm. =(e)3, pi. =e,

chodnik poszukiwalny (górn.).

©n'djcoljr, sn. «(e)g, pi. *t,

rura /. u dalekowidza.

©it'djftoflen, sm. »g, pi. —

,

sztolnia poszukiwalna (górn.).

©lldjt, */. 1) choroba /.,

sabo f. (szczególnie w wy-
razach zoonych jak : £un=
gen—, ©diroinb— , SBaffer—
i t. d.); faUenbe —

, gaU-
padaczka f, wielka choroba;

2) osabienie n., wyciecze-
nie «.; = (Sntfräftung; 3)

epidemia /*. ; = ©euebe; 4)
namitna dza, ch /., na-

óg i».; — nad) ®elb dza,
pragnienie pienidzy; — ÜSerfe

JU ntad)en szalone upodoba-
nie w pisaniu wierszów; —
JU ftetjlen popel m. do kra-

dziey, kleptomania f.
©Ü'djttg, adi. jtrzcy si,

obolay, ropiejcy; wycie-
czony dug chroniczn cho-

rob ; 2) (obraz.) w zoonych
wyrazach jak: etjr— , bab—
dny sawy, chciwy.

<Sll&, sm. =(e)§, pi. <*t, ukrop
m. ; war m.\ baö SBaffer ift

im «=e woda wre, gotuje si.

©Üb, sm. »(e), 1) poudnie
n. ; = ©üben; 2) wiatr pou-
dniowy; = ©übroinb.

©U'btl, sm. -§, pi. — , ob.

©ubelei.

©u'bclarbcit, sf. pi. «en,

1) partacka robota, partanina

f.; = 5pfufd)em; 2) brud /».,

brudota /. ; = ©d)mufcerei;

3) bazgranina /. ; 4) boho-

maz m„ obraz le malowany.
©u'belbud), sn. =»(«)§, pi-

=büd)er, obacz Älabbe.

©wbclct', */. pi. -en, 1)

brud m., brudota /. ; 2) baz-

granina f., gryzmoy pi. ; 3)

partacka robota, partanina

/. ; 4) bohomaz m.
©u'belljaft, ©u'beltQ, I

adi. 1) plugawy, niechlujny,

brudny; 2) le, niedbale ro-

biony, partaczony; II. adv.

plueawo, niechlujnie, brudno.

©U'belfOd), sm. «(e)S, pi.

=föd)e, 1) kucharz brudny,

niechlujny; 2) (obraz.) par-

tacz m.. niedbay robotnik.

©iibeHodjerci', */• pi. =en,

1) niechlujne gotowanie, bru-
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dne jad»; 2) (obraz.) parta-

nina/.; = ©ubefarbett.

©u'belmaler, sm. =§, pl.

— , malarz niedbay, malarz
bohomazów.

©tfbellt, va. (baben) 1) par-

taczy, partoli; 2) brudno,

niechlujnie co robi, goto-

wa; 3) bazgra, babra, ma-
za, gwazda, bohomazy ma-
lowa.

SÜ'bCtl, sm. =8, poudnie
n., poudniowa strona' nieba;

au8 betn — z poudnia ; nad)— gelegen pooony na po-

udnie, ku poudniowi.
SÜ'berfitCttC, sf. szeroko

poudniowa.

<&Ü'bfdid)te, sf. pl. owoce
poudniowe, z poudnia.

©u'bljütte, sf.pl. =n, <Su'u*

Mit, sn. -(e)3, pl. =e, wa-
rzelnia /.

©ü'bfitfle, sf. pl. =n, po-
brzee poudniowe.

©iiblanb, sn. =(e)8, pl.

»länber, kraj poudniowy.
©ü'blänber, sm. -8, pl. —

,

poudniowiec m.
©ü'blänberin, sf. pl. =nen,

mieszkanka/, kraju poudnio-
wego.

©Ü'blänbifd), adi. pou-
dniowy.

6u'bler, sm. «8, fi. —

,

bazgracz m., bazgraa m.,

mazgacz m.; gwazdacz m.,

malarz m. bohomazów.

©Ü'blid), I. adi. poudnio-
wy, z poudnia pochodzcy;
bte =e ©eite be§ §au[e3 cze,
strona domu pooona ku po-
udniowi; II. adv. poudnio-
wo, ku poudniowi.

©übo'ft, ©übo'ften, sm. =s,

wschodniopoudniowa strona,

may wschód.

©ÜbÖ'ftUtJ), adi. poudnio-
wowschodni; adv. poudnio-
wowschodnio.

©übo'ftünnb, sm. =(e)§, pl.

"i, wiatr poudniowowschodni.

€>Ü'bJ)0l, sm. =(e)8, biegun
poudniowy.

©U'bfttlj, sn. =e8, sól wa-
rzelna.

©ü'bfeemtyrte, sf. pi. =n,

lekczak m. (ro!.).

©Ü'bfCÜe, sf. spust usonny.

©Ü'btiwrtö, adv. ku pou-
dniowi, na poudnie, od po-

udnia.

©übtoe'ft, ©übtoc'ften, sm.
=8, l) poudniowozachodnia
strona; 2) wiatr poudniowo-
zachodni.

©itbttie'ftUu), adi. poudnio-
wozachodni; adv. poudnio-
wozacbodnio.

©ÜbÖJC'fttttnb, sm. =(e)8, pl.

*t, wiatr poudniowozachodni.
©Ü'btDtnb, sm. =(e)8, pl. -e,

wiatr poudniowy.

©Ü'fftg, adi. smaczny, przy-

jemny (o trunkach); *er SBein
wino dajce si pi z przy-

jemnoci, wino jak oliwa.

©ItffifaW, (wym. : siifis),

adi. zarozumiay; = bünfel=

©Ufft'f, sn. -e8, pl. »e,

przybranka /. (gramatyka).

©nffraga'n(öifd)of), sm.
=(e)8, pl. =e, sufragan m., za-

stpca m. arcybiskupa.

©uggcriCrcn, va. (Gaben)

wmówi, podda.
©uggeftion, sf. pl. »en, su-

gestya /.

Sltggeftt'Ö, adi. sugesty-

wny, wpyw wywierajcy

;

adv. sugestywnie.

©uggefti'bfragen, sf.pl. py-
tania podchwytne.

©u'ijle, sf. pl. =n, (guhladje,

sf.pl. 'ti, ©U^lOCfj, sn. =(e)8,

pl. »löcfier, bagniste miejsce,

w którem zwierz w czasie

parzenia si lubi si ocha-
dza (ow.).

©u'f)Ien, vn. i fid) — , w.
(baben) tarza si, ochadza
si w bagnistem miejscu (o

dzikach).

©ü'finaltar, sm. -{*)*>, pi.

=attäre, otarz bagalny.

©Ü'Jwamt, sn. *(e)3, urzd
pojednawczy.

©Ü'ljntiar, adi. dajcy si
pojedna, przebaga, na-

prawi.

©Ü'fjttbarfeit, sf. przeba-
gano /.

<§it'I)ltulllt, sn. =(e)8, krew
pojednawcza, na przebaganie
wylana.

Sü'IinböJf, sm. «(e)3, pl.

=bÖd*e, kozie ofiarny.

©Ü'ljlte, sf. pojednanie n.,

przebaganie »., odpokutowa-
nie n., pokuta /., skrucha /.

©Ü'^ncil, va. (Baben) 1) od-
pokutowa; 2) pojedna.

©Ü'lllteit, sn. »3, obacz
Sübnung.

©ii^ncnbc(c), sm. sen, pl.

se(n), pokutnik m.
«SÜ'^ncnbC, sf. pl. =n, po-

kutnica f.

Sü'ljn(e)berfud), sm. =(e)3,

pl. *t, próba f. pojednania.

©ü'ljngeber, sn. «(e)3, vl >

*t, modlitwa pokutnicza.

©ü'ljngelb, sn. -(e)3, pl.

=er, jednane n.

©ü'tynojjfer, sn. =8, pl. —

,

objata/., ofiara pojednawcza.

©«'Iinung, sf. pl. -en, od-
pokutowanie n.

©iTljnuiattfaljrt, sf.pl. -en,

Sü'^nttoügang, sm. =(e), pl.

=gänge, pielgrzymka po-
kutnicza.

©lli'tC, (wym. : swite), sf.

pl. =n, 1) wita /., orszak
towarzyszcy; = ©efofge; 2)— von (Semäcbeut rzd m.
komnat; 3) suita/, (muzyka).

©llje't, (wym. : sue), sn.

=8, pl. =8, przedmiot m. ;
=

©egenftanb.

©ulfa't, sn. .(e)8, pl. *e,

siarkan m. (chemia).

©ulfi'b, sn. <e)8, pl. =e,

siarczek m. (chemia).

©11'ttait, sm. =(e)3, pl. =e,

sutan m.
©llltaittt't, sn. =(e)8, pl.

=e, sutastwo n.
;
godno /.

sutana.

©u'ltanfeige, sf. pl. =n, figa

sutaska (gatunek szlache-

tny fig).

©«'Kanin, sf. pl. »nen,
sutanka f.

Sultanine, sf. pi. »n, i)

sutanina f. (moneta); 2)

take : ©u'ltantoftnC, sf. pl.

=n, damascen(k)a f., dama-
szka /. (bot.).

©ultanttmrbe, */. godno
f. sutana.

©u'Ije, ©ü'lje, */. pl. -n,

galareta /. (z misa).

©U'Ijfkifd), sn. =eS, miso
solone lub w occie maczane.

©U'tttad), sm. «8, sumak
m., jeleni róg (rol.).

,
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<Su'mma, sf. pi -men, ob.

Summe; — Summarum
koniec kocem.

©Umma'rif^, adi. suma-

ryczny, skrócony; =e8 33er»

fahren postpowanie suma-

ryczne (prawo); adv. suma-

rycznie.

<5iimma'riunt, sn. -8, pi

»rien, spis m.

©ü'mmdjen, ««. «8, ^- —

/

dim. od Summe, sumka /.

;

ein bübfcbeö — pikna sumka.

©it'nune, sf. pl. e"> 8Utna

/".; bie — Stehen zliczy;

roieoiel beträgt bie — ? ile

suma wynosi? eine — t)On

10 Äronen bilben wynosi
razem 10 koron; bie ganje

— caa kwota, cao /.,

ogó m. ; rücfftänbige — suma

zalega, zalegajca; fefilenbe

— niedobór m.) et roettet

fcbroere «n zakada si o wy-

sokie sumy ; eine — jeidmen

zobowiza si do uiszczenia

pewnej sumy.

@it'mmen f ©u'mfert, i) va.

(fjaben) piewa, popiewywa
pógosem; 2) vn. (baben)

brzcze, mrucze, bcze
(o owadach); es fummt mir

in beut linten Dfjrc szumi mi

w lewem uchu.

©lt'mmeit, sn. »8, 1) pie-

wanie n. pógosem ; 2) ba-

czenie n., brzczenie «.,

mruczenie n. (owadów); —
in ben Dbren szum m.

w uszach.

©ummtt'rcn, l. va. (fja&en)

sumowa, liczy, zlicza,

zliczy; II. fid) —, vr. (Ijaben)

wynosi, tworzy cao.
©ummie'ren, sn. =8, <Sum=

mtC'mng, sf. pl. =en, sumo-

wanie n., zliczanie n.

©Itmjjf, sm. =(e)s, pl-

Sümpfe, bagno n., bagnisko

n., boto n. ; im =e roac&Jenb,

lebenb botny; einen — aus«

trodnen osuszy bagno; in

einen — nerroanbetn zaba-

gni; im «e ftetfen bleiben,

in einen — geraten ugrz-
zn w bocie, wle w boto
(take przenonie).

©u'ntpfbeere, sf. pi. «n,

urawina f., bagienka /.

©tt'mjJfljetDobncnb, adi.

yjcy w bagniskach, botny.

Su'mpfüinfe, */. pi. »n,

botnica /., botniczka f.,

wibka /., trawa abia.

(Su'ntjjfbobcu, sm. -g, pi.

—
,
grunt bagnisty, mokrzy-

do n.

©11'mpfbiftel, sf. pi. =n,

oczyga botna (rol.).

<3u'm))fetnl>latt, sn. «(e)s,

pi. = b l ä 1 1 o v , dziewiciornik

botny, bluszczoperz m. (rol.).

©u'nUJfeifeiifteiit, sm.,

©u'ntvfeifenerj, sn, «e8, pi.

-e, ruda bagnista.

<glt'm})ffiel>Cr, sn. «=g, ma-
laria /.

©u'mWfünfblatt, sn. =(e)s,

pi. sbtatter, abia noga (rol.).

©u'mjjfßaS, sn. 4e, pi. =fe,

wyziewy pi. bagien.

©it'ntpfgegcnb, sf. pi. «en,

mokrada /., mokrada /.,

mokradlina /.

©u'mp-fgraS, sn. *fe8, pi.

=gräfer, wiszar m., bagienko n.

©u'nUjfgrunb, sm. :(e)g, pi.

=grünbe, obacz Sumpfboben.
Sii'mplfjeibelbcere, sf. pi.

sn, pijanica /., ochynia /.,

ochacz m., szalonka/. (rol.).

©u'mp-fljiiljner, sn. pi. ptaki

na botach yjce.

gu'mjjftdjt, ©it'm^ftg, adi.

bagnisty, botny, botnisty,

grzzki ; =er 2Balb guchy las.

©u'mjjfftefer, */. pi. =n,

joda /. ; wierk m. (drzewo).

©U'mjpfflee, sm. «8, obacz

33iberflee.

©U'ttljjffraitt, sn. -(e)8,

grznica f., kosiennica wo-
dna, wstawacz m. (rol.).

©u'nuifladjc, sf. pi. =n,

bagnisko n.

Su'mjjflanb, sn. =(e)8, pi.

=Iänber, kraj m., grunt m.

bagnisty.

<gu'nH)f(erdje, */. pi. =n,

gatunek skowronka.

gu'nujflodj, sn. *(?)§, pi.

»löcber, obacz Sumpjfacbe.

©u'wpfluft, */. 1) — ,
pl.

»lüfte, powietrze wyziewami
bagien zatrute; 2) wglowo-
dór m. (chemia).

©lt'nUifmeife, sf. pl. «n,

sikora uboga (ptak).

Sn'niWmoor, sn. =(e)8, pl.

-.t, obacz 9Jioor.

©H'mpfofen, sm. =8, pi.

=bfen r
piec czerpakowy.

©H'ntVfort, sm. *<$, pl. -e,

miejsce bagniste, botniste.

©u'mjjfotter, sf. pl- -n,

obacz Dferj.

<5H'rrM>ft)flanje, sf. pl. «n,

botna rolina.

©U'm^f^JOlCt, sm. =8, pl.

=e, czyciec botny (rol.).

©u'mjjftHJrft, sm. =es, pl.

»e, winie bagno, rozmaryn
polny (rol.).

©u'mWranfe, sf. pl. =n,

rzeucha polna (rol.).

©u'm^fffJiaftbeu, sn. =3,

skrzyp botny (rol).

Su'm)ffdmabel, sm. =§, pl.

»fdjnabel, bodziszek botny
(rol).

©ü'm^fffijitetfe, sf. pi. =n,

nalgota /., yworodek m.,

bagniak m. (mikczak).

©u'm^ffdjne^fc, sf. pl. >n,

bekas m. (ptak).

©u'm^ffdjuiertlilte, */. pi.

=n, kosaciec botny, óty
(rol.).

©u'mWrildjett, sn. *$, pi
—

,
przylaBzczka /., fioiek

botny.

©lt'm^fuogel, sm. -s, pi.

=üögel, ptak botny, bro-

dzcy.
©u'tnvfuiaffer, sn - *%> woda

botna.
Sit'mpfiDetbenrö^en, sn.

=&,pl. —, wierzbówka botna
(rol.).

©u'mWuicilie, sf. pi. -n,

sokó botnik m. (ptak).

@u'mJfuiie(ef sf. pl. =»,

ka botnista.
"
©u'm^iftDurj, */• pl. -en,

neftförmige — dwulistnik m.,

ptasie gniazdo, gnienik m.,

gniazdosz m. (rol.).

©u'mfcrt, va. (baben) obacz

Summen.
<Smtb, sm. =(e)8, pl. =e,

cienina morska.

©Ü'nbe, sf. pl. 'X\, grzech

m. ; wina /. ; zo ».; = baä

»öfe; (erläfelid)e) — grzech

powszedni; eine fdjroere, nidjt

erlafiUdje — , eine unfübnbare,

unrjerjeibUcfie — grzech ci-
ki, nie do odpuszczenia;
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eine himmel|d)reienbe — grzech

do nieba o pomst woajcy

;

eine — begeben grzech po-

peni; feine «n befennen,

beidjfen z grzechów si spo-

wiada; bie äBabvbeit (gu

fagen) ift feine — co prawda,

to nie grzech; etro. für eine

— halten uwaa co za

grzech; fleifcbltcbe — grzech

nieczysty; ftd) einer— fcbulbig

mad)en grzechu si dopuci;
trjiffentlid)e — grzech z wia-

domoci popeniony; bie

=n »ergeben odpuszcza grze-

chy; bäfjlicb roie bie —
brzydki jak siedm grzechów,

jak miertelny grzech; eä ift

eine — unb ©d)anbe to

grzech i wstyd.

©ü'nbenbnljit, sf. droga /.

grzechów.

©ii'nben&efertntiüS, sn. =ffe8,

pl. =ffe, wyznanie n. grze-

chów.

©ü'nben&rjrl, sm. =(e)§, pl.

»boefe, kozie ofiarny, (take
obraz.) grzesznik pokutujcy
za wszystkich.

©ü'nbenbiifter, sm. >§, pi.

— , pokutujcy m. za grzechy,

pokutnik m.
©ihiberterlaß, sm. -ffes,

pi. -läffe, odpuszczenie n.

grzechów.

©ü'nbcnfatt, sm. »(e)g, pi.

-fälle, upadek m. pierwszych

rodziców, przestpstwo n.

Adama.
©ü'nbengelb, sn. *(e)§, pi.

=er, pienidz grzechami na-

hyty.

©ü'nbenljauö, sn. =fe§, pi.

»fjäufer, dom bdcy przy-

tukiem grzechów.

©ihtbenliöljle, sf. pi. =n,

jaskinia /. grzechu.

©ihtbenfrtcdjt, sm. *(e)s,

pi. =e, niewolnik m. grzechu.

©ü'nbenlaft, sf. ciar m.,

brzemi n. grzechów.

©Ü'nbcnkkn, sn. =g, grze-

szne ycie.

©ifrtbenloljn, sm. «(e)g, pi
»löhne, nagroda/, za grzechy.

<U'ltbCltfO§, adi. nie majcy
grzechów, niewinny; adv.

bez grzechu.

©Ü'nbenlOftgfCit, sf. bez-

grzeszno f.

©Ü'nbClllHft, sf. chtka/,
do grzechów.

©Ü'nbeitmajj, sn. =e, miara

/., ilo /. grzechów.

Sii'jtbcnM»ljIf sm. «(e)§, pi.

=e, kaua /'. grzechów.

©ihtbeiiregifter, sn. «%, pi.

— , rejestr m., spis m. grze-

chów.

©ii'llbcnfdjUlb, sf. wina
grzech stanowica.

©ü'nbentilger, sm. =§,^ pi.

— ,
gadzicie! m. grzechów.

©ii'nbentilpng, sf. pi. »en,

gadzenie n. grzechów.

©ü'nbentocrgebiirtg, sf. pi.

:(n, odpuszczenie n. grzechów.

©Ü'llbCltbOll, adi. peen
grzechów.

©Ü'HbeittDCg, sm. »(e)§, droga

/. grzechu; ben — roanbeln

prowadzi grzeszne ycie.

©Ü'nbcrttTJClt, sf. grzeszny

wiat.

©Ü'ltbCr, sm. =g, pi. —
,
grze-

sznik m.\ ein »erftodter,

unbufjfertiger — zatwar-

dziay grzesznik; ein alter

— stary grzesznik; bie —
befefiren nawraca grzeszni-

ków; ein armer — delin-

kwent m., skazaniec m.

©ihtbcrgcfdjledjt, sn. *(e)?,

pi. »er, ród grzeszny.

©ü'nbergeftdjt, sn. =(e)g,

pi »er, ©ilnbermiene, sf. pi.

<n, twarz /., mina /. grze-

sznika.

©ihtberbentb, sn. »eg, pi.

»en, koszula f. skazaca, ko-

szula delinkwencka.

©ü'nberiu, sf. pi. =ncn,

grzesznica /, grzeszniczka /.

©ü'nbflut i ©i'ntfliit, sf.

pi. «en, potop m.
SÜ'nbfllltltd), adi. poto-

powy.

©ihibhaft, ©iitt'big, adi.

grzeszny; adv. grzesznie.

©ü'nbljaftigfeit, ©ü'ubtgfeit,

sf. grzeszno /. ; ber —
untetroorfen grzeszny.

©Ü'nbtgClt, vn. (baben) grze-

szy; gegen ©ott, geaen fei»

nen SJtäcbften, gegen fid) felbft

— grzeszy przeciw Bogu,

bliniemu, przeciw samemu
sobie; rrjomit jmnb gefiinbigt

bnt, bamit wirb er büfjen

czem kto grzeszy, tem poku-

towa bdzie; gegen ben 2ln=

ftanb, gegen bie 6prad)regel
— grzeszy przeciw przy-

zwoitoci, przeciw regule j-
zykowej.

SÜ'ltbtgCH, sn. =g, grzesze-

nie n.

©ü'nbiger, sm. =§, pi. —

,

SihlbigCttlt, sf. pi. * nen, grze-

sznik m., grzesznica /.

©ti'nbltd), adi. wystpny,
bezbony, grzeszliwy, grze-

szny.

SÜ'ltbltdjfeit, grzeszliwo

f.. grzeszno f.

©ü'nbloftgfeit, sf. obacz
©iinbenloftgfeit.

©it'itbo}jfer, sn. =g, pi.

ofiara przebagalna.

©11'ltbjoU, sm. =(e)g, p
=3 Ö He, co n. za przepraw
przez Zund.

©Überfein, adi. najprze

dniejszy, najlepszego gatunku
najwytworniejszy.

©u}jerintenbe'Jit, sm. »en

pl. »en, Superintendent m.

©ujjenntenbcntu'r, sf. su-

perintendentura /.

©«Jie'rtrjr, adi. wyszy.
©ujje'rior, sm. -.%,pl. =o'ren,

superyor m., rektor m., prze-

oony m., przeor m.
&\\ptl'\0ta'i, sn. =(e)g, pl.

=e, superyorat m., rektorat

m., przeorostwo n.

©itjjerir/riii, sf. pl. »nen,

przeoona /., przeorysza /.

©ltperioritfi't, sf. wy-
szo /.

©u'jjerfargrj, sn. *(), pl.

s§, przeadowanie n, (e-
gluga).

©U'^erHlig, adi. przem-
dry; zarozumiay.

<3u'})erHuge(r), sm. -en,

pl. »en, przemdryk m. ; za-

rozumialec m.

<Slt'}JCl1lligljCit, sf. przem-
dro /".; zarozumiao /.

©upedatt'ü, sm. «(e)s, pi.

=e, najwyszy Btopie (gram.).

©ujjcrlattbifdj, adi. (uyty,
wyraony) w najwyszym
stopniu.

©tt'jjcrnaturaltönutS, sm.

—, nadprzyrodzono /.

©u'))eutaturaltftifdj, adi.

supernaturalistyczny, nad-

przyrodzony.
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SllpernilltlCra'r, adi. nad-
liczbowy, nadetatowy (d. p.

urzlnik).

©lTjJCrOjrtjb, sn. -(e)g, pl.

'?, nadtlenek m. (chemia).

©«'.perrebifioH, */. pl. -ert,

ostatnia rewizja, ostatnie

przejrzenie.

©ujji'mim, sn. -(e), pl -na,

supinum n. (gram.).

©ü'Wdjen, sn - "%, vi- —,
dim. od ©uppe rosoek m.,

zupka /., poleweczka /.

;

2) jmnbm ein — fodjen (do-

sownie:) gotowa komu
zupk, gubi kogo, szko-
dz : komu.

®U'ppt, sf. pl. ;n, 1) ro-

só m., polewka /.; (falfdje

—) zupa /. ;
jmnbn auf einen

Seiler albo Söffet — ein»

loben zaprosi kogo na yk
rosou, na sztuczk misa,
na obiadek; er Ijat ero.' in

bie — m trotten ma z czego

y; bie — bei jmnbin cer-

fcbiitten wypa u kogo z a-
ski; ba Ijabe id) mir eine

fdjöne — etngebrocft a tom
sobie nawarzy piwa; jmnbm
bie — »erfafjen zepsu komu
zabaw, przyjemno; fjaft bu
bir bie — eingebrodt, magft
bu fie aud) auseffen pij piwo,
jakiego sam nawarzy;
jmnbn in bie — bringen
wprowadzi kogo w kopot;
2) rote — posoka f., krew
/.; = »lut.

©u'Wenanftatt, sf. pl. -en,

kuchnia ludowa.

©ii'weneffer, sm. *§, pi.

— , ©u'Wenefferin, sf. pl.

-nen, obacz ©uppenfreunb, -m.
©u'jtyenfleifty, sn. «eg, mi-

so rosoowe.

©u'Wenfreitnb, sm. «(e)§,

pl. «e, ©it'wenfreitnbtn, */.

pl.
^
-nen, lubicy, lubica

je rosó.

©u'Wenfri^e, ©u'j-nenfaf*
par, sm. obacz ©uppen-
freunb.

©irwertfette, sf. pl. =n,
dua yka.

©u'Wenfraiit, sn. =(e)g, pl.
-Iläuter, woszczyzna /., ja-
rzyny pl. do rosou.

'©u'jtyenlöffel, sm. -g, pi.

— , yka wazowa, rosoowa.

©n'Mettntarle, sf. pi. -n,

znaczek m., przekaz m. na
porcy rosou (w kuchni lu-

dowej).

©••'Wennap-f, sm. s(e)3, pl.

-napfe, czarka f. do zupy,
na zup.

©u'Wenf<düffrif sf. pi. *n,

waza /.

©u'Mentcu'cr, sm. -g, pi.

— , talerz m. na zup.
©iTWentemiie, */. obacz

©uppenfd)üffel.

©u'WcrttoM sm. -(e)g, pl.

»topfe, garczek tn. na zup.
©U'M*tg, ©ll'Wtdjt, adi.

rzadki jak polewka; soczysty.

©uWleme'nt, sn. -(e)g, pl.

=e, uzupenienie n., doda-
tek m.

©•tMrteme'ittbanb, sm. =(e)g,

pl. -bänbe, tom uzupenia-
jcy, dodatkowy.

'
©uWleme'ntuiirifel, sm. .g,

pl. —, kt uzupeniajcy
(geometrya).

©HWle'nt, sm. -en, pl. =en,

zastpca m.; 2d)X— zastp-
ca nauczyciela.

©lip-ple'rttengel-al^ *?». -eg,

pl. »e paca/, zastpcy (nau-

czyciela).

©HWlic'reit, va. ^aben)
uzupenia, dopenia; wy-
rcza.

'
©llp\p1i'f, sf. pl. «en, pro-

ba /., podanie n., suplika/.;
= SBittgefudj.

©liWUIa'nt, sm. =en, pl.

-en, ©uwiifa/ntin, sf. pl.

-nen, proszcy m., proszca /.

©lljipltjte'ren, va. (baben)
suplikowa, baga, prosi,
poda prob.

©uMJOme'ren, va. (Gaben)
przypuszcza, domyla si;
= annefimen.

<&UppO'vt, sm. -(e)S, pl. =e

i =g, pononik tokarski, wó-
zek tokarski.

©W^ortttO'lt, sf. pl. -en,

przypuszczenie »., domys»?.
;= 2(nna[jme.

©uprema'i, sn. *(e)3, pl.

=e; ©ujjrematie', */. pl. -n,

supremacya f., wyszo /.,

przewaga f.

fl\pttma'tt\ttyt, sf. ko-

ció anglikaski.

©U'«, sf. pl. =n, sura f.,

rozdzia m. koranu.

©U'trcn, yn. ((jaben) brz-
cze, bcze (o owadach).

©lfttClt, sn. sg, baczenie
n., brzczenie n. (owadów).

©urroga't, sn. «(e)$, pl. -e,

surogat m., rodek zastpczy,
dopeniajcy, zaradczy.

©MSpenbie'reit, va. (Gaben)

suspendowa, usun, zoy,
odstawi, oddali (czasowo)

z urzdu, zawiesi w urzdzie.

©uSpcnbiCrung, ©u3J*eit=

flO'lt, */. pl. «en, suspensa

f., suspeusya/, usunicie ».,

zoenie n., odwoanie n., od-

dalenie »., zawieszenie n.

(w urzdzie).

©u^cnfo'rium, sn. »(a), »z.

=rien, suspensoryum n., pod-

wizywacz m., strzymywacz
m., uczepek przepuklinowy.

©Üß, I. adi. sodki; -er

S)uft, =er ©efdjmafl sodki
zapach, smak,* miy zapach;

=e ©peife sodka legumina;
roiberltd) —

, ju — zbyt sodki,
drójki; ein -eg 5Unb
sodkie, kochane, miluchne
dziecko; -e SBotte sodkie
sowa; — madjen sodzi,
osadza, osodzi; ju —
madjen przesodzi; — wer-
ben osodn, wysodn,
osodnie; ben Xu — madjen
osodzi herbat; II. adv.

sodko; (przenonie:) mio;
— fd)meden mie sodki smak;
— madjen sodzi, osadza,
osodzi; gu — madjen prze-

sodzi; — roerben osodn,
wysodn, osodnie; ben

%te — maijen osodzi her-

bat; II. adv. sodko; (prze-

nonie:) mio; — fdjmeefen

mie sodki smak.

©Ü'jjO^jfCl, sm. -g, pl.

=äpfet, miodówka /.

©ii'paum, sm. -(e)§, pi.

»bäume, sodziec m. (bot.).

©ii'§brot, sn. -(e)8, pl. it,

chleb przany ; maca /.

©Ü'^e, sf. sodko /.,

sodycz /.

©fifielet', sf. pl. -en, zby-

tnia sodko, sodycz /.
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©ü'fteft, vn. (Ija&en) nu-

dnie sodko smakowa, trci
sodycz; (przenonie:) by
zbyt sodkim.

©Ü'fteit, va. (fjaben) so-
dzi, osadza.

©ü'jjerbe, */. glucyna /.,

tlenek m. glucyny.

©Ü'fefltttS, sn. =fe8, pi.

-gräfcr, manna /. (rol.).

Sil ftljolj, sn. *e8, sodzie
nu; — rajpeln prawi pa-

niom komplementy/
©ü'ffhnijrafnler,

' sm. «3,

•pi. — , sodki panicz, ga-
dysz m.

©ü'&igfett, sf. pi. «en, i)

sodko /., sodycz f.; 2)

(obraz.) przyjemno /.

@it'ftftrfd)e, sf. pi. <n,

sodka czerenia.

SÜ'fflttfj, adi. sodkawy;
adv. sodkawo; — roerben

nasodnie.
©Ü'ftltdjfett, sf. pi. -en,

sodkawo f.
©ü'ftltng, sm. «(e)8, pi.

=2, 1) bedka sodkawa (rol.);

2) (obraz.) kochanie n., ser-

duszko n. ; 3) obacz ©üji(=

borarafpler.

©ü'fimaul, sn. =(e)3, pi.

-mäuler, i dim. Sü'fjtnäul»

dien, sn. =8, pi. —, ako-
tni w».

©Ü'jjfffUCi:, adi. kwano-
sodkawy.

Sü'ftteiaffer, sn. «8, pi.

«Kläffer, sodka woda, woda
studzienna, rzeczna, stawowa.

©ü'jjtoafferfifa), sm. »e8,

pi. «e, ryba rzeczna, stawo-

wa.

@ü'fett>afferf<f)ü&fröte, sf.

pi. =n, wodoów m.
©iijerä'n, «w. >{e)S, pi. -e,

suceren ni., najwyszy wad-
ca, protektor m.

©lljeränttä't, */• sucere-
stwo n., najwysza wadza,
protektorat m.

©tt&art't, sm. »en, ^. <en,

sybaryta m„ rozkosznik m.
f

rozpustnik m.
<tybaci'tifdj, adi. syba-

rycki, rozkoszny, rozpustny.

©tyent't, *»?. «(e)3, pi. -(,

syenit m. (minera).

©tyfontO're, sf. pi. =n, sy-

komor m., ponna figa (bot.).

©tjfoMo'nt, sm. -W, pi.

»en, sykofant m., donosiciel

m., obudnik m.
©tj'IÜe, */. pi. «n, obacz

Silte.

<&\)UaH't, ©hfla&a'riunt,

sn. «8, pi. -tten, ksika /".

do zgoskowania.

©toüubte'rbudj, sn. <e)3, pi.

•budjer, obacz ©nttabar.

©ijü'afiie'ren, va. (fjabnt)

zgoskowa, skada zgoski.

StyttafciCren, *n. =8, ©bila«

bientng, sf. pi. =en, zgo-
skowanie n.

<£l)üa'Mfd),arfz. zgoskowy.
©tj'öatmS, sm. —

,
pi. =&t

i — , syllabus m., spis w.
(prawo kocielne).

(StjHoßt'SmuS, sm. —
,

pi.

stnen, syllogizm m. (logika);

= ©djlufc.

©bltrjgtfttfdj, adi. syllo-

gist.yczny, syllogizmowy.

<&ty\pi)t, sm. i sf. .n, pi.

stt, sylf m., sylfida /. (duch
powietrzny).

@tj'lnljenf)aft, adi. sylfidy-

czny.

©t)H)l)t'i)C, sf. pi. -n, zo-

bacz ©rjfpfje sf.

6i)löc'ftcraknb i ©ilöc'ftet=

aknb, «w. *(e)3, ^. =e,

wieczór sylwestrowy, wilia /.

nowego roku.

©tolüefterfeter. i ©tlbc'ftcr»

fCtCr, sf. pl.\ -tt, uczta /. na
wilie nowego roku.

©t)löc'ftcr|junfu)i©ilöc'ftcr'

})Mlfd), sm. -t%,pl. =e, poncz
pity w wilie nowego roku.

©tym&r/l/ sn - -W^/ p*- =5/

symbol #&., godo n., znami
n., znak tw., oznaka /., wyo-
braenie porównawcze, prze-

none.
<§J)m6o'Uf, sf. pi. -en,

symbolika /., tómaczenie n.

symbolów.

©tjmbo'ltfer, sm. =3, pi.

— , symbolista m., uywajcy
m. symbolów.

©ijmtJO'lifä), adi. symbo-
liczny, obrazowy, przenony,
porównawczy ; adv. — bar=

ftetten symbolizowa, uzray-

sowia, obrazowa co po-

równawczego, przenonego.

©t)mboltfie'reit, va. (baben)

obacz pod ©nm&olifd} adv.

©tjmtottftc'ren, sn. -8,

(Sbmüottfie'nmg, */. pi. =en,

symbolizowanie n.

<§l)'ml)nlum, sm. -8, pi.

«H, wyznanie n. wiary ; =
©lauben3befenntm§.

©hmmetrtc', sf. pi.
r

-n,

symetrya f., pomierno /.,

umiar m., zgodno f. roz-

miarów.

©ttmme'trifu'j, adi. syme-
tryczny, pomierny, zachowu-

jcy dobr cao; adv. sy-

metrycznie.

©tyrtHJullje'tifa), adi. sym-
patetyczny, tajemniczo dzia-

ajcy; adv. sympatetycznie.

<l)jn>atl)ie', */. pi -n, i)

sympatya f., spóczucie «.,

sprzyjanie n., pocig m.
y

skonno do kogo; für jrrtnbn

— ^aben, fir)Ien czu ku
komu sympaty, sympatyzo-

wa z kim, sprzyja komu;

2) rodek tajemniczy (medy-

cyna).

StymJJtt'tljifd); adi. 1) sym-

patyczny, przyjemny, poci-

gajcy; jjmnbm — fein by
komu sympatycznym; 2) ta-

jemniczo dziaajcy (rodek);

3) =er 9lerD nerw sympa-
tyczny, wspóczulny (anat.).

©tomjjatljtrte'ren, ^i. (ba=

ben) sympatyzowa ; mit

jmnbm — sympatyzowa
z kim ; sprzyja komu.

©ttmjrtjimie', sf. pi. -n,

symfonia /.

6^m^r)e'niffl), adi. symfo-

niczny.

©t)ttH)rj'fion, sn. -8, pi.

.fien, uczta /.

©^raüto'm, sn. *(e)8, pi.

*t t
symptom(at) »w., znak m.,

oznaka/., objaw m. (w szcze-

gólnoci: choroby).

©tymptoma'ttfd), adi. sym-
ptomatyczny, znamienny.

©tjitap'ge, «/. pi. «n,

synagoga f., bonica /.

©tinaIo')c, sf. pi. m,
cignienie n. (gramatyka).

it)nä'reft§, sf. pi. »refen,

kontrakeya /., cignienie m.
(gramat.).

Sttnart^roTt^» */• pi- *\™,
nieruchome poczenie koci
(anat.).
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@lindjrniti'öimt§, sm. —

,

pl. =men, synchronizm to.,

wspóczesno /.

SiHtdiront'ftifdj, adi. syn-

chronistyczuy, wspóczesny

;

adv. syiichronistycznie, wspó-
czenie.

<5l)lti)ifn't, sn. -(e)3, pl. -c,

syndykat to., syndykostwo

«., urzd to. syndyka.

©i)'nbi!ll§, sm. —
,
pl. -biet

i =bifen, syndyk to.

©tyltCörilim, sn. -3, syne-

dryum to., rada ydowska w
Jerozolimie.

©ijue'f&odje, sf. pl. =n,

synekdocha /. (figura reto-

ryczna).

Sljitflenefte', Syiiflc'ncfiö,

sf. wspóczesne powstawanie.

©tj'ntojje, sf. pl. -n, i)

synkopa /'., wyrzucenie litery

lub zgoski ze rodka wyra-

zu; 2) synkopa /. (muzyka);

3) omdlenie to. (medycyna).

©tynfrett'gjmtS, sm. —
,
pi.

=men, synkretyzm to., pogo-

dzenie n., zblienie n. rónych
wyzna.

<5l)M>i>a'l i <§t)M)&ia'l=, adi.

synodalny, soborowy.

<3i}noua'lc(r), sm. =en, pl.

-en, czonek m. synodu, so-

boru.

«Stjno'öc, sf. pl. -n, sy-

noi to., sobór to.

(ölino'bifd), adi. synodalny,

soborowy; adv. synodalnie.

©)Jtt0l1t)'m, adi. synonimi-

czny, blizkoznaczny, równo-

znaczny, jednoznaczny; adv.

synonimicznie, blizkoznacznie,

równoznacznie.

©t)ltOMj'nt, sn. -(c)8, pl.

=e(n), synonim to., rówuo-
znacznik to.

©tynonijimc', sf. pl. -n,

równoznaczno /., blizko-

znaczno f.

©IJltOlÜj'mtfd), adi. obacz

©i;nom;m.

©ijno'Jjp, sf. pl. -fen,

przedstawienie przegldowe,
pogldowe rzeczy, rzut m.
oka na co.

©IJttO'pttfd), adi. syno-

ptyczny, przedstawiajcy wie-

le rzeczy w skróceniu, po-

gldowo.
Sljnta'IHfdj, adi. skadni

dotyczcy, syntaktyczny (gra-

matyka).

Sl)'nta£, sf. pl. =en, ska-
dnia f. (gramat.).

©iintljefe, ©ijnMjeftS, sf.

pl. =fen, synteza /., zesta-

wienie n., czenie n., po-
czenie n.

©IJltiljCttfdj, adi. synte-

tyczny, zbiorowy; adv. syn-

tetycznie, zbiorowo.

@Wlj»ig, */. syfilis /.,

kia f., przymiot to.

©WJltH'tifdj, adi. syfili-

tyczny, weneryczny.

©rjrt'nge, «/. ^?. »n, sy-

rynga /., sikawka f., strzy-

kawka /.

&\)'XVty, «w. -(e)8, 2>Z. -e,

syrop to., cukrowiec w.,

miodowiec w., ulepek m.,

sok owocowy.

©ijfte'm, *«. =(e)§, j»Z. =e,

system to., ukad to., rozkad
w., caoksztat to., porzdek
to., uporzdkowanie n., ze-

stawienie n. ; sposób to.,

tryb to. ; etro. in ein — Brtn=

gen uoy co w system,

uporzdkowa co.

©ilftema'tif, */. pl. 'tri,

systematyka /., umiejtno
/. tworzenia systematów.

Sijftema'ttfer, sm. =3, pl.

— , systematyk to., czowiek
ukadajcy wszystko w pe-

wien porzdek.

©tjfteinn'ttfdl, adi. syste-

matyczny, uporzdkowany,
uoony podug pewnego po-

rzdku, sposobu; adv. syste-

matycznie, w pewnym po-

rzdku.
Stjftemaiifieren, va. (B,a=

Ben) systematyzowa, uka-
da w pewnym porzdku.

©tjftematifte'reit, m. -§,

©ijftematifte'ntng, sf. pl =en,

systematyzowanie «., ukada-
nie n. w pewnym porzdku.

©ijftemattfie'rer, sm. -g, pi.

—, systematyk drobnost-

kowy.

Sll'ftOle, sf. kontiakcya /.
muszkuów sercowych (fizyol.).

gje'lte, sf. pl. =n, obacz

©cene.

X, t, n. indecl. dwudzie-
sta goska, szesnasta spó-
goska abecada niemieckie-

go; in gorm eines % w kszta-
cie T; skrócenia: t zamiast

Sonne tonna; %. %. zamiast

£ufd)enformat format kie-

szonkowy; T*förmtg majcy
ksztat T, w ksztacie T.

Xaa'leit, vn. (tjaBen) cedzi
sowa.

laDogtC', (wyro.: —i), sf.

pl. »n, tytuniarnia /. (miej-

sce, w którem si schodz na
palenie lytoniu), szynkownia
/., szynk to., knajpa /.

XaH'f i Sa'lmf, sto. «(e)§,

pl. =>e, tabaka/.; = ©d)mtr>f=

taBaf; tyto to., tytu to.;

= 9taud)tabaf; — in 33lät«

tern, in Pollen tyto w li-

ciach, w krkach, skr-
tkach; — fdjnupfen tabak
zaywa; — rauefien tyto
pali; — tauen gry, u
tyto

;
(obraz.) baS ift ftarfet

— (czciej : SCoBaf) tego

troch nadto.

Saliaffark, sf. kolor m.
tytoniu.

Xa'batfarfetÖ, adi. taba-

czkowy.

£a'i)affaiter, sm. -&, pl. —

,

gryzcy to., ujcy tyto.

Sa'liafraildjCll, sn. >3, pa-

lenie «. tytoniu.

£a'&afraitojcr, sm. -5, pl.

—
,
palacz to., fajczarz to.,

tytuniarz to.

Xtt'fottfS», adi. tabaczny,

tytuniowy.

Sa'ftaföaftfje, sf. popió
tytuniowy.

£a'&ftfSt)lU!, sm. <e)§, upra-

wa /. tytoniu.

Xa'(jaf§ticijc, sf. pl. -n,

bejca tytuniowa.

Sa'uafökutcl, sm. .§, pl.

— , kapciuch to.

Xa'ftaföblatt, sn. -(e)§ pl.

»Blätter, li to. tytoniu.
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£a'ba?3tmtber, sm. =3, pl
»brüber, tytuniarz m.

Sa'bafSuiidjfe, sf. pl m,
puszka /. na tyto, na ta-

bak.
Sa'&aTfdjmaudjer, sm. =§,

pl. — , tytuniarz m.
Xabal\d)\m^tt, sm. *%, pl.

— , tabacznik m., tabaczai z m.

£'abaf3bampf, sm. :(e)8, pl.

=bämpfe, dym m. (z) tytoniu.

Xa'Daföbofc, sf. pl =n, (für

3iaudjtabaf :) puszka /. na
tyt(, tytonierka /. ; (für

©djnupftabaf :) tabakierka/.

£a'óaf3entte, sf. pi. =n,

zbiór m. tytoniu.

^a'Daföfatrif, sf. pl. »en,

fabryka /. tytoniu.

£a'uaffafj, sn. «faffes, pl.

-fäffer, beczka /. Da tyto,
z tytoniem ; baryka /. na
tabak, z tabak.

£a'óaf3fel&, sn. ={t% pi.

-tx, pole n. pod tyto, tyto-

niem zasadzone.

Sa'Daföfreunli, sm. =(e)§,

pl. *>t, tytuniarz m., tabakarz

m., lubownik m. tytoniu, ta-

baki.

£a'Gaf3gei'itdj, sm. =(e)s,

pl. =gerüd)e, zapacb m. tytoniu.

Sb'&aföaefeüMaft, */. pi.

=en, towarzystwo tytuniar-

skie, tabaczne.

Xa'Daf^an&el, «w. .§, han-
del m. tytoniem, tabaka,
trafika /.

£a'bcifl)aii&ler, sm. «§, pl.

—
,

(kupiec) handlujcy m.
tytoniem, tabak, tabacznik m.

Xa'baWlmbUiiQ, sf. pl.

=en, sklep m. z tytoniem,

z tabaka, trafika /.

£a'&af3fraitt, sn. «(e)s, pi.

=frauter, tyto m. (rolina).

£a'&aftaben, sm. =s, pi.

=täben, ob. £abaf[)anblung.

Sa'bafälager, sn. =?, pi.

— , skad m. tytoniu, tabaki.

So'öafämoHopoI, sn. -(e)s,

pl. =e, monopol tytuniowy.

Sa'bafsmiijjle, sf. pl. =n,

mynek m. do tabaki.

£a'öat3})äddjeit, sn. »§, pl.

—
,
paczka /. tytoniu, tabaki.

£a'uaf3fcfeife, */. pl. =n,

fajka /., lulka f.

Xa'baf^ffanjc, sf. pl. =n,

tyto m., tytu m. (rolina).

Sn'batstyflaitjmtfl, */. pl
=en, plantacya /. tytoniu,

zarose tytoniowe.

£<i'baffomtner, sm. =§, pl
— , skrcacz m. tytoniu.

Xa'Imfgijualm, sm. =(e)§,

kbicy si dym (z) tytoniu.

Sa'öafäriitdj, sm. -(e)8,

dym m. (z) tytoniu.

Stl'tWfSl'Cgie, (wym.: —ii),

sf. pl. «n, zarzd m. mono-
polu tytoniowego.

Sa'Oaföroüe, sf. pl. =n,

krg m., krek m., skrtek
m. tytoniu.

£a'fiaffteucr, */. pl. =n,

podatek tytuniowy, taba-

czne n.

Xa'6nfftn6ef sf. pl. «n,

£a'&afjtmmer, sn. -.§, pl —

,

izba f. do palenia tytoniu,

cygar, fajczarnia /.

£a'baf3berfniifcr, sm. =§,

pl — , tabacznik m., trafi-

kant m.
Tct'bafäberfäiiferiit, sf. pl

=nen, tabaczniczka /., tra-

fika ntk a /.

StriiafobemaltMifl, */. pi.

=en, obacz £abafäregie.

XaDottCre, (wym. : tjer), */.

pl. =n, tabakierka /.

S'aüetta'ttfd), adi. tabela-

ryczny; =e ttberfiajt wycig
m., spis m.\ adv. tabelary-

cznie, w tabelach.

Xabt'üt, sf. pl. =n, tabela

/. ; tablica /. ; spis m. ;
=

33ecjeid)ni ; wycig m.\ =
Sluäjug; togarit&mifcfje »n ta-

blice logarytmiczne; — ber

greife spis m. cen, taryfa /.

;

in -n bringen, orbnen upo-

rzdkowa, uoy tabelary-

cznie.

Sft'lJCd, sm. =>, gupiec m.

Xabcrua'fel, sn. =g, pl. —

,

taberuaku m.

SaOlcaU', (wym.: —blo),

sn. -(3), pl. =g, obraz m. ; =,
pl ywe obrazy; — ! przed-

stawcie) sobie zdumienie, sy-

tuacye ! (poufale).

XabltVbok, sf.pl =b'$oteS,

wspólny stót; — fpetfeit je
(n. p. w hotelu) przy wspól-

nym stole.

£afcle'tt, sn. *(e)3, pl. =e,

deska f. do podawania (na-

pojów, prze-ksek i t. p.).

£af)lllatH'r, sf. pl «en, ta-

bulatura /. (muzyka); ein

©tücf in bie — bringen, bie

— auftreiben napisa tabu-
latur kompozycyi.

%aMt% s?i. .=(*)§, pi -t,

skrzynka /. z towarami do-

mokrcy, skrzynka kra-

marska.

laOutettfram, sm. <e)§,

pl. »främe, kram m. domo-
krcy.

SaDuIe'ttfi'&mtt, sm. =§, pl.

— , domokrca m., kramarz
domokrny.

Saüure'tt, sn. =(e), pl. *e,

taboret m. (taburet), krzeso
n., krzeseko n. bez porczy.

£adjome ter, sm. =§,' pi
—

,
prdkomierz m.

Xa'd)kl, sf. pl =n, obacz
©actjtel.

XaüMQva'fy, sm. seit, pl.

=en, skorospis m., steno-

graf m.
£adji)gra}u)ie', sf. pl. =n,

skoropismo »., stenografia f.

^ad)t)(jrO'^bifd), adi. ste-

nografier uy, skoropisany ; adv.

stenograficznie.

£actte'tfdj, adi. tacytejski.

Su'&el, sf. >§, pl. -, i)

bd m., wada /., przywara

/. ; niemanb ift ob,ne — a-
den nie jest bez jakiego b-
du ; nikt nie jest bez przy-

wary ; 3iitter ofjne gurc&t unb
— rycerz bez trwogi i ska-

zy; 2) nagana /., przygana

/.; wyrzut m.\ = SJormurf;
zarzut m., oskarenie n.\

= S3efd)ulbtgung ; surowy sd;
= fdjarfe SBeurteitung; za no-

ta (w szkole); e ift fein —
baran niema tu nic do na-

gany; an if;m ift fein —
nie mona mu nic zarzuci,

jest to czowiek bez plamy.

nabelet', */. pi. =en, cige
przyganianie.

£a'&elfrei, adi. obacz %<x=

beKoS.

Sci'uelljaft, Xa'uclig, adi.

naganny, wart nagany
;

po-

tpienia godny; = oerbam=
menswert; rzadko zamiast:

tabeljüdjtig lubicy gani.

£a'i>eUjafttflfeit, sf. na-

ganno f.
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adi.

Xa'bCltOä, I- adi. niena-

ganny, «je8 Seben ycie me

skazitelne, nieposzlakowane

II adv. nienagannie, bez na

gany, ber Ho« W '

dut ley jak ulany.

lO'btUofiötCtt, sf. mena

ganno /.; (_ be8 2eber,8)

nieskazitelno /., meposzla

kowanos f. ,

To'beUuft, «/'• ochota f. do

ganienia.

Sa'bclluftiß,

ga
£a'beln, w. (b>ben) gam,

przygarn, przygarn; b«T"B

1 zgromi; fcbarf - ostro

sadzi ; zarzuca ; = »ot»

werfen; oskara, posdza;

= befdjulbigen, anflogen; a-

ja; = fcbelten ;
jmnon wegen

etw. — ganic komu co
>

er

finbet an allem etw. ?u —
wszystko zawsze gam, 1

ty

§a'bcln«wcrt f
£a'betn3=

WÜrbta, adi. godzien nagany,

na przygan zasugujcy,

naganny.
Sa'belnSamrbtgfett, */ na

ganno /.

Sa'belfutbt, «/. chtka /.

do ganienia, przechernoc /.

Xa'bclfÜu)ttg, adi. lubicy

gani, przecherny.

£a'bel§botum, sn. «(s), i».

»ta, wotum w., wyraenie n.,

wyraz m. nieufnoci (parla-

mentaryzm).

Sa'bler, sm. »8, pi. —

#

ganiciel w., przygamacz m.,

przechera m.; wer am SBege

baut, bat »tele - kto przy

drodze buduje, tego 1

krytykuje.

Xa'blerin, sf. pi. >m?>
ganicielka /., przygania-

czka f.

Xa'fel, sf. pi *. i) tafla

f., tablica /., tabliczka /.,

pyta /.; = platte; - »on

detail pyta kruszcowa; ©tein»

— pyta kamienna; ©la8 in

«n szko w taflach; —jd)0=

lolabe tabliczka czokolady;

©djiefer- pyta, tabliczka

upkowa; ©efefce ber jwolf

«tt ustawa XII tablic; 2)

podstawa /., podkad w»

snpu (architekt.) ; 3) tablica

/, spis m.\ =akrjeid)mg in

n bringen rejestrowa, spi-

sa; 4) (dugi) stó m.\ obiad

m. t
uczta/., biesiada f.\ bte

_ becfen nakrywa, nakry

do stou; bie - abbetfen

sprzta, sprztn ze stou;

bie — aufbeben wsta od

stou; bei - przy stole, przy

obiedzie, podczas obiadu; —
balten obiadowa; offene

—
halten mie otwarty stoi; ftd)

mt — W" (za)sia do sto-

u do obiadu; bei jmnbm

freie — baben mie u kogo

wolny stó; jmnbn jur —
(kran)jieben, laben zaprosi

kogo do stou, na obiad

eine gute - !»*"»*£> £
brze; bie — n>ar racbltch be=

efet stó by suto zastawiony;

Ijeute Ij grofee - bei fcofe

dzi u dworu wielki obiad,

wielka uczta.

Sa'felartig, adi. oba

tafelförmig.

Sa'felauffatj, sm. -es, pi.

=fäCe serwis m., naczynia pi.,

sprzty pi, przybory pi. sto-

owe; zastawa f.
stou.

Sa'felbeftetf, sn. -(e)3,

>e sztuciec stoowy.

£a'fclbier, sn. <e)8, pi

piwo lekkie, stoowe.

Sa'felbilb, sn. <e)8, pi

,er obraz m. na pycie.

Sa'feMrne, sf. pi. »n, pan

na /. (gatunek gruszki).

Xa'feiblet, sn. -e8, oów m.

w pytach.

la'fClbUttCr, sf. maso sto-

owe, maso deserowe.

Sä'fclfben, sn. -*. i>^ -•

d» od Safet, tabliczka fi

tafelka /., pytka /.

Sa'felbeder, sm. -8, i>».

— , nakrywacz m. (stoiu;,

stolnik m.
1

Sa'feibtener, sm. =s, pi

—, lokaj r»., usugujcy w.

do stou, kredensowy m.

Sa'fdfÖnmg, adi. majcy

ksztat tablicy, pyty, stou.

£a'fetfreuben, sf. pi. ^ z

kosze pi. biesiadowania

So'felsebctf, sn. «(e)s, pi

• e bielizna stoowa.

^a'ftlflelb, sn. =e8, (zwykle

tylko:) ^. -er, stoowe n

Ya'fcfcät,
'
£a'felfle|*irr, I

Safelwexf.

sn. «(e)3, pi. =e, sprzty sto-

owe, naczynie stoowe.

Sa'feifllaS, sn. *f«8,
szko

tarowe, szko n. w pytach.

£a'felflUt, sn. «(e)8, P»-

niiter, dobra stoowe.

Ta'fCll)Olj, «n. -e8, drzewo

n. na oszewk cienn (bu-

down.).

Sa'fcltort, «w. "(08/ vi-

.förbe, kosz stoowy.

£a'feUe1)en, sn. »8, y*. —

.

obacz Xafelgut.

Xa'fctltCb, sn. =(e)8, pi. =er,

pie biesiadna.

Xa'feUinncn, sn. -8, i>*.
—

#

bielizna stoowa.

Sa'felmuftt, »/. muzyka

stoowa, obiadowa.

Xa'fdn, »n. (baben) hyc

u stou, obiadowa, wiecze-

rza, biesiadowa; longeS

Xafeln erbält jung przy stole

nie starzejemy si.

Sufeltt, va. (^aben) de-

skami wykada, wyoy,
obi drzewem, filtrowa (cia-

n, powa); da podog

w' tafle, posadzkowa, wyka-

da posadzk.

SCfetobft, sn. =e8, owoce

stoowe.
ScTfeitecbncn, sn. -8, Ucze-

nie n. na tabliczce.

Sa'fclrcbe, */. pi- =«/ mowa

biesiadna.

^a'fclrunbc, sf. pi. -n, i)

towarzystwo biesiadne; i)

Okrgy Stó króla Artura

lub 'Artusa (w podaniach

redniowiecznych).

Sa'felfujtefer, sm. -8, pi.

—
,
upek m. w pytach.

WfClfflraitd, sm. -(e)8, ob.

%afelauffa^.

^a'fcl{(bnctbct, «w. «8, j>

— , robicy tafle.

20'fdfCtbtCe, (wym.: -wis),

sn. «8, pi. —,
8erwi8 sto°*

wy naczynia stoowe.

Sa'felfitt«, *». -8, srebro

stoowe. ,„..!

Xo'friftcin, ^aftlftitt, «w.

<e)8, 2>Z. -e, oówek w.,

rysik m. ,

Xa'fcttuä), «»• -(0*# P*'

türher, obrus m.

Sä'fClttBfl, «/• P sCn
'
ob -

e,
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Xa'feinteilt, sm. »(e)§, pl
• n, wino stoowe, lekkie.

£a'felti)eife, adv. pytami,
w pytach.

Xä'feltoerf, sn. »(e)8, pl.

»e, obicie n. z drzewa, filtro-

wanie n., taflowanie n., la-

skowanie n., oszewka cienna,
lamperya f., robota taflowa;

posadzka f.

£a'feljeitg, sn. <(e)§, pl. -e,

bielizua stoowa.

Ta'tfü, Saft, sm. *(e)§, pl.

•t, kitajka /., taftka /.

Sa'ffetbanb, sn. =(e)§, pl.

»bänber, wstka kitajkowa.

Xa'ffCfen, adi. kitajkowy.

£fl'ffet(albo £a'ft)flei&, sn.

=(e)3, pl. »er, ubiór kitaj-

kowy.

£a'ffet(aibo Ta'ft)ttckr,
sm. », pl. —, tkacz m. ma-
teryi kitajkowych.

XaQ, sm. -(e)§, pl. «e, 1)

dzie m.y — unb Stacht dzie
i noc; — unb üftacht fahren
jecha driiem i noc; es tüirb

— , ber — bricht an dzie 3i
robi, dnieje; cS ift fd)on —
ju dzie; e> ift noa) früh,

atu »e jeszcze wczenie; e
ift l)od) ant *e, eS ift fdjon

geller, Itcfcter — ju dobrze
dzie, ju dzie jak wó;
mit anbredjenbem »e, beim
2lnbrud) be§ =eS wraz ze dniem,
równo ze dniem, z brzaskiem

;

bei hellem, bei lichtem albo

heÜidjtem =e wród biaego
dnia, w biay dzie; er

fchlief biS gum hellichten =e

spa a do biaego dnia; bei

-e, am »e w dzie, za dnia;

er macht bie 9acht gum »e,

ben — jur 9cad)t robi z nocy
dzie, z dnia noc

;
(obraz.)

in ben — fjinetnreben papla,
gada nierozmylnie; in ben
— Ijinein leben, oon (inem
-e gum anberen bahintebeny z dnia na dzie; gu =e

treten, an ben — fommen
wyj na jaw, wyda si;
an ben — bringen objawi,
wyjawi; an ben — legen

okaza, wyjawi; eä ift am
-e, e liegt am ?e, gu *e to

rzecz widoczna, jasna; bie

Seit roirb e an ben — brin=

gen czas to wyjani, z cza-

sem to wyjdzie na jaw ; ein

fchöner, fonniger, Weiterer,

trüber, roinbiger — dzie
pikny, soneczny, pogodny,
pochmurny, wietrzny; bie »e

beginnen länger ju roerben

zaczyna dnia przybywa; ber

Sag nimmt gu, ab przybywa,
ubywa dnia; ber — neigt

ftd) dzie ju na schyku,
ma si ku wieczorowi ; eilte

=e pewnego dnia, raz (o prze-

szoci); kiedy (o przyszo-
ci); eines fchönen *eä pe-

wnego (piknego) dnia; btei=

mai be3 =eS trzy razy dzien-

nie
; feit %at)v unb — od

duszego czasu; mit jebem

=e z kadym dniem, co dnia;

alle 'i codzie; oier =e

bintereinanber cztery dni po
sobie nastpujce; an bem
nämlichen *e tego samego
dnia; ben gangen —, ben

lieben langen — , ben gangen

gefchlagenen — cay Boy
dzie; nädjfter =e, in ein

paar, in einigen »en za kilka

dni, wkrótce ; biefer =e w
tych dniach, tymi dniami;

oon — JU — od dnia do dnia;

eon einem »e gum anberen

z dzi na jutro; einen — um
ben anberen co drugi dzie;
ben — OOtljer dniem wprzód

;

roentge »e nachher w kilka

dni potem ; am »e oor feinem

£obe (w) dzie przed jego

mierci; tagä guoor w przed-

dzie; binnen acht -en za

tydzie; in oiergeljn »en za

dwa tygodnie; Ijeute über

acht, über oiergef)n «e od dzi
za tydzie, za dwa tygodnie;

Ijeute DOr ad)t »en przed ty-

godniem; geljn -e gerien dzie-

si dni wakacyi; bi auf

ben heutigen — do dzi dnia,

po dzi dzie, do obecnej

chwili; — für — dzie w
dzie, codziennie; einen —
nad) bem anberen dzie po
dniu; fomm lieber einen

anberen — przyjd raczej

innym razem; 2) dni pl.,

istuo /., ycie »., czas m.

;

id) Ijabe ifjn mein — albo

mein tfebtag nicht gefeljen

w yciu go nie widziaem

;

ba§ Ijätte id) mein — nid)t

geglaubt w yciu bym tego

nie wierzy; in unferen »en
za naszych dni, w naszym
czasie; heutigen -eiü, Ijeutgu*

tage, in unferen »en dzi, w
obecnym czasie, teraz ; in ben

legten »en ostatnimi dniami
;

er ift in feinen heften »en

jest w sile wieku ; in feinen

alten »en w jego staroci

;

auf feine alten =e na jego
stare lata; feine --e befcbliefjen

skoczy dni swoje, zako-
czy ycie; feine =e ftnb ge=

jätjlt nie dugo juy bdzie,
dni jego s ju policzone;

glüdlicf floffen bie »e bal)in

szczliwie dni pyny; ein

— »ergebt nad) bem anberen
mija dzu po dniu; gute,

fdjölte =e haben mie szcz-
liwe ycie, dobre czasy ; er;

ftarb in ber güHe feiner =e

umar w peni dni swoich;

in jenen »en za dni owych; er

roirb feine =e balb befcbliefjen

dni jego s ju na schyku;
fid) einen guten — machen
na zabaw, rozrywk dzie
przeznaczy, u^ swobody;
er hat Ijeute feinen guten —
a) dzi dobrze mu si wie-

dzie; b) ma swój dobry dzie
dzi, jest dzi w dobrem
usposobieniu ; 3) (jako powi-

tanie :) guten — ! dzie do-

bry! jmnbm guten — toün*

fchen powiedzie komu dzie
dobry; (ironicznie:) ja guten
— ! ani mi si nie ni! a-
dnym sposobem ! 4) noch ift

ntdjt aller »e 2lbenb; man
foli ben — nicht oor bem
Slbenb loben patrz pod 2I6enb

;

5) ber — ber Slusferttgung

data /*., czas m., oznaczenie

n. czasu; oon toeldjem «e ift

baS ©djreiben? z którego
(dnia) jest pismo? ber — b.
§erm dzie Paski, niedziela

/. ber jüngfte — sdny dzie,
dzie sdu ostatecznego; 6)

sejm m.\ = Reichstag; einen
— halten sejm odbywa;
dzie sdowej rozprawy, ter-

min sdowy ; 7) powierzchnia

f. ziemi, dzie; unterm =e

pod ziemi; (gra ju =e förbern
rud wywozi, dobywa
(górn.).
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£a'garbcit, la'gbau, £a'g=
blatt u. f. ro. ob. Sagear»
beit, Sagebau, Sägeblatt i. t. d.

Jagait'3, taget'n, adv. co-

dzie, dzie w dzie.

Ja'gbltllb, «di. niedowi-

dzcy w dzie.

£a'gb(iube(r), sm. =en, pi
»en, nocowidz m.

ta'ndlillbdett, sf. dzienna

lepota, kurka f.

£a'fl(e)art>eit, sf. pi =en,

robota dzienna, we dnie si
odbywajca (lepiej: Sagar»
beit); robota jednego dnia;

robota dniowa, robota na
dnie; dzienna praca (górn.).

£a'fl(e)orbeitcr, sm. «§, pi.

—, robotnik w dzie pracu-

jcy; robotnik na dnie pra-

cujcy, na dnie pacony.
£a'n(e)arkttenn, sf. pi.

=1ien, robotnica w dzie
pracujca; robotnica na duie
pracujca.

£a'g(e)tiail, sm. «t§, praca
dzienna, na powierzchni zie-

mi (górn.).

£a'g(e)blatt, *». -(e)3, pi.

»blattet, dziennik m., pismo
codzienne.

£a'gebntdj, sm. =(e)§, pi-

sbritrhe, zwalisko n., zaom m.
£u'gebudj, sn. =(e)§, pi.

=büd)er, dyaryusz m., dzien-

nik m.\ ein — führen pisa
dziennik.

%ti${t)Wb,
t

sm. *e§, pi. *c,

nicpo m., próniak m.

Sa'g(e)btenft, sm. =e§, pi.

=e, suba dzienna; suba
dniowa.

£a'g(e)faljrt, */. pi. -en, l)

obacz Sageretfe; 2) termin
sdowy, audyencya sdowa
(prawo).

£0'g(e)frift, */. pi. =en, ter-

min stay, na pewien dzie
wyznaczony.

£a'gefiitter, sn. *s, pi —

,

obrok dzienny.

Sa'gegnug, sm. *(e)§, pi.

•gänge, chodnik dniowy
(górn.).

Sa'gegebäube, sn. =g, pi
—, budowla f. na powierz-
chni.

£a'g(e)gelb, sn. =e§, pi. =er,

dyeta /., dzienne ».; =ei", pi
dyety pi., podróne n.

lagci'it, £agait'S, adv.

codzie, dzie w dzie.

£a'gctnbait, sm. =e§, pi
=e, dzienna odbudowa (górn.).

Xü'QtUUQ, adi. cae dnie

trwajcy ; adv. przez cae
dni, po caych dniach.

>a'g(c)lo!nt, sm. .(e)8, pi.

=IÖ()ue, zapata dzienna, dnio-

we «., najem m., wyrobek
m.\ auf, um — arbeiten i
w najem, pracowa w naj-

mie.

?a'(|(e)lityner, sm. °§, pi.

— , najemnik m., wyrobnik m,
£a'g(e)löfjucrctrkit, */. pi

=en, robota /. w najmie, ro-

bota najemnicza; — nerricfo*

ten pracowa w najmie.

£a'g(e)ltiljtterin, sf.pl.--mw,

najemnica f., wyrobnica /.

£(l'geIj)IjnerH, vn. (Caben)
pracowa w najmie, jako
najemnik, jako najemnica.

£(t'g(e)marfd), sm. =(e), pi.

=märfa)e, marsz m., chód m.,

pochód m., ruch m. (wojsko

wy) dniowy, dniówka/.; bret

»märfdje marsz trzydniowy,

trzy dni marszu.

£a'gett, vn. (Ijaben) i)

vimpers. dnie, rozdni sie,

wita, owitn, rozwidni
si; e§ tagt dnieje, wita; e3

fängt an in feinem Äopfe 511

— jasno mu si robi, roz-

jania mu si w gowie; 2)

radzi, zasiada, sejmikowa.

£a'n.(e)Mt, */. pi. »en,

dzienna poczta.

£a'g(e)reife, sf. pi. -n, po-

dró dzienna, podró we dnie;

podró jednodniowa, dzie m.
drogi; bret =n podró trzeeh-

dniowa, trzy dni drogi.

Sft'gentnbe, sf. pi. =tt, pa-

trol dzienny, objadka dzien-

na, stra objazdowa dzienna.

£a'ge3anbr«dj, sm. *(e}§,

pi ^brüdje, wit m., rozwit
m. ; mit — ze witem, o wi-
cie; bei — skoro wita za-

czyna, zacznie; uor — przed

witem.
£a'ge3angabc, sf. pi =n,

oznaczenie n. dnia, data /.

Sa'gcSarbeit, sf. pi. =en,

robota dzienna, dnia jednego.

Sa'geSbefebl, sm. *(e)§, pi
•e, rozkaz dzienny (wojsk.).

Xa'Qtföttityt, sm. -(t)i,.pl.

»e, biuletyn m., raport m.
dzienny, sprawozdanie dzien-

ne (wojsk.) ; nowoci pi.

z dnia, kronika /. (dzienni-

karstwo).

Sa'geöbiflet, sn. .§, pi =§,

bilet jazdy wany jeden dzie
(kolejn.).

Sn'geSblatt, sn. =(e)3, pi
-blattet, dziennik m., gazeta
codzienna.

TcfgeSbitdj, sn. »(e)3, pi
=büd)er, dziennik m. (mary-

narka).

£a'g(e)fdjadjt, sm. =(e)§, pi.

=e i :]üjäi)te, szybik wiato-
wy, szybik dniowy, górny
(górn.).

£a'g(e)fdjtujt, */. pi «en;

dniówka /.; Ijalbe — pó-
dniówka f.

Sa'geSbteitft, sm. -e§, pi.

=e, suba dzienna.

Sa'gegettutuljme, sf.pl. =n,

przychód dzienny.

£a'ge3eretgnt3, sn. -ffe§,

pi. =ffe, zdarzenie n. dnia.

£a'ge3fal)rt, sf pi. =en,

zjazd n. (górn.).

^O'gCÖfrogen, sf pi za-

gadnienia pi. chwili obecnej,

kwestye aktualne.

Sa'geSgefoiräd)/ sn -
e (c)S/

pi =e, przedmiot m. rozmowy
dziennej.

^a'gC^CttC, sf. jasno
dzienna, jania /.

logcgfttffC, */. pi =n, ka-

sa dzienna (n. p. w teatrze);

przychód dzienny.

£a'ge§ftir3, sm. =fe§, pi.

-fe, kurs dzienny, cena

dzienna (handel); jazda

dzienna.

£a'ge3liinge, sf. pi =n,

dugo f dnia; doba /.,

cay dzie; = ganzer Sag.

£a'ge3nd)t, sn. =(e)§, wia-
to dzienne; an — fommen
wyj na jaw, wypyn na

wierzch; baä — ecblitfen uj-

rze wiato, urodzi si; ba§
— fd)euen ba si wiata,
ukrywa si.

Ta'geSHtcratitr, */. pi =en,

pimiennictwo n. doby obe-

cnej, literatura dzisiejsza,

dnia dzisiejszego; dzienniki

pi, dziennikarstwo n.
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Sa'geSmeimutg, sf. pl =en,

opinia /. chwili biecej,
zapatrywanie n. obecnych
czasów.

SCgeSneigC, sf. schyek m.,

koniec m. dnia.

£a'ge3imngfeit, sf. pl. «en,

nowina /. dnia.

£a'ge3orbming, sf. pl. »en,

porzdek dzienny; jur —
fibergeljen przej do porzd-
ku dziennego; bie — bean=

tragen postawi wniosek po-

rzdku dziennego (parlament)

;

bak ift jefct an ber — to jest

teraz zwyczaj codzienny, tryb

zwyczajny, taka to dzi piosn-

ka powszednia.

Sa'fleSjJOlttif, sf. polityka

f. dnia, polityka obecna.

?a'ge8j)rct§, sm. =\&, pl.

-fe, cena dzienna, w pewnym
dniu.

£a'ge<tyrtffe, sf. prasa co-

dzienna, dziennikarstwo n.

£a'geöfd)etn, sm. -(e)§,

brzask m.

Xa'gegfdjriftftcUer, sm. -s,

pl. — , dziennikarz m. ;
pisarz

w chwili obecnej bardzo czy-

tany, autor modny; = 9Jiobe«

fcfiriftfteller.

£a'g(e3)raM)ort, sm. =i>,pi.

:(, doniesienie codzienne, ra-

port codzienny.

£a'ge3ftgnal, sn. =(e)3, pl.

=e, sygna dzienny.

£a'ge§ftunbc, sf. pl. =n,

godzina dzienna, godzina
dnia.

£a'ge§tt)adje, sf. pl. »n,

stra dzienna.

£a'ge3jeit, sf. pl. »en,

czas dzienny, dzie m.
;

po-

ra /., godzina /. dnia; ju

frttfjer — wczenie adv.] ju

jeber — o kadej porze; bei

guter — anlommen przyby
wczenie, wczas.

Sa'geöjcUultg, sf. pl. =en,

dziennik m., gazeta codzien-

na; nowina f. dnia.

Xa'gegjettel, sm. »§, pi
— , biuletyn m.

£a'getoaffer, sn. «§, pl. —

,

woda f. na powierzchni

(górn.).

£a'geü)eife, adv. dniami,

na dni.

£a'geu)trf, sn. .(e)3, pi. =e,

dzienna robota, praca; ein

faureä — baben ciko pra-

cowa.
£a'gfahrt, Sf. pl. »en, i)

podró jednodniowa; 2) ter-

min sdowy, audyencya s-
dowa.

£a'gfnlter, sm. =8, pl. —

,

motyl dzienny, byszczak m.

£a'gfyett, adi. jasny jak
dzie; adv. — erleuchtet

owietlony jak w dzie.

Xa'Ql)tüt, sf. jasno
dzienna.

...tiigig, adi. (w wyrazach
zoonych:) ...dniowy; jroei—

,

brei— , dwudniowy, trzy-

dniowy.

£a'gfretó, sm. =fe§, pl. =fe,

dzienny uk (ästron.).

£ä'gltu), I. adi. dzienny;

codzienny; = — roieberfeljs

renb; powszedni; = aHtäg=

lid); =e§ 33rot chleb powsze-
dni; »e Reibung ubiór na
dnie powszednie, robocze; II.

adv. codzie, codziennie

;

breintat — trzy razy na
dzie; — toieberfebrenb co-

dzienny, adi.', codziennie adv.

£ä'glid)fett, sf. codzien-

no f.; nieprzerwauo /.;

=en, pl. zdarzenia codzienne;

rzeczy powszednie.

£a'glilie, sf. pl. =n, moro-
wiec m., liliowiec m., dzien-

nik m., ozdoba dzienna (rol.).

£a'glöljntr, sm. »§, pl. —

,

obacz Sagelöbner.

Sa'gpfaitenauge, sn. -§, pl.

=n, pawik m. (motyl).

?flfl$, adv. w dzie, za

dnia.

£a'gfafcuttg, sf. pl =en, i)

zjazd w.; 2) rada narodowa
(w Szwajcaryi)

;
posiedzenie

n. rady narodowej ; 3) au-

dyencya sadowa; = Sag»
fatjrt.

Xa'gftf;eit, adi. bojcy si
wiata dziennego; (obraz.)

skryty, tajny; = fieimltd),

r>erborgen; paszczcy si; =
friecbertfd) ; czogajcy si

;

= fdjletdjenb.

£a'gfu)läfer, sm. -i, pl —,
1) dzienny pioch, lubicy
sypia w dzie; 2) jaskóka
nocna; = 9ad)tfd)roalbe.

Sn ten ber, 2>eu[dH>oIitifrfie§ Uioiterbudf).

Sa'gfdjmetterltng, sm. =(e)3,

pl =e, obacz Tagfalter.

Sfl'gtägltA, adi. codzienny

;

adv. codziennie.

£a'g= uitb Wa'djtgletdje, sf.

zrównanie n. dnia z noc.
£a'gtoerfünber, sm. <*$, pl

—, £a'gberfünbenn, sf. pl
=nen, zwiastun m., zwiastun-

ka f. dnia.

Sa'gttiadje, sf. ob. £age=
roacbe.

Ta'gtöCtfC, adv. ob. Sage»
roeife.

Xa'tßttttl, sm. =g, pl —,
obacz Sageöberidjt (handel).

Xüi'üt, (wym.: talje), sf.

pl. -n, 1) talia /., kibi /.,

figura /.; eine fdjlanfe —
baben mie smuk kibi; 2)
postawa /., ksztat m. ciaa

;

3) stan m. (u sukni); 4) ta-

lia /*., gra /. kart; = ein

©piel Marten.

£a'lel, sn. =3, pl — , 1)

lina okrtowa, powróz m.\

2) obacz Safelroerf.

£afela'ge, (wym.: —la),

sf., £a'fei©erf, sn. =(e), liny

okrtowe, porzdki okrtowe,
potrzeby okrtowe.

Sa'feler, sVfelmetfter, sm.

«=§, pl. —, zaopatrujcy m.
okrt w liny i potrzeby.

£Vfeln, va. (fjaben) ein

©d)iff — opatrzy statek we
wszystkie porzdki, w potrze-

bne sprzty.

£flft, sm. *(e)§, pl -=e, 1)

takt m. (miara utworu muzy-
cznego); geraber — takt pa-

rzysty; ungeraber — takt

nieparzysty; 2)ret0tertel— takt

trzywierciowy; ein gan=
jer — takt cay, czterowier-

ciowy; ein fialber — takt

dwuwierciowy; ben — fd)la»

gen, angeben takt dawa, wy-
bija; ben — balten zacho-

wa takt; nad) bem «=e po-

dug taktu, w takt ; nad) bem
«e tanjen, fingen podug taktu

taczy, piewa; au bem =e

tommen wyj z taktu, zgu-

bi takt; (obraz.) straci w-
tek myli, zmiesza si;
jjmnbn au§ bem =e bringen
zmyli kogo w takcie

;
(obraz.)

zmiesza kogo; jmei =e a\\8'

laffen opuci dwa takty; 2)

35
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obacz Ealtftrtd); 3) takt m.,

poczucie n. tego co przystoi;

= ©d}tcfUtf)feitö8efüf)l; sta-

teczno /., rozwaga/.; einen

feinen — tjaben mie dobry

takt; einen fieberen — baben

mie pewny takt.

Taftangcuer, sm. -3, pi
— , dajcy m. takt.

Sa'ttort, */. pi. 'Cn, ro-

dzaj m. taktu.

ttt'ftfeft, adi. 1) pewny,

mocny w takcie (muzyka);

2) (przenonie:) pewny siebie;

— in ettt). mocny, biegy
w czem.

Sa'ftfefttgfeit, */. i) pe-

wno/, w takcie; 2) (przeno-

nie :) pewno f. siebie ;
—

in ettt). mocno f., biego
/. w czem.

Ta'ftfüljrer, sm. *$, pi —,
dajcy m. takt.

la'ftljalter, sm. *3, pi —

,

dotrzymujcy m. taktu.

Xattlt'ltn, vn. (tyaben) da-

wa, wybija takt.

TafttCrftafi, sm. <e)§, pi.

»ftäbe, obacz SEaltftocI.

Sa'fttf, sf. pi. =en, takty-

ka /., sztuka wojenna.

Ta'ftifer, sm. «§, pi —

,

taktyk m., znawca m. sztuki

wojennej.

Ttt'fttfdj, adi. taktyczny,

sztuki wojennej dotyczcy

;

adv. taktycznie.

Xa'ttünk, sf. pi »n, ob.

Saftftrid).

TO'ftlOÖ, adi. beztaktowny,

niemajcy poczucia tego co

przystoi; niezrczny; = un=

gefdjicft; niestateczny; adv.

beztaktownie, nietaktownie,

niestatecznie.

Sa'ttlofigfeit, sf. i) (bez

pi) beztaktowno/., nietak-

towno f., nietakt m,,

brak m. poczucia tego co

przystoi, niedelikatno /.,

niestateczno /.; niezrcz-
no /. ; == Ungefdjicflicb«

feit; 2) (z pi. «en) uchy-
bienie n. wskutek nietakto-

wnoci, niezrcznoci ;= $8er=

fetjen au§ —

.

Ta'ftmäpg, I. adi. I) tak-

towy, do taktu zastosowany
(muzyka) ; 2) (przenonie :) re-

gularny, odpowiedni ; rozs-

dny; II. adv. 1) podug taktu;

2) (przenonie:) regularnie, od-

powiednio; rozsdnie.

Sa'ftmeffer, sm. -§, pi. —

,

taktomierz m., metronom m.,

czasomiar m. (muzyka).

Ta'ftmeffung, sf. pi =en,

metronomia /'., czasomiernia

/. (muzyka).

Ta'ftttOtC, sf. pi sn, nuta

taktowa, znak m. taktu;

ganje — caa nuta; r)a[E>e —
pónuta f. (muzyka).

£a'ftjjaitfe, sf.pl =n, pauza

/. w takcie (muzyka).

£a'ftfd)lag, sm. *(e)§, pi
»fdjläge, uderzenie n. taktu,

uderzenie taktowe.

Ttt'ftfujlageit, sn. =%, wy-
bijanie n. taktu.

Sa'Itfüpger, sm. «§, pi
— , wybijacz m. taktu.

Ttt'ftftod, sm. .(e)3, pi.

•ftötfe, batuta /., paeczka
dyrektorska, paeczka kapel-

mistrza.

Ta'ftftrid), sm. «(e)3, pi *e,

taktowa przedziaka (mu-

zyka).

Xa'ftteü, sm. .(e)8, pi. =e,

czstka f. taktu (muzyka).

Xfl'ftÖlill, adi. "peen taktu,

statecznoci, rozwagi, takto-

wny ; umiarkowany; = majj=

noll; rozsdny; = »ernünf»

tig; adv. taktownie, state-

cznie; umiarkowanie; roz-

sdnie.

£a'fttM&rig, adi. beztak-

towny, przeciwny taktowi,

niedyskretny; adv. beztakto-

wnie, niedyskretnie.

£al, sn. =(e), pi %'ö.Ux,

1) dolina/.; langes, breiten

— padó m.\ über 23erg unb
— przez góry i lasy; doU

Safer padolisty
;
ju — fahren

pyn z wod, doem
; ftd)

%w %ob unb — fegeln zato-n (egluga); 2) upa /.,

salina /. (ffórn.).

£ttla'&tt)ärtg, adv. doem;
z wod; = ftromabroärtä.

Xala'z, sm. =(e)§, pi =e,

sutanna /., sutana /.

£alau'§, adv. z doliny,

poza dolin.

£a'Ifcafin, sf. pi «en, ko-

lej przerzynajca dolin.

£a'Il>eame(r), sm. =en, pi.

=en, urzdnik zupny.

£a'lbciDotyner, sm. =§, pi.

— , mieszkaniec m. dolin(y).

Xa'ldjen, sn. «§, pi —

,

dim. od %al, dolinka /.

£a'lebene, sf. pi =n, ni-

zina /.

£alet'nti)ärt§, adv. w do-

lin, ku dolinie.

alengc, sf. pi =n, obacz

Xalfdjlucbt.

£ale'nt, sn. -(e)3, pi. *e,

1) talent m. (moneta staro-

grecka) ; 2) talent m., dar

wrodzony, zdolno umyso-
wa wrodzona; — JU (für)

ettt). fjaben mie do czego

zdolnoci, talent; er bat ein

grofjeä — sum ßeidjnenma
wielki talent do rysunków;

er ift ein — to jest talent,

to jest czowiek uzdolniony.

Xa\t'llttO$, adi. nieutalen-

towany; — JU ettt). niepo-

siadajcy zdolnoci do czego;

adv. bez talentu, bez zdol-

noci.

Sale'ntloftglett, sf. brak

m. talentu, zdolnoci.

Tale'UtÖOU, adi. utalento-

wany, uzdolniony; adv. z

talentem.

Sa'ter, sm. =§, pi. —,
talar m.

; (fid)) einen t)übfcben

— ©elb »erbienen zarobi

adn sumk.
Sifterdjen, sn. %, pi —

,

dim. od SCaler, talarek m.

Ta'lerfU^, sm. waluta ta-

larowa; naa) bem — (liczc)

na talary.

Sa'lerftütf, sn. -(e)8, pi.

=e, talar m. (jako cakowita

sztuka).

Sa'lfa&rt, */. pi -en,

jazda f. w dó, prdem rzeki.

£0ig, sm. =(e), ójm.',
mit — einreiben (wy)oi.

Talgartig, adi. ojowaty.

Ta'lgdaum, sm. =(e)§, pi

-bäume, ojorodny krocie,

lojorodne drzewo.

Salg&riife, sf. pi. =n,' gru-

czo ojowy (anat.).

%a%tn, I. m. (b^aben) l)

ój (z siebie) wydawa; ber

Dd}S talgt gut wó duo oju

daje; 2) pokrywa si ojem

(o stygncych potrawaeh)

;
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II. va. (baben) (wy)loi, ojem
smarowa.

£a'Igerid)t, sn. «(e)3, pi.

=t, sd upniczy (górn.).

ito'igfett, sn. =(e)3, stea-

ryna /., ojan m., oina /.

So'IOflttetien, s}. pi skwar-
ki ojowe.

£a'Igig, (rzadko:) %a'U
gittjt, adi. ojowy, ojny; adv.
— rtecben mie zapach oju;
ba ftleifd) riedjt — miso
czu ojem; fid) — madjen
pooi si, ojem si potuci;
«e 33e[cbaffen[)eit ojowato/.

£a'lgffnm}jcn, sm. =<s, pi.

—
,
gruze m. oju, ojowy.

£a'Ig(id)t, sn. =(e)3, pi.

-•er, wieca ojowa, ojówka /*.

£a'Igntnb, sm. «=(e)§, pi.

=gtünbe, padó m.

So'IgfftltrC, sf. kwas o-
jowy (chemia).

£a'igftetn, 001. =(e)i, ^.
=e, ojek m. (kamie)

;
grünet

— bajkalit m.

So'IgftOff, sm. =(e)§, stea-

ryna /., ojan m., ona /.

£a'li3ntan, sm. =(e)§, pi.

=e, talizman ni., amulet m.,

odczar m., czarochron m.,

rodek m. przeciw czarom.

Xa'lyt, sf. pi. -n, wielo-

krek m. (marynarka).

£a'Ijerte})§, sn. pi. przy-

rzdy wielokrkowe ua okr-
tach morskich.

Salt, Sa'tfftein, sm. =(e)§,

pi. =e, Sa'lfiim, sn. =§, talk

m., soniniec m., ojek m.
(kamie).

Salfet&e, sf. niagnezya f.

(minera.).

Xa'lfeffel, sm. .§, pi. -,
kotlina /.

Sa'lffjiat, sm. =(e)3, spät
magnezyowy, magnezyt m.
(minera.).

Sa'ttftOff, sm. <e)§, ojek
m., talk m. (minera.).

Xa'Utütt, sm. pi l) mie-

szkacy pi dolin ; 2) górnicy
w kopalni soli pracujcy.

£a'lmt, sn. »§, £a'Imigolb,
sn. •*(()£, mosidz czerwo-
nawy, faszywe zoto, rze-

szowskie zoto.

Sa'lmigraf, sm. =en, pi
«=en, faszywy hrabia.

Sa'Otlllb, sm. =(e)§, tal-

mud m.

£a'Imiti>tfd), adi. talmu-
dyczny; adv. talmudycznie.

Salmitbt'ft, sm. =en, pi.

-en, talmudysta m.
£a'lmubjitbe, =n, pi =n,

sm. yd starowierca.

£a'lnuilbe, sf. pi. =n, do-
lisko n.

£fllO'lt, (wym. : -l), sm.
•, pi -s, talon m., odcinek
odsetkowy (od papierów
przynoszcych odsetki).

Sd'tya'tfdj, sn. obacz £ol=
patfd).

£a'lfd)Itid)t, sf. pi =en,

wwóz m. w dolinie.

SO'Ifoljie, s/. i?Z. =n, dno
n. doliny.

£a'(ftrom, «w. =(e)g, pi.

»ftröine, rzeka przez do-

lin pynca.
Sa'IuOgt, sm. :(e)3, nazwa

/. pewnego wiatru w Szwaj-
caryi przynoszcego mg.

Xa'lttlärtS, adv. ku doli-

nie; w dó; z prdem rzeki,

wody (egluga).

£a'ltoeg, sm. -(e)3, pi =e,

1) droga dolin prowadzca;
2) prd m. (rzeki); enger —
kana.

Santari'nbe, */. pi. -n,

£aman'nbenbaum, sm. =(e)g,

pi. "bäume, tamarynda /.,

daktyl indyjski.

£amari'fe, sf. pi =n,

Samari'gfenbaum, *»». =(e)3,

pi «bäume, Xamari'#fen=
ftflUbe, sf. pi -n, tamaryska

/., wrzenia /.

Xtt'mbOUr, (wym.: -bur),

sm. =§, pi. =e i s§, tambur
m., dobosz m.
ambouriCren, va. i vn.

(jaben) haftowa, wyszywa
na krosienkach.

Sam&ourte'rnabel, sf. pi
=n, iga f. do wyszywania
na krosienkach.

£a'mbonrmajor, sm. =3,

pi »e, starszy dobosz (wojsk.).

Xamburi'n, sn. «(e)3, pi
't i «, 1) tamburino n., may
bbenek (muzyka); 2) tam-
burek m., krosienka pi, kro-

sienki pi
£amüurt'nfd)läger, sm. »§,

pi. —, dobosz m.

£<Utb, sm. »(e)3, 1) cacko
n., byskotka/.; = ©cbmucf;
2) fraszka /., drobnostka /.,

bagatelka/.; = -Jitcbtigfeit,

Sitle; 3) zabawki pi dla

dzieci; = Äinberfpieljeug ; 4)
gadanina /.; = ©efcbnmfc;
arty pi ; = hoffen ; rupie-

cie pi, starzyzna /.

£anbdei', */. pi ten, i)

fraszki pi, igraszka /. ; 2)

miostki pi; = Stebelet; 3)
igranie n., cacanka /., arty
pi; = ©pieeiei; 4) zajmo-
wanie n. si drobiazgami;

5) zwlekanie w.; = 3auberei.

£ä'nbdfiafi, Sü'nbdtg, adi.
pochy; artobliwy; = fd)erj=

|oft; zajmujcy sie drobia-

zgami.

Sö r

nbdl)aftigfett, sf. po-
cho /., artobliwo /.

J'ä'ubclfram, sm. obacz
Sröbelfram.

^ü'nbclntarft, sm. obacz
Stöbe Imarft.

SÖ'nbellt, vn. (babert) 1)
traci czas na drobnostkach

;

igra, bawi si drobnostkami,
baraszkowa; =b wesoo (mu-
zyka); 2) mie miostki; =
lieben; 3) prónowa, tra-

ci czas na niczem, bki
zbija; = müjjtg fein; 4) tak-

e: £a'nbeln, obacz trbbeln;

5) opieszale dziaa, guzdra
si.

£a'nbetyiW)e, sf. pi «n,
lalka /. do zabawy.

£ä'nbelfd)ür$e, sf. pi =n,

krótki fartuszek.

£ü'nbler, sm. =s, pi —

,

1) pustak m., figlarz m.,
igracz m. ; 2) take : £a'ltbler,
obacz Probier; 3) guzdralski
m., opieszalec m.

2:ii'nblerin
f */. pi =nen,

1) figlarka /.; 2) take:
lo'nblcrtn, obacz Sröblerin;

3) guzdralska /.

Sang, sm. =(e)§, pi. =e,

rzemieuica /., skrzydlica /.

(rol.).

Sa'ngalgc, sf. pi. »n
,

strónka /. (rol.).

£a'ngef, sf. pi. =n, szpilka

/., li iglasty.

langeJhoIj, sn. *es, pi.

»fiölser, obacz Jiabelbofj.

35*



Sii'Hfldlt 548 £ö'njetlid)

£ö'lt$)Clit, va. (haben) obacz

Dengeln.

lanflC'tltC, sf. pl. =tt, sty-

czna /. (geometrya).

Sange'ntcnlmffole, sf. pl
=n, busola f. stycznych

(fizyka).

Xouflc'ntcnuiecccf, sn. .(e)§,

pl. =e, czworobok in. sty-

cznych (matem.).

Scutflcntta'Icknc, sf. pl
=11, paszczyzna styczna

(geom.).

tanrjc'nteufraft, sf. pl.

=fräfte, sia styczna (fizyka).

Rangieren,
p

va. (baben)

dotyka, styka si (geome-

trya); (obraz.) baö tangiert

mid) nicht to mnie sie nie

tyczy, to mnie nie obchodzi.

Jailll, sm. =(e)§, las m.,

bór to. z drzew szpilkowych.

Xo'nno^jfcl, sm. «§, pl.

«äpfel, obacz Sannenjapfen.

Sa'nne, sf. pl. =n, joda f.

Xa'tmtifyt, sf. pl. =tt, db
szypukowy (bot.).

£a'nnel, sn. *§, pl. —,
nadwodnik m. (rol.).

Sa'nnCH, adi. jodowy.

Sa'Hntnbamtt, sm. «(e)§,

pl. -bäume, joda /.

Sa'mtenbärlaW, sm. =(e)s,

pl. =e, wroniec m. (rol.).

£a'nttent)oIjle, sf. pl. =n,

la'mienlirett, sn. -(e)3, pl.

=er, £a'nnenuide, Xa'nncn«
plante, sf. pl. =n, deska jo-

dowa.
Sa'mtenljorfcnläfer, sm. =§,

pl.—Jodowiecw. (chrzszcz).

Xa'nncnßtplj, sn. -e§, pl.

-e, Xa'nnenhatn, s»». Ke)ö,

pl. =e, jodowy gaik.

Xa'mteHhiiher, sm. obacz

9iufebäber.

Sa'nncnharj, *n. =e3, ^Z.

=e, ywica jodowa.
£<l'mtCHljOi$, sn. =e§, ^Z.

=t)ÖIjer, jodowe drzewo, je-

dlina f.; auä (non) — jo-

dowy.

Sa'nneitmotte, sf. pl. =n,

przdnik jodowy (zool.).

Sa'mmuia&d, */. pl. *n,
szpilka /., iga f. jodowa,
li iglasty jody.

£a'Mten)HH>ac]d, sm. =§,

pl. «en, krzywonos-papuka/.

So'nncitttolb, sm. =(e)g, pl.

»roälber, jodowy las.

S'o'nncnttjcbcl, sm. »§, pl.

— , sosnoweezka /"., prz-
stka f.

£a'mienja)jfen, iEo'mt-

Stufen, sm. =S, ^. — , szy-

szka jodowa.
Sa'nnhtifdj, sm. =e, pl.

=e, daniel to.; = Samhitfd).

£a'mud)t, sn. »(e)§, pl. *t,

plantacya jodowa, gaik
jodowy.

Xannt'H, sn. =(*), garbnik

m., kwas garbnikowy (che-

mia).

£anitt'nl)aitig, adi. zawie-

rajcy, majcy w sobie gar-

bnik.

Samti'ttfaiu'C, sf. kwas
garbnikowy (chemia).

Xa'ntal, £a'ntalum, sn.

=3, tantal m., kolumb m.
(mineralogia).

2ra'ntalcrj, sn. =eg, £anta=
\\'t, sm. *tn, pl. 'en, tantalit

m., tantalau m. elaza i man-
ganu (mineralogia).

£anta'ltfd), adi. =e Dua=
len i Xa'ntaliiSniialen, sf.pl.
mki tantalowe.

£a'ntfaiter, adi. =e ©afje
tantalaki pl. chemia).

£a'ntd)eu, sn. -§, pl
— , dim. od £ante, ciote-

czka /.

Xa'nte, sf. pi =n, i) ciot-

ka /"., ciocia /. ; 2) artobli-

wie zamiast Setbbau dom
zastawniczy, lombard m.\ 3)

mtne —, betne — cetuo czy
licho (gra).

£antte'me, sf. pl. >n, tan-

tyema /., udzia m., nale-no f., cz udziaowa
w zysku z przedsibiorstwa.

£(Ut3, sm. =e§, pl. £änje,

1) tauiec to., tan to.; lufti=

ger — pls to.; ben — cm*

führen, führen wodzi, rozpo-

cz taniec; gum — auffor«

betn prosi do taca, w ta-

niec; gum =e auffpielen za-

gra do taca; 2) (przenonie :)

sprzeczka /., zatarg to.; =
©trett, §anbel; einen — mit
imnbm baben mie z kim
spraw; nun wirb ber —
erft angeben teraz rzecz do-

piero staje si powan; ber

— ging non neuem an sprze-

czka na nowo si rozpocz-
a; einen — (ein £änjd)en)
mit jmnbm roagen wda si
z kim w sprzeczk; bu roirft

einen febönen — , erleben zo-

baczysz pikne rzeczy.

£a'nsarf, */. pl =en, spo-

sób to. taczenia; rodzaj m.
taca.

Xa'lljuar, adi. dajcy si
taczy.

Xa'itjfiär, sm. -en, pl. --en,

niedwied tacujcy.
Sa'itäbetn, sn.', ba§ —

fchroingen taczy.
Sa'ujbduftipHg, sf. pl.

=en, zabawa /. z tacami,
tace pl

Sanjboben, sto. =§, pl
=boben, sala /'., miejsce to.,

dom to., parkiet to. do ta-
ców.

£a'nsl)ii&e, sf. pl. =n, dom
to., miejsce n. do taców.

Sä'njdjcn, sn. =§, pi. —

,

dim. od £anj, taneczek to.,

taczyk to.; ein — machen
potaczy.

Sä'näCltt, vn. (baben) po-

drygiwa, podryga.
üa'njcn, vn. (t)aben) ta-

cowa, taczy ; lekko, pi-
knie stpa (o koniach); atf
bem ©eile — taczy na li-

nie; nad) ber 3Jlufif — ta-
czy podug muzyki; einen

Sßaljer — taczy walca;

nad) jmnb§ pfeife — taco-
wa jak kto zagra; fid) miibe
— zmczy si tacem; fid)

tran! — zachorowa z taca;
e§ tanjt fid) gut in biefem

©aale w tej sali taczy si
dobrze; jmnbn über ben

Raufen — przewróci kogo
w tacu, taczc; e§ tanjt

(albo flimmert) mir nor ben

Slugen miga mi si, mieni mi
si w oczach.

Sa'ltjett, sn. =3, tacowa-
nie n., taczenie n.

Sfi'njer, sm. •§, pi. —,
tancerz w., tanecznik to.

^öitjcrei', sf. pl »en, ci-
ge tacowanie, taczenie.

Sii'njenit, */. pl. =nen,

tancerka f, tanecznica /.

^Ü'njCrltrfj, adi. lubicy
tace; eä ift mir nicht — 3U
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SDiutc nie mam chci do ta-
ca, nie chce mi si taczy.

£a'HjffiI}tfl, adi. zgrabnie

taczcy.
£a'ltSfCft, sn. =e§, pl. =e,

uroczysto /., zabawa f.

z tacami.
Xa'njßefülirte, sm. =n, pl.

«n, Xa'njgefäfyrttn, sf. pi.

;ncn, rzadko zamiast SEänjer,

Sänjcrtn, tanecznik m., ta-

necznica f.

Xo'njgefcüfdjaft, »/. jrf.

=ert, towarzystwo «. tacu-
jcycL.

Ta'l\$atit, sf. pi. =n, po-

rzdek m. taców.
Xa'Hjfrnnjd;en, sn. =3, pi.

— , zabawa f. z tacami.
Sn'lljfunft, s/. sztuka/,

taczenia, tacowania, cho-

reografia /.

£a'itjfiinftler, sm. =§, pi.

— , tancerz m., biegy m.
w tacu.

Xa'njleljrcr, sm. =§, pi. —,
nauczyciel m. taców.

Sa'itäteljreritt, */. pi. =nen,

nauczycielka f. taców.
Xa'njlieb, sn. =(e)§, pi. »er,

pie taneczna.

Xa'ttjlofal, sn. =(e)§, pi.

=e, miejsce n., sala f. do
taców.

Xa'HjUlft, sf. ochota /. do
taca.

Xa'ltäillfttg, adi. do taca
ochoczy.

Xa'itjmciftcr, sm. =§, pi.

—, tancmistrz m., nauczyciel

m. taców.
£a'Hsmdobte, sf. pi. *n,

melodya f., nuta /. taneczna.

Sa'nänutftf, sf. pi. =en,

muzyka taneczna.

Sa'itsorbmmn, sf. i)i. --en,

porzdek m. taców.
Xa'najwar, sn. =(e)§, pi.

=e, para /. taczcych, para
taczca.

£a'nj}jfer&, sn. s(e)3, pi. *e,

ko lekko, zgrabnie stpa-
jcy-

£a'nj}rtaty, sm. =es, pi.

=pläfct!, miejsce n. do taców.
Xa'njfoal, sm. *(e)8, pi.

=fäle, sala /. (do) taców.
Sa'njfdjritt, sm. =eg, pi.

=C, krok taneczny.

Sa'njfcfllll), sm. .(e)S r pi.

«e, trzewik m. do taca.

TW\\\\&)\\\t, sf. pi. n\,

szkoa f. taców.
Sa'njftüd, sm. »(e)3, pi. -e,

taniec m. (utwór muzyczny).

Xo'njftuubc, sf. pi. =n, lek-

cya f. taca.

£a'lt$flld)t/ */• namitno
/. do taca.

Sa'njtoiu:, */. pi -en, figu-

ra /., obrót taneczny.

Xa'iijMtterriujt, sm. =(c)§,

nauka /. taców.
Sa'HJberpÜßCIt, sn. -§, za-

bawa /. (domowa) z tacami.
X(l'l!£ti)Ht, sf. szalona na-

mitno do taca.
Sa'njätrfel, sm. =§, pi. —

,

obacz XcmjgefeÜfcfiaft.

Xo^JC't, sn. »(e)g, pi. =e,

uywa si tylko w wyrae-
niach jak: efro. auf — feuri-

gen wystpi, wyjecha z

czom, wszcz o czem mow

;

auf — fommen sta si
przedmiotem rozmowy; bie

$rage ift roieber auf — ge=

fetat roorben, auf — ge-

kommen kwestya znowu bya
omawiana.

XdJje'tC, sf. pi. =n, 1) ta-

peta f., obicie n. na cian
(papierowe lub z materyi);

2) rzadko zamiast Seppid},

dywan m.

Xa^e'tClltiahn, sf. szero-

ko /. tapety, obicia.

£a)e'tent)ortc, sf. pi. =n,

brzeg m. tapety, obicia.

Xa^e'tenbntd, sm. =(e)3, pi.

t(, druk m. tapety (papiero-

wej).

Xa)jc'tcufaörtf, sf. pi. =ett,

fabryka /. tapet.

Xa^c'tCHfleljäitflC, sn. =§, pi.

—
,
gobelin m.

XcHJC'tcuIjänblcr, sm. =§,

pi. — , handlujcy m. tapeta-

mi, obiciami.

£n)e'tcniciftc, sf
:

pi. »n,

brzeg m. tapety, obicia.

Xajje'tcit^icr, sn. .=(e)S,

papier m. na tapety, na
obicia.

Xn^c'tcntür, sf. pi. =en,

drzwi kryte.

Sajje'teitirjtrfcr, sm -
=g

,
pi-

— , fabrykant m. tapet z

materyi, gobelinów,

£aj)e'tcnttnrferct, */. pi.

=en, fabryka /. tapet z ma-
teryi, fabryka eobelin.

Xa^eret', Sajjejerte', sf.

pi. =en, obijanie n., przyozda
bianie n. pokojów, wyciela
nie n. sprztów pokojowych

Xapcätc'r, sm. =§, pi. =e

Xapcjie'rcr, sm. -g, pi. —
tapicer m., dekorator m.
wycielacz m. sprztów po-
kojowych.

Xajjcjte'rar&ett, sf. pi. =en,

robota tapicerska, obijanie

n., wylepianie n. cian; obi-

janie n., wypychanie n. sprz-
tów pokojowych.

Xajjejte'ren, va. (fjaben)

obija, obi (ciany), obicia

dawa; wyciela, wypycha,
obija, obi sprzty pokojo-
we; tapicerowa.

Xapejte'riiefdjäft, sn. =(e)§,

pl. =e, Xävejicrlabcn, sm.
•*§, pl. »laben, skad m. ta-

pet, obi.

Xopcjtc'rf^tnnc, sf. pl*xi,
miesznik m., sadowiec m.
(paik).

X^CJte'runn, sf. tapicero-

wanie n. ; obacz %<XTpkx=
arbeit.

Xtt'>fer, I. adi. bitny, wa-
leczny, mny, dzielny; od-

wany, miay; = mutig; t-
gi, wawy, rany; = roatfer,

tüchtig, ftarf; *er SBiberfianb

dzielny opór; =er 2Jagen silny,

zdrowy odek; II. adv.
bitnie, walecznie, mnie,
dzielnie, odwanie ;

— atfeei»

ten wawo, ranie pracowa;
— trinlen dzielnie pi; fich— fjalten dzielnie si trzy-

ma, dziarski opór stawi,
broni si walecznie; dotrzy-

ma placu; = aushalten.

SOferlCtt, */. bitno /.,

waleczno f., dzielno f.,
mstwo n., odwaga /. ; =
SRut.

Xo^fcrfctt^mctiaiße, (wym.:

—medalje), sf. pl. =n, medal
m., odznaka /. za mstwo,
za waleczno.

£aptO'fa, sf. tapioka /.
(nazwa krup).

Xapi't i Xa'tyü, sm. *s,

pl. =g i "t, tapir m. (zwierz).



Inpifjcric' 550 Stt'fuK

Sajjiffcrte', */. pl. -n, obi-

cia pi.

Ta'WC, sf. pl. -n, 1) apa
f.; = Safee; 2) lad m. nogi;

= Cufcftapfe.

Sa'Wcln, tfi'wcln, vn.

(baben) obatz trippeln.

Xa'MClt, vn. (Ijaben i fein)

maca, drepci po omacku;
plump — i krokiem nie-

pewnym, i tupajc; im

g-inftern, im Sunfeln — ma-
ca po ciemku

;
(obraz.) by

czego niepewnym.

Jll'ppCllö, adi. macajcy,
drepccy po omacku ; im gin=

ftern, im 2)unfeln — po
omacku, omackiem.

^Ö'^tfd), adv. niezgrabny

;

adv. niezgrabnie.

£aJJ§, sm. &apfe, pl.

Sapie, 1) lekkie uderzenie;

= $[ap>; 2) lad m. nogi;

= gufeftapfe^ 3) (take:

XflMjtt') gamo m., gap m.
(poufale).

Xfl'tfl, sf. tara /., ciar
m. opakowania (handel); ci-
ar martwy, ciar wasny,
ciar wozu (kolejn.); teilte

(üblidje) — czysta, zwyczajna
tara; bie — berechnen taro-

wa, odlicza ciar martwy.

Sata'lttel, sf pl. *n, ta-

rantula f., krzeczek m. (pa-

jk jadowity); auffahren, roie

»on ber — geftodjen podsko-
czy, zerwa si nagle.

SarantCtta, f. pl. =§, ta-

rantella f. (taniec neapoli-

taski).

£ara'ittelfidj, sm. =(e)§, pl.

=e, £ara'nteltrifó, sm. «ffe3,

pl. =ffe, ukucie »., uk-
szenie m. tarantuli.

Xa'rottdiming, sf. pl. =en,

obliczenie n. tary, ciaru
opakowania (handel).

£a'rai>ergiitnng, sf. pl. =en,

bonitikacya/. za tar (handel).

£arie'rctt, va. (Caben) ta-

rowa, odciga ciar opa-

kowania od ciaru towaru
(handel).

£arie'ren, sn. =3, — ber

2Bagen waenie n. wozów, ta-

rowanie n. wozu (kolejn.).

£ari'f, sm. =(e), pl. >e, ta»

ryfa /. ; wykaz m. opat,
07naczenie n. opat, cennik

przewozowy, cena /. przewo-

zu; allgemeiner — taryfa

ogólna; angeroanbter — taryfa

zastosowaua; Slufubr— ta-

ryfa wywozowa; 2Ut3nabme=
— taryfa wyjtkowa; Siffe=

rentiat— , SDtftanj— taryfa

róniczkowa; birefter — ta-

ryfa bezporednia; ©iigut

—

taryfa przesyek pospie-

sznych ; ©tnfubr— taryfa

przywozowa; ermäßigter —
taryfa zniona; — für ben
©jportoertefjr, ©sport— tary-

fa wywozu; — für ben S)urd)=

ganguerfeljr, für ben £ran»
fitonerfebr taryfa przewozu
przejtego ; — für ben ^ferbe=

unb SSiebtransport taryfa

dla koni i byda; — für

^afirgeuge taryfa dla poja-

zdów; — für 2£etterfenbun=

gen taryfa ponownej wysyki

;

©epäcfä— taryfa tomokowa;
©üter— , Cracbten— taryfa

przewozu towarów, cennik
przewozu; Empört— taryfa

przywozu; internationaler —
taryfa midzynarodowa; ffon=

furrenä— ,
— burd) Unterbie=

tuna taryfa konkurencyjna,
znikowa; Sofal— taryfa

miejscowa; Sftajimal— taryfa

najwysza; 2Jiuimat— taryfa

najnisza; 9iacbbar— taryfa

ssiedzka; Sßarttfuiar—, 33e^

gunftigung— taryfa z uwzgl-
dnieniem

; 9laum— taryfa ob-

jtociowa, przestrzeniowa;

©pejial— taryfa szczegóowa,
poszczególna; (gtücfgut— ta-

ryfa tobokowa; überfeeifdjer

— taryfa zamorska; er=
banb— taryfa zwizkowa;
Semen— taryfa strefowa;

nad) bem — wedug taryfy;

Anfertigung, ©rftellung eineä

=e ustanowienie n. taryfy

(przewonictwo).

Scm'fbefttmmung, sf. pi.

=en, przepis taryfowy (prze-

wozu.).

Sart'fennnjjtgmtg, sf. pl.

=en, znienie n. taryfy (prze-

wozu.).

£artfte'ren, va. (baben) oce-

nia, taryfowa, ustanowi
taryf.

^ari'fmäfjig, adi. odpowie-

dni taryfie; adv. wedug ta-

ryfy.

Scm'freform, sf. pl. =en,

reforma /., zmiana /. taryfy.

Itm'ffatj, sm. -e8,pl. «fäfce,

zasada taryfowa, cena zasa-

dnicza przewozu, cena wobo-
wa, wobowe jednostkowe;
minimaler — cena zasadni-

cza najnisza.

Sari'ftabeUe, sf. pl. =n,

Xari'ftableau, (wym. tablo),

sn. =(§), pl. =§, skorowidz
cennikowy.

Scm'ftiertrag, sm. =(e)§, pl.

=traqe, ukad taryfowy.

San'ftnefClt, sn. =g, umie-
jtno f. taryfowania, tary-

fowo /., taryfy pl.

£a'nthaut, sf. pl. =bäute,

Sa'rnhdm, sm. =(e)§, pl. =e,

la'rnla^^C, sf. pl. --n, su-

knia, szyszak czynicy nie-

widzialnym (mitol. germaska).

XörO'Cf, sn. =3, tarok m.
(gra w karty).

Saro'ctyartie, sf. pl. =n,

partya /. taroku.

Sctri'rlfarten, sf. pl. karty
tarokowe, do gry w taroka.

Saroctfpicl, sn. =(e)§, pl.

=e, obacz Sarocf.

Xoro'rlf^tclcr, sm. «=§, pl.

—
, grajcy m. w taroka.

Sorta'ne, sf. pl. «n, szybki

statek.

£a'rtcmi§, sm. —; piekto

n. (mitol. staroytna).

Sa'rtfdie, sf. pl. =n, tar-

cza /.

Xa'rtfdjcntrdgcr, sm. =§,

pl. — , tarczownik m., tar-

cznik m.

£n'fdjdjeu, Sä'fdjleüt, sn.

=, pl. — , dim. od Safdje,

torbeczka f., torebka/.; kie-

szonka/, (u ubioru); walizka

/., skrzyneczka podróna;
= fTeine 9tetfetafd)e.

2a'fu)C, */. pl. =n, 1) kie-

sze /. (u ubioru); worek m.,

kieska /., mieszek m., wacek
m., kaleta/.; tiefe =n gbo-
kie kieszenie; etro. in bie —
ftecfen woy co do kieszeni

;

bei ftdt) in ber — führen,

tragen nosi w kieszeni ; bie

§anb in bie — ftecfen wo-
y, schowa rk do kiesze-

ni; eine — uoH pena kie-
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sze; (przenonie:) jmnbn in

bie — fteclen przewysza
kögo, by wicej wartym od

kogo; er fietft bie Slugen nicht

in bie — ma otwarte oczy;

bie £anb immer in ber —
f)o6en muffen musie trzyma
rk w kieszeni, cigle wy-

dawa pienidze; er lebt au%
ber — feincä greunbeS yje
na koszt swego przyjaciela;

er behält bie §änbe nicht ir.

ber — a) nie prónuje; b)

umie sobie poradzi; jmnbm
etro. au8 ber — fpieten wy-
udzi co komu z kieszeni;

fein 2Jlaul jur — machen
z gby cholew robi, nie

dotrzyma sowa; 2) torba

podróna, myliwska; =
SReife-, Sogb- ;> 3) —
ber icünbin cz pciowa
suki; 4) = Wlani; jmnbm
eines auf bie — geben da
komu w pysk; 5) plotkarz

m., plotkarka/.; = Sßfapper=,

spiaubertafctje; 6) obacz %a*
fdjenfrebg.

Xä'fdjclfraufj sn. =(e)§, pi
»fräuter, tasznik m., odki
pi, toboki pi, kaletki pi]
fleineä — godek wiosenny
(ziele).

Xa'\djenauSgabe, */. pi =n,

wydanie kieszonkowe.

£fl'fd)en&ltd), sn. =(e)8, pi
«bücher, 1) ksika kieszon-

kowa, ksika do noszenia

w kieszeni; 2) ksieczka f.
na zapiski; = ^otijbud); 3)

noworocznik m.

£a'fdjenbadj, sn. =(e)§, pi
=bächer, dach pószczytowy,
jednopoy, jednookapowy, po-

jedynczy,pulpitowy(budown.).

£a'fdjenimfi, sm. *(e)8, pi
=C, zodziej kieszonkowy; Dor

«en roirb geroarnt! baczno
na zodziei kieszonkowych 1

£a'fd)enbiebem, sf.pl =en,

Sa'fdjenötebftahl, sm. =(e)8,

pi «ftäl)le, kradzie kieszon-

kowa.

£a'fd)enformat, sn. «(e)3,

pi «e, format kieszonkowy.

Xa'fdjcngclb, sn. =(e), pi
=er, kieszonkowe n.

£a'fd)enfalen&er, sm. =§,

pi — , kalendarzyk kieszon-

kowy.

£a'fdjenlamm, sm. «(e)3, pi
-fämme, £a'fd)Cttfimmd)ett,

sn. =8, pi —
,

grzebyk m.,

grzebyczek m. kieszonkowy.

Sa'fdienfomjjaff, sm. -ffe8,

pi =ffe, kompas kieszonkowy.

Sa'fdjeitfCftllt, sn. obacz

Jäfchelfraut.

£a'fdjenfre&3, sm. =fe3, pi.

=fe, pajk morski.

Sa'fdjeiUatente, sf. pi. »n,

latarnia kieszonkowa.

£a'fdjennteffer, sn. =3, pi.

— , noyk kieszonkowy, scy-

zoryk m.

£a'fd)ernmi§fel, sm. =3, pi
=tt, muszku kieszonkowy
(anat.).

Sa'fdjcn^Jiftol, sn. -(?)$. pi
=e, Xa'\Ü)CH!p\\tftt, sm. «3, pi
—

,
pistolet kieszonkowy, ter-

cerola f., krócica f.

£a'fdjeitforieget, sm. °,pl
— , lusterko kieszonkowe.

Sa'fdjettfoiel, sn. -(e)8, pi
=e, kuglarstwo n.

Sa'fdjenftnelei:, sm. =3, pi
— , kuglarz m.

Sa'fdjenftnelerhedjer, sm.

«8, pi — , £a'fdjenneIer=
IiidjfC, sf. pi »n, puhar ku-

glarski, szkatuka kuglarska.

£a'fd)enftHeieret, */. pi
=en, Xa'fdjenftnelerfmtft, sf.

pi »fünfte, kuglarstwo n.,

sztuka kuglarska; — treiben

kuglarzy, kuglowa, sztuki

kuglarskie pokazywa.
Sa'fdjenfjjteleriit, sf. pi

«nen, kuglarka f.

£a'fdjentyielerftreidj, sm.,

£a'fdjenf))telerftüo!, sn. =(e)3,

pi "i, figiel kuglarski, sztuka

kuglarska.

£a'fd)entier, sn. =(e)§, pi
it, eamspad m. (zwierz).

Sa'fdietttudj, sn. -(e)$, pi
=tiid)er, chustka f. do nosa.

£a'fd)emthr, sf. pi. =en,

zegarek kieszonkowy.

£a'f djenu)(jrter&itdj, sn. «(e)3,

pi »büdjer, sownik kieszon-

kowy.

£ä'fd)net, sm. «3, pi. —

,

fabrykant m. kufrów, wo-
reczków, toboków, kaletnik

m.. miechownik m.

Sü'fdjnc^anbtDcrf,*«. =(e)3,

miechownictwo n.

%ä'%ü)tn, sn. =8, pi —

,

dint. od £affe, filianeczka

f., czareczka f.
£fl'ffe, */. pi. =n, filianka

/., czarka /.; eine — See
filianka herbaty; eine —
»nil filiank.

SoftOtlt'r, Sf. pi. -en, kla-

wiatura /., klawisze pi.

Xa'ftbüt, adi. dajcy si
pomaca, namacalny, doty-

kalny.

T4'ft6arICtt, »/. namacal-
no /., dotykalno /.

Xtt'ftC, sf. pi. =n, klawisz

m. (muzyka); 2lnorbnung ber

=n, «n, pi klawisze pi, kla-

wiatura /. ; bie =n anfcfctagen

przyciska klawisze; eine

falfdje — greifen przycisn
faszywy klawisz, zmyli nut

;

auf ben =n ju §aufe fein, bie

=n gut fennen zna dobrze
klawiatur.

Sa'ften, I. va. (t)a&en) ma-
ca, macn, pomaca, doty-

ka, dotkn; II. vn. (fiaben)

1) i omackiein; = taftenb

geben; 2) nad) etro. — wy-
cign rk dla pomacania
czego, dla domacania si
czego, maca dla znalezienia

czego.

£fl'fttlt, sn. =3, macanie n.,

dotykanie n. ; etro. burd) —
finben domaca si czego.

£a'ftenbrett, sn. -(e)3, pi.

«er, Sa'ftcnlagcr, sn. =g, pi.

—, Sa'ftcnf^tel, Xo'ftcnöjcrf,

sn. =(e)§, pi =e, klawiatura

/. (muzyka).

^a'ftcntnftrumcut, sn. =(e)§,

pi *e, instrument m. z kla-

wiszami (muzyka).

£a'fter, sm. -.$, pi — , i)

dotykajcy m. si, macacz
m. ; 2) cyrkiel kabkowy;
3) klucz m.', üftorfe— klucz

Morsego (telegraf) ; 4) maca-
deko n. (zoologia).

Sa'fterfnoJJf, sm. .(e)3, pi.

=fnöpfe, guzik m. u klucza
(telegraf).

£a'fterätrfel, sm. =8, pi. —,
cyrkiel kabkowy.

Xa'ftoroan, sn. -(e)8, pi
=e, organ m. dotykania.

Xajtfinn, sm. -(e)ä, £a'ft«

becmögcil, sn. =8, zmys m.
dotykania.
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2at, sf. pi. -en, czyn m.,

uczynek m., postpek m.,

dzieo m. ; fakt m., czyn isto-

tny; = 2atfad)e; gute,, eble,

berühmte, löbliche — dobry,

zacny, sawny, chlubny czyD,

postpek; friegerifebe -en dzie-

a wojenne; bie -en be
£>erhlleÖ prace Herkulesa,

herkulesowe; er ift ein 2Jiann

ber — jest czowiekiem czy-

nu; et ift auf ber — , auf

frifeber - ertappt roorben

schwytano go na gorcym
uczynku; in SBort(en) unb —
(en) w sowach i czynach;

imnbm mit 3lat unb — beifteben

wspiera kogo rad i uczyn-

kiem; jur — febreiten przy-

stpi do czynu, do dziea;

er'fefct feine ©ebanfen immer
in bie — Um urzeczywistnia,

obraca zawsze w czyn swoje
myli ; eg ift jur — geroorben

stao si, urzeczywistnio si

;

in ber — w samej rzeczy,

rzeczywicie, w istocie; nad)

gefebefiener — po uczynku,
skoro rzecz bya dokonana;
burd) bie — fiat er e§ beroie*

fen dowiód to czynem; bie

— bem SBorte folßen laffen

poprze sowo czynem; eine

— »oH&rtngen dokona czynu,

dziea; rote bie — , fo ber

Sofin jaka praca, taka paca;
nad) ber — ift jeber Hug
mdry Polak po szkodzie.

SaWeftano, sm. -(e)s, pi.

«ftänbe, czyn m.\ istota /.
czynu (prawo).

lo'tucftanb^rotofofl, sn.

=(e)§, pi. -e, protokó m.
istoty czynn.

£a'uetoei§, sm. »fes, pi.

=fe, dowód m. czynu.

£a'tClt, vn. (haben) rzadko
zamiast Ijanbeln, dziaa.

Xa'tenbrang, Tu'tenbitrft,

sm. seS, popd m. do wiel-

kich czynów, zapa m. do
dziaania.

Xtt'tCnlOS/ adi. bezczynny,
gnuny; = untätig.

SCteilfoftfllett, sf. bez-
czynno /., gnuno f.

£a'teitteid), 1a'ttMoU,adi.
obfity w czyny, w dziea;
czynny; ein -e§ Seben ycie
czynne.

X'6'ttt, sm. -%, pi. —

,

sprawca m., autor m. ; wino-

wajca m., winny m.
Sä'tcrin, sf. pi. -nen,

sprawczyni /., autorka /.

;

winowajczyni f., winna /.

lü'tcrfujaft, sf. bie —
leugnen zapiera si czynu,
zaprzecza win.

£a'tbanohmg, sf. pi. =en,

uczynek m., wykonanie n.

zamysu, zamiaru, czyn gwa-
towny.

XÖ'tig, I. adi. czynny,
pilny, zajty, gorliwy, ocho-

czy; = gefcfiäftig; — fein

by czynnym, gorliwym; =c

Iptlfe czynna pomoc; II. adv.

czynnie; gorliwie, pilnie.

£(i'ttgfctt, sf. czynno/.;
zatrudnienie «.; = S8tfdE)äf=

tigung; in »oller — bardzo

zajty, zatrudniony; in —
fe^en czynnym uczyni; eine

2Rafd)inc in — fefcen ma-
szyn w ruch wprawi; aufjer

— fe^en nieczynnym zrobi,
pozbawi czynnoci, zastano-

wi, zawiesi w czynnoci;
an — geroöljnt do czynnoci,
do pracy przyzwyczajony

;

rührige — 'skrztno /.,

ruchliwo /. ; geiftige —
praca umysowa.

Xä'ttgfCttgform, sf. strona

czynna (gramatyka).

Sä'tigleüStoDrt, S7i. »(e)s,

pi. -e, sowo n., czasownik
m. (gramatyka).

^ttllroft, sf. energia /.,

sprysto /., dzielno f.,

moc /., sia /.

Ttt'tfräfttg, adi. energiczny,

sprysty, dzielny; adv. ener-

gicznie, sprycie, dzielnie.

£a'tflin&tg, adi. notory-

czny, jawny.

£(t'tUd), adi. 1) na czynie

polegajcy, czynem stwier-

dzony, czynny, dotykalny; 2)

uczynkowy, gwatowny ; =e

Söeleibtgung czynna zniewaga

;

— roerben do gwatu przy-

stpi; adv. jtnnbn — mi|=
banbeln znieway kogo
czynnie, uszkodzi kogo na
ciele; fid) — on jmnbm t)er=

greifen dopuci si na kim
gwatu.

Ti'tlifyltit, sf. pi. -en,

gwatowno f., gwat m.
;

ju -en greifen przej do
gwatu; non SBorten ju =en
fommen, übergeben od sów
przej do gwatu; e§ fam JU
=en przyszo do gwatu ; oon
Srohungen ju -en über-

geben grobom gwat przyda.
XatöttuCren, va. (haben)

tatuowa.

£atfad)c, sf. pi. =n, fakt

m., czyn istotny, rzeczywisty

wypadek m.\ eö ift eine —
bafj . . . jest faktem, rzeczy

wicie tak jest, e . . .

nollenbete — fakt speniony
rzeczywisto /. ; eine beglau

bigte — fakt stwierdzony,

sprawdzony; =n beroeifen

fakta dowodz.
Sa'tfÖdjiitf)/ adi. istotny,

rzeczywisty; prawdziwy; adv.

istotnie, rzeczywicie, pra-

wdziwie.

£a'tfflu)ltd)fetf, sf. isto-

tno /., rzeczywisto f. ;

prawdziwo f.
£a'fd)C, sf. pi. =n, apa

/.; = %<x&.

2ra'tfd)clu i Sttföda, va.

(Ijaben) gaska, klepa.

Ta'tfrJjcn, va. (haben) i)

gaska, klepa; 2) — geben

i w odwiedziny.

£a'ttcrfaH, sm. «§, pi. =s,

1) targ m. na konie; 2) plac

wycigowy.
<Zti%t, sf.pl. =n, apa/.;

apka /., rka /. (poufale i

pieszczotl.).

£a't$enhjeu, sm. «(e)§, pi.

-e, uderzenie n. ap.
£ait, I. sn. «e3, pi. -e, lina

/.; ein — ftraff anheben na-

pry lin; II. sm. -(e),

rosa /. ; ber — fällt rosa pa-

da; mit — bene|en zrosi.

£(lllu, adi. 1) guchy; er

ift auf einem Dhre — jest

guchy na jedno ucho; ganj,

»bUtg — guchy jak pie;
— machen oguszy; —
roerben ogusza, oguchn;
— oon ©eburt (an) guchy od

urodzenia; -en Dljren prebigen

guchemu piosnk piewa,
guchemu próne sowa; —
gegen bie Vernunft guchy
na gos rozsdku; gegen albo

für meine Sitten ift, bleibt er
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— gucby jest Da moje pro-

by; mit «en Dfjren hören,

— fein für etro., ftd) — [teilen

niechcie czego sucha, uda-

wa guchego; 2) zdrtwiay;
znieczulony; =e £anb zdr-
twiaa rka ; »er ©d)merg przy-

tumiony ból; 3) =e Slufj

próny orzech; =er £>afer

guchy owies; =e ^ttjre gu-
chy kos, wyczyniec tn. ; =e§

@i jaowe jaje; =e ßömer
spawki pi. ; =e Reffet po-

krzywa nieparzca; =»e BIiiten

jaowe, puste kwiaty; »e (Srbe

ponna ziemia; «eg ©rjj ysak
»w. ; »eg ©eBirg rumowisko n.

£iiu'kkn, sn. «g, #z. —

,

dim. od £aube gobek w.,
gobeczek m., gobeczka
/'., gobitko n.\ mein —

!

mój gobeczku!
ZttU'k, sf. pi. *n, gob

m. ; roetbliche — gobica/.;
gamilie ber =n gobie jo^.

;

rotlbe — , §o!jtaube gob
siniak; 9tingel— gob
grzywacz; Sßanber— gob
wdrowny; ^el— gob
skalny; rief— gob po-

cztarz ; £urtel— turkawka/.

;

=n galten hodowa gobie

;

marten, baji einem bie ge«

bratenen «n tnä ÜWaul (in ben
SDiunb) fliegen pieczone go-

bki nie lec do gbki ; nie

przylec do lenia pieczone
gobki.

£au'I)CHfltt, 5/. pi. =en, ro-

dzaj m. gobi.
Xail'beiiartig, adi. podobny

do gobia.
Xttu'ienoujjc, sn. -§, pi.

=n, gobie oko; (obraz.) oko
jak gobia.

Xatt'knet, sn. =(e)§, pi.

*tv, gobie jaje.

lait'fienCtnfalt, sf. niewin-
no gobia.

Xnit'benfalf(e), sm. =en, pi.

=en, gobian m., krogulczyk
m., jastrzbek m.

Sau'knfMk, sf. gobi
kolor.

SaiTknfarktt, £nii'kn=
farbig, £aii'kngrau, adi.

koloru gobiego, siwy jak
gob.
j£au'kitfekr, */. pi. =n,

pióro gobie.

Xau'knflug, sm. =(e)§, lot

gobi.
£an'knfuf?, sm. =c§, pi.

=fufje, 1) gobia noga: 2)

bodziszek lipki (rol.).

£au'kitgcicr, sm. =§, pi.

—
,
jastrzb na gobie po-

lujcy.

Sau'bCuljaft, adi. gobi,
niewinny, czuy, przymila-

jcy jak gobek.
'
£au'knl)autd)t, sm. .(e)s,

pi. =e, obacz Xaubenfalfe.

£ait'knljänbler, sm. =g,

pi. — , gobiarz m.
£au'knl)'au§, sn. =feg, pi.

Käufer, £au'knfokit, sm.

=g, pi. —
,
gobnik m., go-

bieniec m., gobiniec m.
'
£au'knfrofcf, sm. =(e)§, pi.

Kröpfe, podgardlica gobia.

Xou'knltekjaDcr, sm. -§,

pi. —
,
gobiarz m.

Jau'knmtfi, sm. =eg, go-
bi gnój, gobie ajno.

$ait'knnefi, sn. *t§, pi.

=er, gobie gniazdo.

Xau'kn^oar, sn. =(e)g, pi.

=e, para /. gobi.
Xau'knjmftefc, sf. pi. *n,

pasztet m. z gobi.

£au'kilboft, sf. pi. »en,

poczta gobia.
Sau'knfujicku, sn. =g,

strzelanie n. do gobi.
£au'knfu)lag, sm'.(*)%, pi.

=fcbläge, gobnik m., go-
bieniec m.\ (obraz.) oben im
=e roofmen mieszka na pod-

daszu; fein £>cutä ift (roie) ein

— w domu jego suba
wci si zmienia; w jego
domu cigy jarmark; bdüOU»
fcblcidjen roie eine Äafce com
— zabra si, odej po-

kryjom u.

2 (Ut/kltfuJÜMHJ, sm. --e,

pi. »fcfiroänje, ogon gobi.
£au'knftöfter, sm. =g, pi.

— , obacz Saubenfalfe.

£aH'kmmfd)ltli), Sf. nie-

winno gobia.

SaiTknsetfc, */. pi «n,

gobie pstry (ptak).

%iX&%Vvt, sf. gobiar-
stwo n., hodowla /. gobi.

Snii'knjiiujter, sm. 4, pi.

—
,
gobiarz m.

Xm'Ut, T&n'htt, sm. «g,

pi. —, Säu'krid), sm. =g,

pi. =e, gob samiec.

XüU'tyaftt, sm. «g, guchy
owies, owsik m.

2an'b\)tit, sf. i) guchota

/., gucho /. (zupena);
such przytpiony, gucho-
wato /.; (ntdit noüftänbige

—); 2) odurzenie »., oszoo-
mienie«.; = Senommenljeu

;

3) prónia f. ; =£eere; znie-

czulenie n.; = ©efüblloftg»

feit; 4) niepodno f.\
=

Unfruchtbarkeit.

TÖU'btlt, sf. pi. »nett, go-

bica /.
'

Sttu'kont, sn. =(e)g, kkol
roczny, ycica durnica, ma-
tonog m., soomica f. (ziele).

Shu'Mtng, sm. »(e), pi.

=e, plutka f., ppek m. (grzyb)

;

blauer — czartopoch m.,

gobek m. ; roter — syro-

jeszka /., syrojeszkówka f.,

surojeka f.

lait'kieffcl, sf. pi. =n,

pokrzywa gucha, poziewnik

m., badyl m., jasnotka /'.,

wietliczka /., kocipysk m.
£(Ut't)ftltmm, adi. gucho-

niemy.

£au'&ftitmmeituHftnli, sf.

pi. =en, zakad m. (dla) gu-
choniemych.

£au'bftMttmcnleker, sm.

=g, pi. — , nauczyciel m.
guchoniemych.

£au'&ftimimkU, sf. gu-
choniemota /.

Xau'dja^orot, sm. =(e)g,

pi. =e, przyrzd nurkowy.

lait'ujcn, I- vn. (fein) i

fid) — , vr. (fjaben) nurto-

wa, zanurzy si; bie

©onne taud)t in§ 2)eer soce
zanurza si w morzu; II.

va. (b,aben) nurza, zanurza,
zanuczy; topi; macza,
umacza, umoczy; bie 5cber
inö £tntenfafj — zanurzy
pióro w kaamarzu; 33rot in

SBein — chleb umacza w
winie; gliifyenbeg @ifen in

Söaffer — arzce elazo za-

nurzy w wodzie; er taudjte

feine £>änbe in Slut zbroczy
rce krwi.

£ait'u)eit, sn. =§, nurzenie

»., zanurzanie n. (si); ma-
czanie ii., umaczanie n.
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Xou'AtlltC, sf. pl. =n, ka-

czka f. nurek m., nurkaczka

f., laebarz m.

lan'djer, sm. =8, pl —

,

1) nurek m.\ 2) nurkaczka

f.
(ptak).

Sait'djcranjitg, *»»• -(*)* f

pl. «jüge, ab ór nurkowy.

San'djerawarat, sm. ob.

Xaudjapparat.

Xaii'djeruoot, sn. *(e)8, pZ.

«=e, ód nurkowa.

Sau'uKrente, */. ob. Saud)-

ente.

Sau'djerglocle, sf. pl =n,

dzwon nurkowy.

Tau'cfjcrlielm, sm. -(e)8, pl
.-e, hem nurkowy.

Sait'd)crljuI)H, sn. -(e)s, jrf.

«[;ül)ncr, nnrzyk w. (ptak).

Sait'djerlöuig, *w. -(e)8, pl
te, zimorodek europejski

(ptak).

Sau'djerlunft, sf. sztuka /.

nurkowania ;
pl. »fünfte,

sztuki pl. nurków.

Sait'djerfdiiff, sn. =(e)8, p
=e, ód /., statek, który za-

nurza mona.
£au'd)eröogel, sm. =8, pl.

;»Öge[, nur m., nurki pl (ga-

tunek ptaków).

£an'd|Qan2, sf. pl =gänfe,

nurog f. (ptak).

Iait'd)gant, sn. «(e)8, pl
= e, komia /".

Xau'djljuljn, sn. ob.£audjer=

fjubn.

£au'eu, va. (haben) 1)

cign za pomoc liny (e-

gluga); 2) garbowa aunem;
II. vn. (fjaben) taje, puszcza

;

e8 tout (auf) a) taje, puszcza;

b) rosa pada.

Tau'eitue, sn. -8, pl =n,

koniec m. liny.

£au'faft sm. <e8, pZ. =e,

akt m., obrzdek m. chrztu.

£au'fbcrten, sn. =8, pl —

,

chrzcielnica /.

Sau'fbudj, sn. -(c)§, pZ.

=6icf;cr, ksiga /. chrztów.

£au'fuun6, sm. «e8, pZ.

=bünbe, przymierze n. chrztu.

£0U'fe, «/". pZ. =it, 1) chrzest

»»., chrzciny pl
;

jur —
gehörig chrzestny; ein $tnb
jur — Ijalten, au8 ber —
|eben dziecko do chrztu trzy-

ma; bie — empfangen, er«=

galten chrzest otrzyma,

ochrzczonym zosta; bie —
Dornefjmen, üerridjten, voU-

jiehen, fpenben, erteilen chrzest

odbywa, chrzci; jmnbn Jur

— bitten prosi kogo na

chrzciny; 2) obacz £auf*

fd)mau8.

£an'fen, va. (Ijaben) chrzci,

ochrzci; auf jmnb Planten

— da na chrzcie czyje imi

;

ftd) — laffen wychrzci si;

ein getaufter 2>ube yd wy-
chrzczony, nawrócony ;

(obraz.)

ein ©chiff — chrzci okrt,

nada okrtowi imi; Sffietn,

2JMId) — chrzci wino, mle-

ko (wod rozrzedza, rozwa-

dnia); ba8 ift getaufter SBein,

to chrzczone wino.

£öu'fer, sm. =8, pl —,
chrzciciel m.\ ^oljanneS ber

— Jan Chrzciciel.

Sau'feffen, sn. =8, pl —

,

obacz £auffd)mau8.

Tau'fformel, sf. pl -n,

formua f.
chrztu.

£au'fflCuiil)r, */• pl- *w,

£au'fge), sn. =(e)8, pl =er,

opata /. od chrztu.

Snu'fgcüibtte, sn. =8, pi
— , lub m. chrztu.

San'fgefdjenf, sn. *(e)8,pZ.

se, podarek chrzestny.

Sait'föCftnnt, adi
%
tylko w

na8tpujcem wyraeniu; =e

®enóffenfd)aft anabaptyci pl,

nowochrzcecy pl
Sait'fgeuiattu, sn. =(e)8, pl

«roanber, stua chrzestna.

Saa'fpu, sm. =en, pl =en,

SdU'fpbcl, sf. pl =n, ojciec

chrzestny, matka chrzestna

(po wiedesku).

Sttlt'ftyaublUltg, sf. obrzdek

m. chrztu.

^au'fliemb(e), sn. =be8, pi.

=bert, koszulka f. do chrztu,

chrzestna.

Sau'ffaljctte, £ait'fftrd)e,

sf. pl =n, kaplica/., koció
m., (w której) w którym

chrzcz.

Sau'f ftnb, sn. -(e)s, pl. =er,

chizeuiak m.

SOU'fftffCn, sn. =8, pl —

,

poduszka /.do chrztu.

Sau'ffleib, sn. =(e)8, pl =er,

sukienka f. do chrztu.

I Säu'fttltg, sm. =(e)8, pl =c,

chrzeniak m.

£au'fname, «m. *n$, pl. =n,

imi chrzestne.

SuH'foatC, sm. -n, pl *n,

ojciec chrzestny.

^ou'f^attn, sf. pl »ncn,

matka chrzestna.

Xau'ftfenniö, sm. »8, pi
«e, podarek chrzestny (pie-

niny).
'Sau'ftriefter, sm. «8, pl
— , kapan chrztu udzielajcy.

Xau'freßifter, sn. '8, pl
— , obacz Xaufbud).

Sau'ffdjein, sm. -(e)3, pl.

=e, wiadectwo n. chrztu, me-

tryka f.

£au'ffdjmau3, sm. 4e8, pl
=fchrrtäufe, uczta chrzcinna.

Xou'ffdjmuif, sm. -(e)8,

strój chrzestny.

Xou'ffo^n, sm. -e8, pl.

=föb^ne, syn chrzestny.

Scui'fftein, sm. =(e)S, pl =e,

chrzcielnica /.

XOU'ftafl, sm. *(e)8, pl =t,

dzie m. chrztu.

Sail'ftltdj, sn. -(e)8, pl
=tüd)er, tuwalnia f., towalja f.

chrzestna.

Sau'fümffer, sn. =8, woda
wiecona do chrztu.

3'aii'fsettel, sm. -8, pl. —,
obacz Sauffdjeirt.

Saufjeuge, sm. =n, pl. =n,

wiadek m. chrztu, ojciec

chrzestny; = Saufpate.

Sau'fäeuflin, sf. pl. »nen,

obacz aufpatin.

^ou'fscugnig, sn. -ffe§, pl.

=ffe, wiadectwo n. chrztu.

^ait'gClt, vn. (haben) zda-

wa si, zda si, przyda
si; by co wart, by do-

brym, uytecznym; bie ©djere

taugt nidjt noyczki nic nie

warte; taugt bie ©djere nodj

etroa ? noyczki dobrejeszcze?

ba8 taugt nidjt für mtd) to nie

dla mnie, to mi si na nic nie

przyda; biefer §ut taugt nodj

kapelusz jeszcze dobry, mona
ten kapelusz jeszcze nosi;

ba8 taugt ju nidjt8 to na nic

si nie przyda, nic nie

warte; er taugt jum ©olbaten

on zdatny na onierza; er

taugt ntd)t8 jest do niczego

;
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rooju foH bie§ — ? na co to

si zda?
^au'gemdjtS, sm. pl. =fe,

urwisz m., urwipoe m.,

lampart m., nicpo m., ladaco

tn., obuz m.
£au'gltdj, adi. zdatny,

przydatny (do czego); sposo-

bny, odpowiadajcy (celowi),

stosowny ; = paffenb ; zdolny

;

= faljig; zdatny do suby;
= bienfttaugUd).

Tau'jjHdjfCtt, sf. zdatno
/., przydatno /. ; sposobno
/., stosowno f. ; zdolno/.

Xau'flitdjfetn, sn. -3, ob.

£auqlidifeit.

Tail'tg, adi. rosisty.

£ (Ul Illft, sf. powietrze wil-

gotne.

Taumel, sm. •*§, 1) tacza-

nie w. si, zataczanie n. si;
= baumeln; 2) zawrót m.
gowy; = ©djroinbel; 3)

(przenonie:) odurzenie n.,

upojenie n, rozmarzenie n.
;

im — ber Suft w upojeniu

rozkoszy, upojony rozkosz.

Sau'meniedjer, sm. '.§,

Sau'melleld), sm. *{e)§, ben
— ber SBoHuft leeren speni
kielich, puhar lubienoci.

^au'lUCltg, adi. zataczaj-
cy si,- taczajcy si; majcy
zawrót gowy; — fd)n>inbe=

lig ; odrzucony, rozmarzony

;

— fein zatacza si; —
madjen sprawia zawrótgowy.

Inu'meliäfer, sm. -g, pl.

— , wodnik m., chrzszcz
wodny.

SaiTmeUoldj, sm. =(e)g, pi.

»n, cieciorka/., kkol roczny
(rol.).

Tou'UtClU, vn. (b>ben i

fein) 1) tacza si, zatacza
si; bin unb ber — zatacza
si na prawo i lewo; jur

©rbe-— upa na ziemi po-

toczywszy si; aug bem 3im=
nter — wytoczy si z po-

koju; binter Den Dfen — za-

toczy si za piec; 2) mie
zawrót gowy; = fd)rt)inbHg

fein ; mein Äopf taumelt krci
mi si w gowie, mam za-

wrót gowy; 3) (przenonie:)

by odurzonym, upojonym,
rozmarzonym; er taumelt non
biefem unverhofften ©lud?

szczcie niespodziewane go-
w mu zawraca; »or Suft,

»or $reube — by upojonym
rozkosz, uciech.

£au'ielfdjritt/ sm. .(e)g,

pl. =e, krok taczajcy.

£au'mler, sm. sg, pl. —

,

1) zataczajcy m. si; 2) ob.

Summe Itaulie; 3) ob. Summier.
XdU'JJUUft, sm. «(e)g, pl.

»e, 1) punkt m. tworzenia
si rosy; 2) punkt, chwila

/. tajenia.

£nu'riug, sm. =(e)3, pl. »e,

guz m. midzy dwiema li-

nami.

XflU'rotte, sf. macerowanie
n. lnu na wolnem powietrzu.

£uilf d), sm. -=eg, pl. =e, za-

miana /., wymiana /., prze-

miana /.; in — geben da
w zamian; einen — eingeben,

machen, treffen zamienia;
ein guter — zamiana na
lepsze.

£au'fc(jen, va. i vn.^aien)
zamienia, wymienia, prze-

mienia, zamieni, wymieni,
przemieni; id) taufdje nid)t

mit if)m, id) mödjte nid)t mit
iijm — nie chciabym si
z nim mienic, nie mienia-
bym si z nim; lafj ung —
zamieniajmy si; bie sollen
— zmieni role; ber Saufd)

täufd)t; mer taufdjt, betrügt

na zamianie zawsze jeden
straci musi.

£(W'f(I)en, sn. -§, zamie-

nianie n., zamiana f., wy-
mienianie «., wymiana f.,

przemienianie «., przemia-

na /.

£äu'fd)en,
f

I. vn. (b>ben)

udzi, myli, zawodzi, zwo-
dzi, zawie, mami, oma-
mi; bie ©inne täufeben ung
oft zmysy czsto nas zwodz

;

in feinen Hoffnungen, (§rn)ar=

tungen getäufd)t roerben do-

zna zawodu w swoich na-

dziejach, oczekiwaniach ; II.

fid) — , vr. (f)aben) myli si,

zawie si, oszuka si; id)

fjabe mid) in meinen @rroar=

tungen getäufd)t zawiodem
si w moich oczekiwaniach;

fii burd) ben ©djein — laffen

da si zmyli pozorem; id)

fjabe mich in ihm getäufdjt

oszukaem si na nim; III.

täufdjenb, ppr. i adi. udzcy,
zwodniczy, omylny, mamicy;
=e ^tfinlidjfeit nadzwyczajne,
zadziwiajce, udzce podo-
biestwo; adv. — äfynlid)

podobniuteki
; fie fefjen ein»

anber — afjntid) podobni s
do siebie jak dwie krople

wody; — nad)mad)en podro-

bi dokadnie.

£au'fd)er, sm. -g, pl. —,
mieniacz m., wymieniacz m

,

zamieniacz m.

£äu'fdjer, sm. -g, pi. —

,

mamiciel m , udziciel m.,

zwodziciel m.

Suufdjem', */. pl. =en,

(cige) mienianie n., zamie-

nianie n.

^äufd)CrCt', sf. pl. =ett, u-
dzenie n., zwodzenie n. ; oszu-

kiwanie n.

^aU'fd)lmnl)Cl, sm. =g, han-
del zamienny.

£au'fd)Ijänölcr, sm. -g,

pl. — , trudnicy m. si han-

dlem zamiennym.

£aufd)te'rarbcti, */. pl. =en,

robota damasceska.
£aufd)ie'ttU, va. (b>6en)

damaszkowa.
^aU'fdjlÜgCtCt, sj. krcenie

n. lin.

£au'fdjredjt, sn. =(e)8,' i)

—
, pl. =e, prawo n. do za-

miany; 2) prawo n. zamiany
przepisy prawne, zamiany
dotyczce.

£iu'fd)ung, sf. pl. -en,

udzenie n., zudzenie n.,

uuda /., omamienie n., za-

wiedzenie n., zawód m.\

optifd)e — optyczne zudze-
nie; id) gebe mid) barüber

feiner — f)in nie udz si
wzgldem tego.

Sau'fdjucrtrag, sm. =(e)g,

pl. «träge, umowa /. za-

miany.

£au'fd)uietfC, adv. w za-

mian, na zamian, w drodze

zamiany.

£flU'f£Ul), I. num. tysic;
— üDiann tysic ludzi; 3eit=»

rauin non — ^fa^ren tysic-
lecie n.; an bie —, etroa —
okoo tysic; gu — üDlalen

tysic razy, tysickro; —
unb aber — tysice; — unb
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eine 9iad)t tysic nocy i jedna;

nur Ijaben — ©pafc gehabt

mielimy tysic pociech;

eine Slnjafjt non — tysiczek
m.\ II. interi. (ei) ber 2<xu=

fenol pok — ! do dyaba!
mospanie ! daj go katu! uo,

no, no!

Jait'fcnb, sn. =(e)3, pi. =e,

tysic m., lysiczek tn.; JU

=en tysicami.

lOU'fCIlbarmtfl, adi. tysi-

coramienny.

Xau'fcnbblatt, sn. *(t)z,pl.

=bl(itter, krwawnik m., sto-

kro /., orle oko, serdecznik

m., dobra myl, kopr koski,
piórnik m., tysiacznik m.
(rol.).

Stut'feitbcr, sm. =g, pi. —

,

1) tysic ?n., liczba f. tysic,

2) tysiaczka f., banknot m.
na tysic koron, zr. i t. p.

XaU'fcitöCrlet, adi. tysi-

coraki; — )inge tysic
rónych rzeczy.

Xau'fcnbfad), £au'feubfäl=

lig, adv. tysickrotny ; adv,
tysickrotnie.

£nn'fcnbfnrbig, adi. ty-

sicznobarwny.

Suu'fcnbformig, adi. ty-

sicksztatny ; adi. tysic-
ksztatnie.

Saii'fenbfafj, sm. =e§, pi.

-fiifje, stonóg m., tysicnóg m.
(owad).

Sanfenbplbcnfrnnt, sn.

«=(e)3, szaszanki^Z., tysiacznik

m.; gtofjeS — centurya wiel-

ka, chaber jasieniec m., go-

ryczka woska (rol.).

Xait'fcnbjäljrtOr adi- *y-

8icletni.

Xaii'fcnbluoten, sm. «s,

rdest ptaszy (rol.).

£au'fcnbfó>ftg, adi. ty-

sicgowy.

Xau'fcnblorn, sn. --(e)§, po-

sypek m. (rol.).

San'fenbliinftler. sm. *§,

pi. —, czowiek w rónych
sztukach biegy, sztukmistrz

m. ; kuglarz m., czarodziej m.
;= gauberlünftler.

£an'fenbmal, adv. tysic
razy, tysickro.

SfllTfenbmalij}, adi. tysic-
krotny.

£0H'fcnbmaiut, sm. -e§,

pi. »minner, tysiacznik m.
San'fcitbjjfiinber, sm. •$,

pi. —
t

kula tysic funtów
waca.

2aH'jciibj>fiinbifl, adi. ty-

siefuutowy.

XttU'f cnbfottcrmcilt ! interi.

do licha

!

£ait'fcubfaf renitenter, lnu'*
fCllbfofa, sm. =§, pi. =g, czo-
wiek we wszystkich figlach

wywiczony, na wszystkich
sztuczkach si znajcy.

Xait'feitbfdjoit(c^eit), sn. »,
przypoudnik czerwony, ama-
rant m., stokrotka trwaa,
mionik m. (rol.).

Xau'fenbfcitig, adi. ty-

sicboczny; (obraz.) najró-

norodniejszy.

lait'fCllbftC, adi. tysiczny;
ber SCaufenbfie roetj} bag nicht

z tysica moe zaledwie jeden
to wie; (obraz.) »om §unbert=

ften in Saufenbfte fommen
w rozmowie z jednej rzeczy

na drug przeskakiwa, ple
niedorzecznoci.

£im'fenbfttmnttg, adi. ty-

sicgony.
£au'fcnbftet, sn. =§, pi.

— jedna tysiczna (cze).
Xan'fenbttcifc, adv. Vs%-

cami, na tysice.

^antologie',' sf. pi. =n,

tautologia /., wyraenie n.

tej samej myli innemi sowy.
Xttlltoio'gifdj, adi. tauto-

logiczny, samotaki ; adv.
tautolog-icznie.

Scut'troafen, sm. «§, pi.

— , kropla f. rosy.

£tllt'toerf, sn. =(e)8, liny

i powrozy okrtowe.
£ait'ttiettcr, 'sn. *g, odwil

f., odelga /'.

Xau'tvinb, sm. =(e)s, pi. --e,

wiatr wilgotny, wiatr odwil
sprawiajcy.

SnyamYtcr, sm. =§, pi. —

,

taksameter m., cenowskaz m.
(u powozów najemnych).

Sajafio'n, sf. pi. »en,

taksacya /., taksowanie n.,

ocenianie n.

Xaya'tor, sm. *%,pl. -to'ren,

takRator m., szacownik m.
£a'rc, sf. pi. =n, 1) taksa

/"., cena /. (ywnoci); 2)

opata/.; = Slbga&e; co ».;

= Sou-
Sajic'ren, va. (fjaben) ta-

ksowa, oszacowa, ocenia,
oceni.

Soyte'rer, sm. -s, pi. —

,

obacz Senator.

Sayic'rmtg, sf. pi. =en,

obacz Sctcation.

Sa'rorbnitng, sf. pi. =en,

urzdzenie n. taks, taryfa /.,

spis m. cen.

Ta'jtorctS, sm. «fc§, pi. =[c,

cena staa, oznaczona.

£a'ril3, sm. —
,

pi. —

,

Xa'pöbaiim, sm. =(e)ö, pi.

=bäume, cis m.
t

drzewo ci-

sowe.

Xa'j'toert, sm. «eS, pi. -e,

warto szacunkowa, oszaco-

wana.

£aje'fe, sf. pi. =n, taceta

f. (gatunek narcyza).

£e$nt$i'$mit$, sm. —, tech-

nicyzm m.
Xc'cOnif, sf. pi. «en, l)

technika /., nauka techni-

czna; 2) technika /., szkoa
techniczna, zakad naukowy
techniczny ; 3) technika /".,

wykonanie naleyte, arty-

styczne, kunsztowne; =
fünftlerifcfie 2Iu3fü()rung; bie-

go f. w sztuce, zrczno;
= .ftunftroertigfeit.

^C'ujlttfcr, sm. =3, pi. —,
technik m.

Se'djitifum, sn. =§,pl. -fen,

technika/., szkoa techniczna.

^C'djltiffJ), adi. techniczny,

waciwy jakiej nauce, kun-
sztowi, rzemiosu; =ec S(u§=

brud wyraz techniczny; adv.
technicznie.

XcdjnologtC', */. techno-

logia f.

£CujH0l0'gtfd), adi. techno-

logiczny ; adv. technologicznie.

Xc'djtelmcdjtcl, sn. —
,
pi.

— porozumienie n., mio-
stka /.

£C'dei, sm. =§, pi. —, te-

kiel m., jamnik m. \
= 'i&aty*

fiunb.

£ebe'mn, sn. *(§), pi. =(g),

Te Deum m. indecl.

£ec, sm. obacz £f)ee.

^CCr, sm. =(e)§, pi. =e, ma
f., dziegie m., smoa /.

(pynna); — brennen wypa-
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la, warzy dziegie; mit —
beftreicfien dziegciem, smoa
posmarowa, pomaza.

Tee'rüreimer, sm. «•§, pi
— , maziarz m., dziegciarz m.,

smolarz m.
Teerbrennerei', sf. pi. =en,

Tce'rljiitte, sf. pi. »n, ma-
ziaruia /., dziegciarnia f.

£ee'ri)iid)fe, Tee'rbütte, sf.

pi. =n, manica /., smol-

nica /.

TCC'ren, va. (Ijabert) dzieg-

ciem, mazi, smo smaro-
wa, mazi.

Tee'ren, sn. =3, smarowa-
nie n. dziegciem, mazi.

Tee'rgaUe, sf. smóka /.

Tee'rig, rzadko Tee'ridjt,

adi. 1) maziowaty, dziegcio-

way; 2) omaziony, mazi,
dziegciem posmarowany, po-

walany.

£ee'rjatfe, sf. pi. =tt, ma-
rynarz m. (artobl.).

Tee'rfelle, sf. pi. =n, wa-
rzchew /. do mazi, do
dziegciu.

Tee'rfeffel, sm. «§, pi. —

,

kocio m. do warzenia dzieg-

ciu, smoy.
Tee'rofett, sm. $, pi. =5fen,

piec m. do wypalania mazi,
dziegciu, piec smoowy.

Tee'rpawe, sf. pi. =n,

tektura namazioua.

ice'rpinfel, sm. -§, pi —,
pendzel m. do mazi.

Tee'rjrtttdje, sf. pi. =n,

pachta namazioua.

Tce'roHCÜ'e, */. pi. =n,

ródo n. smoy mineralnej.

Tee'rfanb, w». -(e)g, pia-

sek kleisty, mazisty.

Tee'rfdjtöelcn, va. (iaben)
wysmaa.

Tee'rfdjüjclen, sn. =§, wy-
smaka f.

Tee'rfcfjirjeler, Tee'rfieber,
sm. =, pi. — , obacz %ttx=
brenner.

Tee'rtimne, sf. pi. =n,

beczka /. z mazi, z dzieg-

ciem, beczka do mazi, do
dziegciu.

Tee'rtrjaffer, sn. sg, woda
f. z dziegciem.

Tee'rttJerg, sn. =(e)§, pakuy
namazione.

Xe'jjel, si». =§, 1) tegiel m.,

tusta glina niebieskawa; 2)

rzadko zamiast $opf gowa f.

;

3) kapelusz m. ; = Jput

(rzadko).

Teidj, sm. «(e)§, pi. =e,

staw m. ; sadzawka /, ; =
gifcbteid) ; einen — mit gtfdjen

befe|en zarybi staw.

Tei'djauffcfjer, sm. =§, pi.

—, stawniczy m.
Tet'djliinfe, sf. pi. =n, si-

towina stawowa, sitowie sta-

wowe.
Tei'djbamm, sm. «(e)§, pi.

=bämme, grobla /. u stawu.

Tei'djcl, sn. *$, pi. —

,

rurka /. u wodocigu pod-

ziemnego.

Tei'djfeber, sf. pi. =n,

kanarkowa trawa, ostrzyca

/., myszy ber.

£ei'd)ftfdj, sm. =e, pi. -e,

ryba stawowa, ze stawu.

Tet'd)fifd)erei, sf. pi. =en,

poów m. ryb stawowych.

Tei'djgelb, sn. =(e)§, pi.

-tt, stawowe n.

Tet'djgerinne, sn. --$, trby
stawowe.

Tet'djßraben, sn. =§, ko-

panie n. stawów.

Tei'djgräfcer, sm. -§, pi
—, Stawarz m.

Tei'djfarjjfen, sm. =§, pi.

— , karp stawowy, ze stawu.

Sei'tJjltlte, sf. pi. =n, ko-

saciec óty, botny ; = gelbe

©cbroertlilie.

Tei'djmeifter, sm. =§, pi.

— , stawniczy m.

Tei'd)imtfd)cl, sf. pi. »n,

szczeuja /.

Tei'djorbmtng, sf. pi. -en,

regulamin stawowy, przepisy

stawowe.

Tei'd^adjt, sf. pi. -en,

dzierawa /. stawu.

Tei'djpflanäe, sf. pi -n,

rolina w stawach lub nad
stawami rosnca.

Tei'djrofe, sf. pi =n, bon-

czewie «., gski pi, grzebie
m. (rol.).

Tei'djfd)ilf, «w. .-(e)ä, sito-

wie n., trzcina stawowa.

Tet'djfdrtamm, sm. -(e)8,

stawiarka /.

Tei'djfdjlenfe, sf. pi *n,

luza /. u stawu.

Tei'djWaffcr, sn. =3, woda
/. ze stawu.

Sci'dluJirifdiaft, sf. gospo-

darstwo stawowe.

Tetg, sm. »(e), pi =e,

ciasto «.; ben — einrühren,

einmacfien zamiesi, rozczy-

ni, zaczyni, zarobi ciasto
;

ben — fneten gnie ciasto;

ben — geljen laffen da cia-

stu ró; ber — gärt ciasto

kinie; £on ju — fneten

glin zamiesi na ciasto.

Tet'gaffe, sm. =n, pi =n,

piekarz m. (artobl.).

Jei'gfitrne, sf. pi. =n, uie-

aka /., mika /., gnika /.

(gruszka).

Tet'gig, rzadko Tei'gidjt,

adi. 1) mikki jak ciasto ; nie-

wypieczony, zakalisty; cia-

cisty, ciastowaty ; 2) uleay,
przecigy (o owocach).

Tct'giflfeit, sf. ciastowa-

to /.

£et'gfnetcr, sm. =g, pi. —,
wyerniatacz m. ciasta.

Tet'gfnet^ols, sn. *e§, pi.

=&5l5er (
miecki sf. pi

Tei'gfra^e, sf. pi. «n, skro-

baczka /. do ciasta.

Tet'gmeffer, sn. =§, pi —

,

nó m. do ciasta.

Tet'gmuiöe, sf. pi =n,

dzier /., koryto «., niecki

/. pi. do wygniatania ciasta.

Tet'ßräödjeit, sn. =§, pi.

— , kóko zbkowate do kra-

jania rozwakowanego ciasta.

Tet'tjrotte, sf. pi. =n, Tei'g=

roUcr, sm. =ä, pi — , wa-
ek m.

lei'gfdjorre, */. pi =n, ob.

^etgfra^e.

Tei'gfdjctbdjen, sn. «§, pi
— , may krek ciasta.

Teil, sm. (rzadko, a to

w niektórych zwrotach sn.)

• (e)3, pi =e, 1) cz f.;
czstka /*.; in meBrere =e

teilen podzieli na kilka

czci; jroei =e dwie cz-
ci, dwie trzecie; btei =e

trzy czci, trzy czwarte

;

britter, inerter, fünfter —
trzecia, czwarta, pita cz;
üu =en, jeber ein — po cz-
ci; eä betam jeber einen —
baoon dostali po czci; ber

größte — ber Jenfd)en wiek-
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sza cz ludzi; uorbetet —
przednia cze, przód m.;

Hinterer — tylna cze, ty
i».; gum =e po czci; gu glet»

djen »en po równej czci ; 2)

dzia m., udzia m. ;
= 2lnteil;

jebem feinen — geben da
kademu cz mu nalen,
da kademu, co mu si na-

ley; burd) Sofen beftimmter

— udzia wylosowany; id)

gab fcfion meinen — daem
ju, co na mnie wypada;

(obraz.) id) fiabe Ujm fein —
gegeben powiedziaem mu ju
prawd; er l)at fein — be»

lommen dosta ju swoje,

swoj cz, ju swoje obe-

rwa; er fou* fein - be!ommen
dostanie swoje ; id) fagte nicfit,

aber id) badjte mir mein —
nic nie mówiem, ale myla-
em sobie swoje; jeber l)at

fein — gu tragen kady swój

krzy dwiga; er ift ein gut

— reifer als fein 33ruber

jest o wiele, znacznie bogat-

szy ni jego brat; eö wirb

jmnbm etro. gu teit lub guteil

spotyka kogo co; naley si
komu co; = gebührt etro.;

jmnbm etro. gu teil (juteil)

roerben laffen a) uyczy komu
czego, da komu co; wy-

wiadczy komu co; b) ze-

zwoli komu na co; = roili»

fahren; gum — . . . gum —
czci . . . czci; gum — ift

erfelbft baran fdjulb czci,
po czci sam temu winien

;

er fiat einesteils recfit, anbe»

t(e)nteit§ nid)t po czci (z je-

dnej strony) ma suszno, po

czci (z drugiej strony) nie

ma jej; gutenteilä, großen-

teils w znacznej czci ; id)

für meinen — , id) meines-

teil co do mnie, co si mnie

tyczy, ja z mojej strony;

3) strona f.; = gartet;

beibe «=e Caben redjt
f

obie

strony maj suszno; e§

mit feinem »e galten nie sta
ani po jednej, ani po drugiej

stronie; ber ttagenbe — stro-

na skarca, powód m. ; ber

beflagte, nertlagte — strona

oskarona, pozwana, pozwa-
ny m. ; man muf} beibe -e

fiören naley wysucha obie

strony.

£ei'l&ar, adi. dzielny, po-

dzielny, rozdzielny.

Set'lbarfCÜ, sf. podzielno

f., rozdzielno f.

Sei'lbejug, sm. -(e)§, pi-

cgiige, odbiór czciowy (prze-

wonictwo).

Seilten, sn. :<a, pi. —

,

dim. od Seil, czstka /., cz-
steczka /.; atom m., nie-

dzieka /., moleku m. (fi-

zyka).

Seilen, I. va. (haben) dzie-

li, podzieli, rozdziela; in

ber sJJitte — , in groei gleiche

Seile — podzieli na poo-

w, poowi; ben ©eroinn mit

jmnbm — podzieli si z kim

zyskiem; id) teile beine Mei-

nung podzielam twoje zdanie,

jestem twego zdania; bie 2lr«

beit, bie 2Ju>e — podziela

prac, trud, bra udzia w
pracy, w trudzie; jmnb
©cfimerg, ©lud — podziela

z kim ból, szczcie, odczu-

wa czyj ból, czyja szcz-

cie; II. fid) —, VT. dzieli

si, rozchodzi si; r)ier teilt

fid) ber Sßeg tu droga si roz-

chodzi ; ber gtufj teilt fid) in

groei Slrme rzeka dzieli si na

dwa ramiona; (obraz.) bie

(Stimmen roaren geteilt gosy
byy podzielone; bie 2Jieinum

gen roaren geteilt zdania byy
podzielone, nie byy zgodne;

geteilte ©efüble uczucia zm-
cone ; III. vn. (fiafien) rozebra,

rozdzieli; = miteinanber,

unter ftd) — ; bie Srben fiaben

geteilt spadkobiercy podzie-

lili si; roir rooHen bie @rb=

fdjaft — podzielmy si spad-

kiem.

Seilet, sm. =§, pi. — , i)

dzielca m.\ 2) dzielnik m.

(matematyka).

Sei'lfranfatur, sf. pi. =en,

opata czciowa, opacenie

czciowe (przewonictwo).

Sei'lßelmng, */. pi- -en,

obacz Mitteilung.

Sei'Haben, m. fiabe, fiaft,

bat, fiatte teil, fiabe teilgehabt,

an etro. — uczestniczy, bra,

wzi udzia w czem.

£ei'H)uuer, sm. =§, pi. —

,

majcy m.\ udzia, uczestnik

m. (czego); spólnik m. (han-

del); ftiUer — cichy spólnik;

— an einer ©rbfdjaft spó-
dziedzic m. ; al — eintreten

wstpi jako spólnik; alte —
an bem ©efcpfte wszyscy

uczestnicy interesu.

Set'lbaft, Setlbaftifl, adi.

majcy w czem udzia, b-
dcy uczestnikiem czego

jmnön einer 6ad)e — mad)en

dopuci kogo do udziau
w jakiej rzeczy; fid) einer

©ad)e — macfien sta
_
si

uczestnikiem czego; eines

Sßerbrecfienä albo einem S3er=

brecfien — fein mie udzia

w zbrodni; einer ©acfie —
roerben pozyska, osign
co; biefeS ©lucfe fannft bu
— roerben to szczcie mo-

esz osign.
Setlbafttsfett, sf. i) udzia

m., uczestnictwo n. ; 2) spóka

/. (handel).

=teilig, adi. w zoonych
wyrazach jak groei— dwu-
dzielny; brei— trzydzielny.

leiluiafdjtne, sf. pi. «n,

maszyna podziaowa, dziel-

nica /.

Set'lnabme, */. i) uczest-

nictwo n., spólnictwo n.,

udzia m.., naleenie n. do

czego; — an einer Arbeit

spópracownictwo n. ; — an

einem 3Serbred)en uczestnictwo

w zbrodni; 2) udzia w.,

spóczucie n. ; = ÜDiitgefüfil;

sympatya /.; — am Unglücf

begeigen, au§fpred)en okaza,

wyrazi spóczucie z powodu
nieszczcia.

£ei'lltabml0§
?
adi. bez spó-

czucia, bezlitosny; = 0§ne

aJitleib ; obojtny; = gleich-

gültig; nieczuy; = unemp-

finblid).

Sei'InahmöIoftflleU, sf. brak

m. spóczucia, obojtno^ /.,

nieczuo /.

Sei'l=nebmeit, vn. nefime,

nimmft, nimmt, nafim teil,

fiabe teilgenommen, i) an etro.

— bra w czem udzia, uczest-

niczy w czem; przyczynia

si, przystpi do czego; 2)

(przenonie:) zajmowa si
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czem; sympatyzowa z czem
;

spóczuwa z kim, z czem.

SeWnetyntenb, i. adi. 1)

biorcy w czem udzia; 2)

spóczujcy, czuy, tkliwy ;
=

gefübjüoü'; sodki, agodny ;
=

liebretd) ; II. adv. z udziaem

;

ze spóczuciem, czule; sodko,
agodnie.

£ei'Inel>mei', sm. =3, pi.

—, uczestnik ot., spólnik ot.

Xci'Inc^mcnn, sf. pi. »nen,

uczestniczka /., spólniczka /.

Xd'lndjmnng, */. pi. »en,

udzia ot., uczestnictwo n.,

spólnictwo n.

i£eü§, adv . czci, po cz-
ci, czciowo; — ... — cz-
ci . . . czci, bd . . .

bd.
'£ei'lfdjetüe, */. pi. »n, tar-

cza zegarowa, wskanica /.

£et'lfen&ung, */. pi. ->tn,

posyka czciowa.
Xct'lftrCÖC, sf. pi. =tt,cz

/. szlaku (kolejn.).

Xti'lUtlQ, sf pi =ett, dzie-

lenie ».; poowiczenie n. ;
=

Halbierung; dzia m.\ = 216»

teilung ; rozdzia ot.; == %xen=

nung; podzia ot.; = S3er=

teilung; — eines $eid)e£ roz-

biór ot. pastwa.
£ei'lung§artifd, sm. -§,

rodzajnik podziaowy (gra-

mat.).

£et'lnng§fd)ter, sm. =§, pi.

— , bd m., myka/. w dzie-

leniu, w podziale.

£d'lung3Unie, sf pi. -n,

linia dzielca; linia graniczna.

£et'lung3jmnlt, sm. =(ej§,

pi. <=e, punkt m. podziau.

£ei'lung§toertrag, sm. =(e)§,

pi. =träge, ukad m., umowa
/., traktat m. podziau.

Set'Iuttgöäaljl, sf. pi. »en,

iloczyn n. (matematyka).

£et'lung3jddjen, sn. =§, pi.

—, rozcznik m., znak m.
rozczenia (gramat.).

Td'ltüdfe, I. adv. czcio-
wo, po czci; w ratach, ra-

tami, w spatach (handel); 1.

adi. czciowy; — gabjung
a) czciowa zapata ; b) opa-
ta /. ratami, w ratach.

£et'ljal)l, sf.pl. -en, dzielna

/. (matematyka).

£ct'ljal)Uirtg, sf. pi. =en,

czciowa zapata; = tetl=

roetfe Sejaljlung; wypata f.

na rachunek; = 2lbfd)lag3»

jaljhmg; rata /., spata /*.

na raty; = State.

£eittt, (wym.: t), sm. = 3,

pi. —
,
pe /., cera /.

Xelegra'mm, sn. =(e)§, pi.

•e, telegram m.
£degra'p1), sm. «en, pi.

»en, telegraf w.; opttfdjer —
semafor m., ramieniec m.;

unterfeeifd)er — telegraf pod-

morski, transatlantycki ; burd)

ben =en telegraficznie.

£degra Menami, sn. =(e),

pi. »ämter, urzd telegraficzny.

Sdegra'Menanrniort, sf.pl.

«en, odpowied telegraficzna.

Setegra'Menawarat, sm.
s (e)3, pi. -e, przyrzd tele-

graficzny.

£elegra'Mcnanffel)er, sm.

=3, pi. — , dozorca m. tele-

grafów.

£degra'Ment)eantte(r), sm.
»ten, pi. »ten, urzdnik tele-

grafów, telegrafista m.

£degra'Men&ote, sm. =n,

pi. -n, posaniec m. bióra

telegraficznego.

£degra'Menlmreau, (wym.

:

— biiro), sn. -3, pi. =>3, urzd
telegraficzny.

Xdegra'Menoienft, sm. =e§,

suba /. przy telegrafach.

SelegcaWen&ra&t, sm. =(es),

pi. »brühte, drut telegraficzny.

Selegra'Mertgetuiljr, sf pi.

=en, opata f, naleyto /.

za telegram.

Sdegra'Wienfafed, sn. »3,

pi. —, lina telegraficzna.

£degra'Menlettung, sf. pi.

»en, 1) przewód telegraficzny

;

2) zarzd m. telegrafów; =
Serroaltttng.

£degra'Menlime, sf. pi.

»n, linia telegraficzna.

Tdegra^ljenne^, sn. «e3,

pi. «e, sie /'. telegrafów.

^clcgra'^cn^jfa^I, sm. =(e)3,

pi. -pfähle, Sdegra'Menfäule,
Sdegra'Mcnftange, sf. pi. -n,

sup telegraficzny.

£eIegra'Menftation, sf pi.

sen, obacz uelegrapfyenamt.

£degra'#)enftrang, sm.
*(e)3, pi. =(ttänge, drut tele-

graficzny.

Xdegra'Menftretfen, sm.

=3, pi. —
,
pasek ot., tama

/*. Morsego.

£elegra'Mentrain, (wym.

:

-tr), sm. -3, pi. =3, pocig
poczony z telegrafem (woj-

skow.).

SdegraWjenuerein, sm.
»(e)3, zwizek telegraficzuy

midzynarodowy.

elegro/Mentoefen, sn. =3,

telegrafia /'., urzdzenia tele-

graficzne.

SdegraMte', sf. tele-

grafia f.
Xetegrapljte'rett, va. i vn.

(haben) telegrafowa, donosi,
donie telegraficznie.

£elegra'Mtfd>, I. adi. tele-

graficzny; =e SDepefdje depe-
sza telegraficzna, telegram
ot.; »e SJiadjrtdjt wiadomo
telegraficzna; II. adv. tele-

graficznie, przez telegraf, te-

legramem.

£degr<U)ljt'ft, sm. «en, pi.

=en, telegrafista ot., urzdnik
ot. telegrafów.

SdegraWfttn, sf. pi.

«nen, telegrafistka /.

SeleoIOgtC, sf. teleologia

/., nauka/, o celach (filozof.).

Sdeoio'gtfdj, adi. teleo-

logiczuy.

£dej)ljo'n, sn. =(e)3, pi.

=e, telefon ot.

£dcjjI)o'nemj)fänger, sm.

=8, pi. — , odbierak telefo-

niczny, suchawka /.

telefonieren, va. i vn.

(fjaben) telefonowa.

XtlfyWntfÜ), I. adi. tele-

foniczny; =»er Seitungbtafjt
drut telefoniczny; *eg ©e»
fpräd) rozmowa telefoniczna;

II. adv. — anfragen zapyta
telefonicznie, przez telefon.

£dejjljo'nleüung, sf. pi.

«»en, przewód telefoniczny.

£deMoni'ft, sm. »en, pi.

=en, telefonista ot., urzdnik
m. telefonów.

Xde^mti'ftin, */. pi. «nen,
telefonistka /'.

Xde^o'nne^ sn. -eg, pi.

"i, sie /. telefonów.

SdeMr/nfenber, sm. «=g,

pi. —,
przesyak telefoniczny.

Xdeijlio'nftotion, sf. pi.

en, urzd telefoniczny.
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Scleffo'j», *«• =(e)8, W- '*>

teleskop ot., dalekowidz m.

(gwiazdobadawczy).

lelcffo'jrifd), adl tele"

skopiczny.

Jc'ücr, sm. «=8, pl —

/

talerz ot.; ein — Doli (peny)

talerz; mit jmnbm uon bem=

felben — effen je z kim z

jednego talerza ; — ber §anb

wklso/, rki; — eine8

£ute8, einer 33iü^e kra? ot.

kapelusza, czapki; ^oftten

—

patena f.

Se'öerbrett, sn. -(e)3, i>J.

=er, deska /., póka f. na ta-

lerze.

Se'tterdjctt, sn. =8, jrf. —

,

rft'm. od Setter, talerzyk ot.

Sc'flcrcifen, sn. «8, pl. —

,

apka /. na drapiene zwie-

rzta.

Xe'Ucvfürmig, adi. ksztat

talerza majcy, talerzowaty

;

adv. w ksztacie talerza.

Se'tterforb, sm. «(e)3, pi.

•iötbe, kosz ot. na talerze.

Se'ttedecfer, sm. «=8, pi.

—
t
pomywacz ot., uszczy-

bochenek w., polizacz m.

£e'Hcrfdjne<fe, */. pi -n,

paskozwit ot., stoczek m.,

zatoczek m. (zool.).

Se'Ucrfdjrauf, sm. =(e)s,

pl. =fcbränfe, szafa f. na ta-

lerze.

Se'Hertndj, sn. -(e)s, i>z.

=tüd>er, 1) serweta /., obcier-

ka f. ust; 2) cierka f.
do

obcierania talerzy ; = 333ifd}=

tu*.
Se'ttertoärmer, sm. -3, #/.

—, ruszt w. do ogrzewania

talerzy.

£e'Umuf*el, */•. i>
p
-»f

tellina /., odgitek m., nied-

nik m. (maa).
Ztüu'x, sn. =8, £ettu'rme-

taü, sn. tellur m., ziemian

m. (minera.).

SCÜlt'rcrjC, sn. pi. tellu-

rzaki pi. (minera.).

SeUu'riiuu, sn. =(8), pl
«rien, telluryum ot., okaz ot.

obrotu ziemi.

Xe'mjjel, sm. -8, pi. —

,

1) witynia /., bonica f. ;

jmnbn 'jum — t)inau3trjerfen

wyrzuci kogo z domu, wska-

za komu drzwi (poufale)

;

2) rozpinado n.; == «Spann*

ftOCt; 3) nazwa gry hazar-

dowej.

£c'lH))ell>CUt, sm. =e3, budo-

wa /., wityni.
Ic'ntyeibtener, sm. =8, pi.

— , suga ot. wityni; ka-

pan m.
Se'mpxlbteuft, sm. =e3, pi.

=e, suba Boa.
Sc'mptHjerr, sm. »n, pi.

=en, 2e'ni}jclntter, sm. °3,

pi. —, templaryusz ot., boo-
grobca m.

Se'lMpClIjOf, sm. =(e)3, 1)

—
,

pi. =böfe, plac ot. koo
kocioa; 2) rezydencya f.,

siedziba /. teroplaryuszów.

Se'llHJellt, I. vn. (Caben)

gra w pewn gr hazar-

dow; II. vn. i fi* — , er.

(fyaben) pitrzy si; = ft*

auftürmen.

Se'ntpelor&etl, sm. =8, za-

kon w. templaryuszów.

Se'ntjjelraiit), sm. =(e)3, pi

*e witokradztwo n.

'ic'mVlräituer, Ic'm)jcl=

fdmitber, sm. =8, jri. —

,

witokradca ot.

Se'tttyClritter, sm. obacz

£empelt)err.

XCmi)era, s/*. tempera /.

(malarstwo); obraz malo-

wany farbami wodnemi; —
tnaten malowa farbami wo-

dnemi.

Se'mpcrafarbe, sf. pi ^n,

farba wodna; mit «=n malen

malowa farbami wodnemi.

Se'nUjeragemälbe, sn. -s,

pl, —
f

obraz farbami wod-

nemi malowany.
Xe'm^cramalcrei, sf. pi

=en, obacz Sempera.

£ent}jerante'nt, sn. -(e)8,

pi, se, temperament ot., uspo-

sobienie n.

XcitH)Cia'njt)CU)C9it«9, «/•

ruch wstrzemiliwociowy;
= gjläfjtgfeitSbercegung.

SemptWnstoerein, sm. <e)8,

pi. »e, stowarzyszenie n.

wstrzemiliwych ; = Sllä^ig-5

feitDerei

Skrminberung ber — spadek

m. temperatury.

$em}jcratit'rerljul)mtg, */.

pi. »en, podniesienie n. si

temperatury.

tcmptratifrcnuebrigting,

sf. pi -en, spadek ot. tem-

peratury.

£em$erata'rfdjwan!iHt(i, sf.

pi. «en, chwiejuo /. tem-

peratury.

Scmveratn'i'Derönberung,

sf. pi. =en, £em*>eratn'r-

u)Cd)fd, sm. --8, zmiana /.

temperatury.

Scm^ctCnslet, sm. -8, pi

— , czowiek wstrzemiliwy.

Xempcne'reit, va. (fjaben)

miarkowa, umiarkowa, a-
godzi, zagodzi; wstrzymy-

wa, hamowa.
£emptrte'rmeffer, sn. --8,

pl, —
f
nó ot. do farb (ma-

larstwo).

SenHJcnc'rjntlDer, sn. *s,

pi, —
f
proszek umierzajcy

ból.

SCmptnt, va. (Ijaben) miek-

czy stal.

Xc'nH)erofnt, sm. =s, pi.

«Öfen, temprówka f.

Sc'mpler, sm. =8, pi —
obacz Sempelfierr.

Xc'nUJltrorbcn, sm. Sem-

pelorben.

Xt'mp, sn. <8), p^. '8 i

Sempi, tempo n., ruch ot.,

iloczas ot., wymiar ot. czasu,

stopie ot. szybkoci; takt

m.; ba8 — beobachten za-

chowa takt.

Semp-oralteii, sn. pi tem-

poralia pi., dobra wieckie

(koció).

SentpOtft'*, adi. czasowy;

adv. czasowo.

£em}Jortfte'ren, vn. (fjaben)

zwleka, stara si zyska

na czasie.

£e'm)u3, sn. —
,
pi =pora,

czas ot. (gramat.).

ICIta'lct, sn. (i sm.) •§,

^ #
_

/
i) tenaku ot., de-

szczuka pismo trzymajca

SemiJetatH'r, */ pi =en, (drukarstwo); 2) szczypczyki

temperatura /., ciepostan ot.
;
pi (chirurgia),

mittlere - rednia tempe- ScltbCnä, sf. pi. «*V ten-

ratura; plöfelidjer Sßed)fet ber dencya /.; skonno ^
— naga zmiana temperatury; I denie n., dno /., -
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Neigung; zmierzanie n. do
pewnego celu.

^cnöcnjiö'g, adi. tenden-
cyjny; adv. tendencyjnie.

Settbe'njier, sm. =g, pl.

— , dziaajcy m., postpu-
jcy m. pod wpywem pewnej
tendencyi.

Seitbe'llJ--, adi. tendencyjny.

SenbC'JljHtCratUr, */. lite-

ratura tendencyjna.

Senbe'njjjfoaeft, sm. -ffeg,

pl. -ffe, proces tendencyjny,
proces wytoczony z pobudek
politycznych, z nienawici.

Sen&e'itjroraan, sm. -(e)g,

pl. «e, powie tendencyjna,
powie napisana w celu

udowodnienia jakiej tezy.

Senbc'näftücf, sn. -(e)g, pl.

•e, dramat tendencyjny.

£e'n&er, sm. -g, pi. —

,

tender m., jaszczyk m.\ ge-

füllter, beiriebgfäljtger, aug-
gerüfteter — tender peny,
tender zaopatrzony (kolej n.).

£e'nberau§riiftiiitg§gegen»

ftitttbC, sm. pl. przybory ten-

drowe (kolejn.).

Se'nberfiiiitridjtcr, sm. =§,

pl. —, lej m. (kolejn.).

Se'ttberlrjfontoitüe, sf. pi.

•tt, parowóz tendrowy, teu-

drówka /. (kolejn.).

£e'nne, sf. pl. -n, bojo-
wisko n., boisko »., gumien-
nica /., klepisko «., tok m.\
auf bie — breiten, legen wy-
sypa na klepisko.

£e'nnenflat|cf)e, */. pl. =n,

^e'nncnfAlägcI, sm. =g, pl.

— , Se'nnenftarajife, */. pl.

-n, klepado n.

Xt'tlOX, sm. =g, tre /.,

osnowa /.; = SBortlaut.

£eno'r, sm. -(e)g, pl. -e

i %en'ó'te, 1) tenor m. (gos
mski); rjofjer — wysoki,
silny, bohaterski tenor; tiefer— tenor nizki ; 2) tenorzysta

m. (piewak); = Sencrift.

£enrj'rgeige, sf. pl. «n,

altówka /. (instrument mu-
zyczny).

£eitflrt'ft, sm. «en, pl. -en,

tenorzysta m. (piewak).

SetWtpartie, sf. pl. »n,

partya tenorowa.

Seno'rfänger, sm. =§, pl.

— , tenor m., tenorzysta m.
;

jroeiter — drugi tenor.

Senr/rfdpffel, sm.,Xtno'i-
JCtdlCU, sn. = g, pl. — , klucz
tenorowy (muzyka).

£eno'rfttmnte, */. pl. -n,

tenor m.
;

gos tenorowy
(muzyka).

Senta'men, sn. *g, pl.

«mina, próba /., dowiad-
czenie n. ; egzamin wstpny.

£entte'ren, va. (r)aben)ten-

towa, próbowa.
Xt'Witi), sm. «(e)g, pl. =e,

kobierzec m., dywan m.

;

okrycie n. na stó; = %\\<S)=

becte; — mit eingewebten

Figuren gobelin m.; bte »e

legen, aufnehmen pooy,
zdj dywany; ein ^intmer
mit -en auslegen wyoy
pokój dywanami.

Se'Wtdjarbeit, sf. pl. -en,

robota kobiercowa.

£e'wndjöefnt, sm. *g, pl.

— , Se Wudtfürfte, sf. pl. «n,

mioteka f., szczotka f. do
czyszczenia dywanów.

Xt'Witybttt, sn. -e(g), pl.

=e, grzdka porosa rolinami,
kwiatami rónokolorowymi.

£e'j)ptdj&ntrler, sm. *§, pl.

— , drukarz m. kobierców.

Se'Midifaörifant, sm. -en,

pl. -en. obacz Xeppidjmacber.

Se'widjljäitMer;, sm - '%> Pl-

— , handlujcy m. kobier-
cami.

Se'Widjmadjer, Se'Widj-
ttcber, Xt'ppiüjWixftt, sm. =g,

pl. — , kobiernik m.
£e'ndjnagel, sm. =§, pl.

-nägel, gwód m. do wie-
szania, do przytrzymywania
kobierców.

Se'Wndntange, sf. pl. =n,

dr? przytrzymujcy kobierce.

Se'Wtdiftider, 'sm. -§, pl.

— , haftarz m., wyszywacz
m. kobierców.

Se'Widjtrjirfem, */. pl. »en,

tkanie n. kobierców.

SeWtdjjeiig, sn. -(e)g, pl.

»e, materya kobiercowa.

£e'rfiium, sn. =g, terben

m., terb m. (minera.).

£ermfn, sm. =(e)g, pl. »z,

1) termin m., czas oznaczo-
ny; czasokres m.\ jmnbtn
einen — beftimmen, anberau»

3 ni en ber, SDeufcfcpoIniftfie» SBSörterDUdrj.

men, feigen wyznaczy koma
termin; ben — rjerlängern

przyduy termin; ber — ifl

geftern abgelaufen, »erfatten

termin wczoraj ubieg; bet

3lblauf beg -g przy kocu,
ku kocowi terminu; öufjer»

[ter — termin ostatni, osta-

teczny; in «en jagten paci,
spaca ratami, w terminach
oznaczonych; auf =e tterfau»

fen sprzedawa na raty, na
spaty; bte 3Jiiete für mehrere
-i fdjulbtg fein zalega komor-
nem za kilka kwartaów ; 2)

termin sdowy, audyencya f.

(sdowa) ; ber — ift für mor-
gen angefe^t audyencya wy-
znaczona na jutro; id) Ijatte

geftern — miaem wczoraj
termin (w sdzie).

SermtlWlten, s. pl. Termi-
nalia /. (uroczysto na cze
rzymskiego boga Termina).

Sermi'nfauf, sm. =(e)g, pl.

-laufe, kupno terminowe, cza-
sowe, na czas oznaczony.

SJenninolrjgte', sf. pl. -n,
terminologia f., zbiór m. wy-
rae naukowych, przemyso-
wych, rkodzielniczych, ja-

kiej umiejtnoci.

jtcrmtno'lo'gifd), adi. ter-

minologiczny ; adv. termino-

logicznie.

Te'rminus te'chnicus, sm.
— —

, pl. -nici, wyraz tech-

niczny, wyraz rkodzielny,
rzemielniczy, przemysowy,
naukowy; = tecfjmfdjer 2tu=
brud.

Sermt'nüerlättgentng, */.

pl. «en, przyduenie n. ter-

minu, czasokresu.

Sermi'nöerlitft, sm. «eg, pi.

=e, bet — pod rygorem, pod
kar utraty terminu.

£eriW'ttH>etfe, adv. termi-
nami, ratami, w pewnych od-
stpach czasu; — bejahen
paci, spaca ratami, w ozna-
czonych czasokresach.

Sermt'te, sf. pi. -n, ter-

mit m., biele m. (owad).

St'nte, sf. pl. »n, terno n.

(w loteryi).

£erj>e'n, sn. -g, obacz
£erpentinlampfer.

36



Scrpenti'n
562 Scftame'ntSjcugc

SCC^JCnti'n, sn. •§, terpen-

tyna /., olej ywiczny, sok

ywiczny.
SerpentriiarttCl, adi. ter-

pentynowy.
Serjjcnti'nbaum, sm. »(e)8,

pi. »bäume, Xcr^enti'npiftaaic,

sf. pi. -n, terpeutynowiec m.

£erjjenti'ngetft, sm. -eg,

Serjjenti'nfptritHS, sm. —

,

esencya terpentynowa.

Setyienti'nlantyfer, sm. •§,

kamfora sztuczna.

Serpentt'nftrmS, sm. -ffe§,

pi. -ffe, pokost terpentynowy.

Serpentt'nöl, sn. «(«08, pl
sC, olej terpentynowy.

Scrrai'n, (wym. :
—r), sn.

--§, pi -ö, teren w., grunt

m.. plac »i.; — genunnen

stan na pewnym gruncie,

ustali si; ba§ — behaupten

dotrzyma placn.

Serra'ffe, sf. pi. -n, i)

,

taras m., tarasa /., ziemio-
j

wal m., ziemioway pi., nad-

ziemek m., upaz m.\ wy-

nioso ziemi poziomo zró-

wnana, ziemioschody pi.,

ziemiostopnie pi. ; 2) pogród-

ka /., grzdka/, w ogrodzie;

= ©artenbeet.

£erra'ffettbad), sn. -(e)3, pi.

rbädjer, dach tarasowy, dach

paski.

Scrra'ffcnfÖrmig, adi. tara-

sowy.

Serra'ffenianb, sn. -(e)3,

pi. =länber, kraj pokryty pa-

górkami stopniowymi.

£err'affemnauer, sf. pi. =n,

mur odporowy, podporowy.

Serraffie'ren, va. (baben)

tarasowa, waowa, robi
ziemiostopnie, sypa pagórki

stopniowe, schodowe.

£erri'ne, sf. pi- «n, waza

/. na zup.
Sctrt'nenlijffcl, sm. -§, pi.

—, yka f. do zupy.

Semtona'1, adi. terryto-

ryalny, obwodowy, okrgowy.
Sernto'nimt, sn. -§, pi.

-tien, terrytoryum n., obwód
m., obrb m., dzielnica f.

2erronfte[ren, va. (t)aben)

terroryzowa, wprawia w
postrach.

2em>n'§mil§, sm. — , ter-

roryzm m., rzd m. postrachu.

I
Scrrori'ft, sm. -en, pi. »en,

terrorysta m., siejcy m. po-

strHci.

SettOrt'fttffJ), adi. terrory-

styczny; adv. terrorystycznie.-

Xt'xüa, sf. pi. -tien, l)

tercya /., trzecia klasa

gimnazyów niemieckich; 2)

(take: Se'rtiafdjrift, sf.)

tercya f. (druk.); 3) obacz

Settie 1); 4) trzeci gos

(w muzyce).

£ertia'ner, sm. -8, pi. —

,

1) ucze m. tercyi gimna-

zyalnej; 2) (take: £crtia'=

rtermönrh, sm. =e, pi. «e)

tercyarz m., braciszek m.

trzeciego zakonu w. Fran-

ciszka.

£ertia'nfieber, sn. *% pi

— , trzeciaczka /., ograszka

/. (febra).

Scrtiä'r, adi. trzeciorzdo-

wy (geologia).

Serttä'rbUbung, Serüö'r»

fOrmattOtt, */'• pi =en, trze-

ciorzdowe utwory (geologia).

Xettiä'rjett, sf. epoka trze-

I ciorzdowa (geologia).

£e'rtiattiecl)fel, sm. »3, pi
— , trzeci egzemplarz wekslu

(handel).

Se'ttte, sf. pi =n, 1) ter-

cya /'., tizecia godzina w
kocielnym podziale dnia; 2)

take: Se'rjk, sf. sze-
dziesita cz sekundy.

Serj, sf. pi =en, l) sze-
dziesita cz sekundy ; 2)

tercya /. (muzyka i szer-

mierka).

Serjccol, sn. <e), pi. -e,

tercerola f., krócica /.

SerjCtt, sn. -(e)3, pl =e,

tercet m., piew trzygosowy,

muzyka trzygosowa.

Se'rjbteb, sm. -(e)3, pl -e,

tercya /. (szermierka).

XCCit'ne, */• Pl "«/ tercyna

f.
(wierszowanie).

Sefrhi'ne, sf. pl =n, $c'-

fcfjing, sn. .(ejS, pl -e, kró-

cica /.

£eft, sm. «(e)3, pl. *, 1)

kapelka f. (chemia) ; 2) take :

SCftetb, sm. «e3, pl. «e, przy-

siga /. protestantyzmu (hi-

storya).

£eftame'nt, sn. »(e)§, pi

»e, 1) testament m., postano-

wienie n., rozporzdzenie n.

na wypadek mierci, ostatnia

wola; ein, fein — modjen

zrobi, napisa testament

;

ba§ — hinterlegen, eröffnen

zoy, deponowa, otworzy
testament; etgenfyänbigeä —
testament wasnorcznie pi-

sany; geugenbafteä — testa-

ment w obecnoci wiadków
zrobiony; münblidjeä — te-

I stament ustny; SHnfiang, 5ftach=

|
trag ftUtn — kodycyl m.

;

imnbn in feinem — bebenfen

przekaza co komu testamen-

tem ; ohne — fterben umrze
bez testamentu; ein — um-

fiofjen obali testament; 2)

bas ailte unb bas 5Heue —
Stary i Nowy Testament,

Pismo wite starego i nowego

zakonu.

Seftamenta'rtfdj, £efta=

me'ntUd), L testamentowy,

ustanowiony testamentem ; »e

Verfügung rozporzdzenie te-

stamentowe; II. adv. testa-

mentem, testamentnie.

Seftame'ntntadjer, sm. =8,

pl. — , testator m., rozporz-

dzajcy m. na wypadek

mierci.

£eftame'ntmad)enn, sf. pl
-nen, testatorka f.

Xcftame'ntSanbong, sm.

*(e)B, pl. »bange, £eftame'nt$»

beilage, */. pl. =n, Scftame'ntS*

nadjtrog, SeftantentSaufa^,

sm. -es, pl. -träge, -fäfce, ko-

dycyl m., dodatek m., dopis

m. do testamentu.

£eftame'nt§erbe, sm. *n, pl
=n, dziedzic testamentowy.

Seftame'ntSeröffming, */.

pl. =en, otwarcie n. testa-

mentu.
£eftame'ntf(breiber, sn. =»,

pl. — ,
pisarz m. testamentu.

SeftamCntbctfiigung, sf.pl.

=en, rozporzdzenie testamen-

towe.

Seftame'ntgboaftreifer, sm.

s
>i pi. — /

egzekutor m., wy-

konawca m. testamentu.

Xeftamc'ntgbottftrerlung, sf.

pl. =eit, wykonanie testamentu.

XcftamCntÖtrjCtfC, adv. te-

stamentem, testamentarnie.

leftoraCntgjcuge, sm. -n,
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pi. =n, wiadek testamen-

towy.

Sefttt't, sn. =(e)g, pZ. =e, po-

wiadczenie n. uczszczania
na wykady uniwersyteckie.

£efta'tor, sm. =g, pi. «en,

testator m.

Seftte'ren, I. va. (fjaben)

powiadcza, zawiadcza ; =
begeugen; II. vn. (t)aben) 1)

robi, pisa testament ; 2) po-

wiadcza uczszczanie na
wykady uniwersyteckie.

Seftte'rer, sm. -§, pi. —,
testator m.

Sefttrno'ntmrt, sn. -(§), pi.

•nia i =nien, wiadectwo n.,

powiadczenie n.

i^Cfti'fCl, *m. p?. «n, jadro

«. (anatomia).

£ete, sf. pi. °n, przód jw.,

czoo n. maszerujcego od-

dziau wojska.

£etrd(ljO'r&,(wym.: —kord),
sn. =(e)§, pi. --e, tetrachord

m. (instrument muzyczny).

Setcae'ber, sn. -g, pi. —

,

czworocian m. (geometr.).

Setrtie'brifcfj, adi. czworo-
cienny.

Tetralogie', sf. pi. =n, te-

tralogia /. (pimiennictwo).

Setrame'ter, sm. »g, pi. —

,

tetrametr m., wiersz cztero-

zgtoskowy.

Setra'rd), sm. =en, pi. «en,

tetrarcha m. (historya).

Setrardja't, sn. =<e)§, pi.

»e, tetrarchat m. (historya).

£etrarcljte', sf. pi. =n, te-

trarchia /. (historya).

Seit'er, I. adi. 1) drogi;

drogocenny; = foftbar; «er

Sßreig wysoka cena; ©d)ul)e

ftnb jefct fetjr — buty teraz

s bardzo drogie; — madjen
podwyszy cen ; — , teurer

roerben podroe; rote — ? ile

kosztuje? mir Ijaben jefct »e

fetten mamy obecnie drogie

czasy; f)ter ift guter 3tat —
trudna to sprawa; 2) (przeno-

nie:) drogi, kochany; =er

{jreunb drogi, kochany przy-

jacielu; II. adv. drogo; —
begasten drogo zapaci; gu
— bejahen przepaci; in

Sonbott ift — leben w Lon-
dynie ycie drogie; bag foU
if)tn — gu ftefjen forrtmen za-

paci on to drogo, drogo to

przepaci; b,od) unb — fdjroö«

ren zaklina sie na wszystko
;

bod) unb — Derfpredjen przy-
rzeka, przyrzec uroczycie.

£eu(e)nmg, sf. pi. =en,

droyzna /. ; — Iet)rt l)au=
fjalten droyzna uczy gospo-
darowa.

£eit'fe, sf. pi. =n, gbia
/., gbina /. (górn.).

£eu'fel, sm. «§, pi. —, i)

dyabe m., czart m., bies m.,

licho n. ; bog ift ber etnge=

fletfdjte — to istny dyabe;
ärger alg ber — gorszy od
dyaba; ber — fcbjaft ntdjt

dyabe nie pi; eg ift ein —
rjon einem äßetbe to dyabe
nie kobieta; ber — »rebtgt

Ü8ufje dyabe siada za krzy-

em; nom — befeffen fein

by optanym przez dyaba;
in beg 'g $üd)e fommen do
dyaba na obiad si dosta,
dosta si w dyabelne obroty,

kopotu sobie narobi, biedy

si nabawi; ben — im Seibe,

im Warfen fjaben mie dyaba
pod skór; bag tnufj mit
bem — guge^en, ber — r)at

tjter feine Ipanb im ©piele

dyabe si w to wmiesza,
dyaba w tern sprawa; ber
— ift log pieko si obru-

szyo; bem — ein 39ein ab»

fdEjrobren strasznie si przy-

siga, przysiga si o lada

co ; ber — ! gum — ! gum —
aud) ! pfui — ! do dyaba

!

do licha! jmnbn gum —
fd)id*en posa kogo do dya-

ba, przepdzi kogo; gum
— fa|ren laffen porzuci do

dyaba; gb,, fdjere bid) gum
— ! gefj in -g üftamen! id,

pójd do dyaba, do czarta
!

;

bid) foU ber — goleni niech

ci dyabli wezm! mag gum
— gibt'g? co tam do dyaba?
mag gum — lann id) benn
tun? có do dyaba mog
zrobi? mag — albo in «=g

Jlamen foU bag fjeifjen? có
to u dyaba ma znaczy?
id) roili beg =g fein albo |o!'

mid) ber — , roenn bag roaljr
j

ift ! niech mnie dyabli wezm,
porw, jeeli to prawda !

!

roer —, roer gum — ! ki I

(jaki, jaki) dyabe! mag
gum — bringt ib,n benn nod)=

mals Ijterljer! ki dyabe zno-

wu go tu niesie ! bag taugt

bem — ! dyaba (mi) po tern

!

gu roeld)em — foli id) benn
ba§ madjen? po jakiego dya-

ba mam to zrobi? bag roeifj

ber — dyabe to wie; id)

frage ben — banad) dyaba
o to pytam, wcale na to nie

zwaam; er roeifj ben —
baoon dyaba on tam o tem
wie, nic o tem nie wie; beg

=g roerben odda si biesu;

plagt bid) ber — ?
*
fiift bu

beg =g? czy ci dyabe op-
ta? zy duch opanowa?
czy oszala? fein gangeS

Vermögen ift gum— (gegangen)

cay jego majtek dyabli wzi-
li; roo ber — felbft nid)tg aug=

ridjten fann, ba fdjtcft er feine

©rofjmutter gdzie dyabe nie

moe, tam bab pole; fltan

foU ben — nidjt an bie SDBanb

malen nie maluj dyaba na
cianie, by si nie przyni

;

nie wywouj wilka z lasu; in

ber 9tot frifjt ber — glUgen
godny dyabe zje i muchy

;

2) ein armer — biedaczysko

n., chudeusz m. ; ein bummer
— gupiec m.\ ein gutmü=

tiger — dobroduszny chop;

3) mandryl m., pawian m.
(mapa).

£eu'feld)en, sn. =g, pi. —

,

dim. od Xeufel, dyabeek m.,

dyabl «., dyabltko n.

Teufelei', sf. pi. -en, dya-

belstwo n., czartostwo n.
;

bafjinter ftedt eine — poza

tem kryje si jakie dyabel-

stwo, jaka dyabelska sztuka.

Teu'feltn, sf. pi. «nen,

dyabli ca f.

Seu'feljjaft, Seu'felmäjjtg,

adi. dyabelski; adv. po dya-

belsku.

Seu'felSaüDt^ sm. -ffeg,

pi. =ffe, czarci ks, czartowe

ebro, dryakiew polna (ziele).

Seu'fetgabboIot
f

sm. -en,

pi. »en, dyabelski adwokat.

£eu'felganbeter, sm. =g, pi.

— , czciciel ni. daba.

Seu'felgariett, */. pi. =en,

robota dyabelska, bardzo

trudna.
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Scu'felSbalfl >6 Xljta'ttt

Scii'fdäbaig, sm. =e§, pl.

-bälge, dyable n.

Seu'fdälianner, Seu'fclS«

I>efd)tt>ijrer, sm. -§, pl. —

,

egzorcysta m., wyganiacz m.,

zaklinacz m. dyabów.
Seufclbannerei, £en'fcI3=

bcfdjuiönnig, sf. pl. -en,

egzorcyzm m., wyganianie n.,

zaklinanie n. dyabów.
Scu'feWbeftie," sf. pl. »n,

potwór piekieluy.

£eu'feI3l>Iatt, sn. *e§„ pl.

«blättcr, pokrzywa/, egawka
/., gawka /., yczka /.,

yka /.

Teufelsbraten, sm. «s, me-
godziwiec bezczelny.

SeiTfetöfaaut, sf. pl.

»braute, dyablica /., czaro-

wnica /.

Seit'felSbrilt, sf. dyabelski
pód.

Seu'felftnener, sm. -§, pl.

—, obacz Seufelanbeter.

£eu'fel3bienft, sm. «eg, kult

dyabelski, cze dyabu od-

dawana.

SeWfelorecf, sm. =e,
czarcie ajno, smrodzieniec

m. (rol.).

Seu'feläfinger, sm. «ä, pl.

—, dyable pazury, belemint

m. (rol.).

£eu'fel§flud)t, sf. dziura-

wiec m. (rol.).

Seu'fel§gef djinetj?, Seu'felä»

gejüd)t, sn. *%, obacz Teufels»
brut.

Seu'felSjunge, sm. -n, pl.

—, zuch chopiec m.

£eu'fel3ferf, stn. -§, pl.

«e, dyabeJ nie czowiek,
dyablisko n.\ zucb m.,
cbwat m.

Seit'feläftttb, sn. «(e)8, pl.

er, 1) grzesznik zatwardzia-

y; 2) dyabelskie, dyabelne
dziecko (tak w zem jak w
dobrem znaczeniu), beben m.

Seu'felSftrfdje, sfpl. -n,
obacz SoUfirfcbe.

Seu'fetgftaue, sf. pl. -n,

1) szponiatka /. (rol.); 2)
pazur dyabli.

.
^cu'fel§trabi>c

f sf. pl. «n,
ciernica /. (zool.).

Seu'felgfram, sm. «(e)§,

sprawka /. dyabla, dyabel-
stwo n.

Icit'fClCfuitft, sf.pl. -fünfte,

sztuka dyabla, czarowanie n.

;

magia /.

£eu'fel3lift, sf. pl. =tn,

cbytro dyabelska.

'leufetSmnbdien, sn. «s,

pl. —, dziewcz dyabli-

ca f.

£eil'fel3mtfdj, sf. czartowe
mleko, sporysz mleczny (bot.).

Seil'felSmilftf, sf. muzyka
dyabelska, dzika.

Seu'felSnabet, sf. pl. «n,

jtka /., panna /., poziom-
nica /. (zool.),

£eu'feI3fadje, sf. pl. «n,

sprawa dyabelska, nieczysta.

£eu'fel3fdjlujj, sm. -ffeg,

pl. «fctjlüffe, zamek m. z

wpustem.

£eu'fel3fjja§, sm. «eg, pl.

«fpä'fce, dyabelski, brzydki

£eu'fei3fotel, sn., £eit'fel3=

fpltf, sm. «'
xe)g, strach, figiel

dyabelski.

£eu'fdgftmd), sm. «(e)§,

pl. »e, figiel dyabelski, psota
dyabelska.

£eu'fel§becehning, sf. ob.

SeufetDienft.

Seit'felSberfdjmbung, sf.

pl. -en, cyrograf m.
£eit'fel§ttieib, sn. «(e)g, pl.

-er, dyabe baba f. t
dya-

blica f.

XtU'ttläMzt, sn. =(e)g, pl.

-z, sprawa /., dzieo n. sza-

tana, dyaba.
Seu'fel3n>irtfd)aft, sf. pl.

«en, gospodarstwo dyabelskie.

£eit'fef3ömr$, sf. pl «en,

salomonek m. (rol.).

£eu'fel§3eug, sn. -(e)g,

dyabelstwo «., sprawa czar-

towska.

£eu'fel§stttrn, sm. =(e)g,

pl. «e, licyna potowa, kozi-

róg chiski, cicholas m.,
wiciokrzew lancetowaty, bar-

bara /., ligustr m. (rol.).

Sea'fen, va. (baben) doby-
wa z kopalni.

£eit'f(e)Itfd), adi. dyabelski,

dyabelny, czarci, czartowski;

adv. po dyabelsku, po czar-

towsku.

Seu'fling, sf. dobywanie
n. z kopalni.

Setttfdj, adi. obacz 2)eutfd).

Scyt, sm. «eg, ])l. «e, 1)
tekst m.\ osnowa/., tre/.;
sowa pl. (muzyka); libretto

n. ;
= Dperntegt; btefeg SBort

fteljt nicht im «e tego wyrazu
nie ma w tekcie; über einen
— prebigen osnu kazanie
ua tle jakiego zdania biblij-

nego; nur roeiter im «e! da-
lej mów, co zacz! idmy
dalej! ju tief in ben —
lommen nadto zagbia si
w jakim przedmiocie, w ja-

kiej materyi; aug bem -e

fommen, fallen odstpi od
treci, straci wtek

;
jmnbn

aus bem «e bringen zmyli
kogo; roieber auf ben —
fommen wróci znowu do
przedmiotu, do rzeczy; jmnbttt

ben — tefen zburczy ko-

go, zmy komu gow; 2)

tekst m. (gatunek druku).

£e'£tai>()iUmng, sf. pl. =en,

ryciny pl. w tekcie.

£e'ftau§gabe, sf. pl. =n,

wydanie n. tekstu bez uwag,
bez dopisków.

£e'ytberid)tigmtg, sf. pl.

«en, sprostowanie n. tekstu.

Se'ytbud), sn. =(e)g, pl.

«büdjer, libretto n. (opery).

Seytt'ltnbuftrie, sf. prze-

mys tkacki.

£eftf'ltt)areit, sf. pl. prz-
dzy pl.

SCytfrtttf, sf. krytyka/.,
ocena /. tekstu.

Se'ytmüpg, £e'£tgemäfi,
adi. tekstualny, dosowny;
adv. tekstualnie, dosownie.

SCftfdjrift, sf. tekst m.
(gatunek druku).

£e'£itier6effenmg, sf. pl.

«en, poprawa /. tekstu.

SCftttWte, sn. pl. sowa
pl. tekstu; sowa pl. libretta

(opery).

£eytU'r, sf. pl. -en, tek-

stura f., skad m., ksztaZt

m., zoenie n.

£haumatit'rg, sm. «en, pl.

«en, taumaturg m., cudo-

twórca m.

Xfyta'ttt, stu «g, pl. —,
teatr m., gmach m., dom m.,

miejsce n. widowisk, igrzysk,

dom ni. przedstawie ; scena

f., widownia /.; = SBüBne;

widowisko ».; = ©djaufpiel;



£fjea'ter= i65 S&ee'tifdj

tn§ — gefjen i do teatru;

junt — gehen zosta aktorem
;= ©d)aufpie(er roerben; auf

bem — auftreten wystpy-
wa, wystpi w teatrze, na
scenie.

^tjtü'ttt", adi. teatralny.

Ibea'teragent, sm. -en, pl.

-en, ajent teatralny.

£ljca'eragentte, sf. pi. =n,
ajencya teatralna.

£ljea'terauffii&ning, */. pi.

-en, przedstawienie teatralne.

Sfyta'ttxUvifyt, sm. =(e)§,

pi. =e, sprawozdanie teatralne.

lAta'tttbtfüd}, sm. .(e)§,

_p£. =e, frekwencya /". teatru

;

odwiedzanie n. teatru.

Styea'terbefucijer, sm. =g,

.p^-
—

, odwiedza/- m. teatru.

Sljea'terbiü'et, sn. -.$, pi.

-3, bilet m. wstpu do
teatru.

Xljca'terccnfur i Sljea'ter-

JCnfltr, sf. cenzura teatralna.

Z^ta'ttlCOÜp, (wym.: ku),

sm. «g, pi. .=£>, niespodzian-
ka sceniczna.

Ifjea'terbeforation, sf. pi.

»en, dekoracya f., wystawa
f. sceniczna.

21)ea'terbt(f)ter, sm. -s, pi.
—

,
poeta dramatyczny.

Xl^ca'tcrbttcftor, sm. =§,

pi. -en, dyrektor m. teatru.

Sljea'tergerät, sn. -(e)§, pi.

-e, sprzty leatralne.

^l)ca'tcrl)clb
f

sm. -en, pi.

-en, aktor grajcy role boha-
terskie.

SJjea'terfajjetfe, sf. pi. =n,
orkiestra f. (teatralna).

Sfiea'terfaffe, sf. pi. w,
kasa teatralna.

£bea'terföftiim, sn. .(e)s,

pi. =e, ubiór m., strój w. tea-
tralny.

Sbea'terleben, sn. =g, ycie
aktorskie.

£ljea'ierl(>ge,(wym.: —loe),
sf. pi. =n, lea teatralna.

£bea'terntaler, sm. =g, pi.

— , scenograf m., malarz m.
dekoracyi scenicznych.

Jhea'termantel, sm. =g, pi.

-ntäntel, paszcz m. do
teatru.

£I)ea'termafrijt!ttft, sm. -en,

pi =en, maszynista teatralny.

Sljea'termeifter, sm. *§, pi

— , nadzorca m. robotników
teatralnych.

£l)ea'ter£äcf)ter, sm. -§, pi.

— , dzierawca m. teatru.

Sfiea'terjjerfjjefttb, sn. =§,

pl. =e, lornetka f., przy-
blika /.

Sbea'terjmnjefftn, sf. pl.

-nen, artobliwa nazwa dla

aktorek.

£b>a'ierrmttine, (wym.: ra-
tin), sf. rutyna /., wprawa
/. uzyskana na deskach
teatralnych.

2:bea'terfcf)nftftettei:, sm. >§,

pl. — , autor dramatyczny,
pisarz dramatyczny.

£bctt'tofcb>anf, sm. -(e)§,

pl. =fd)n>änfe, farsa /., kro-
tochwila f.

Sliea'terftreid;, sm. =(e)§,

pl. =e, obacz Sheatercoup.

Sbea'terftütf, sn. =(e)§, pl-

-e, sztuka teatralna, sce-

niczna, dramat m.
Sbea'terböriMitng, sf. pl.

=en, przedstawienie teatralne.

Sfjea'tertnefen, sn. =g, spra-
wy teatralne.

Sfjea'teräething, sf. pl. -en,

pismo teatralne.

Sljea'terjettel, sm. =§, pi.

— , afisz m., ogoszenie n.

przedstawienia.

£I)eati'ner, sm. =§, pi. —

,

£ljeati'nerntönd), sm. =e,
pl. se, Teatyn m.

£ljeatra'lifu% adi. teatral-

ny, dramatyczny, sceniczny,

adv. teatralnie,, dramatycznie,
scenicznie.

Xlftt, sm. =§, pl. -§, 1)

herbata /.; zióka/.; = 3fte=

bigirtatthee; grüner — zielona

herbata; fdjroarjer — czarna
herbata; — trinfen pi her-

bat; jmnbtt jum — , auf eine

£affe — laben prosi kogo na
herbat, na szklank herbaty;

Bet imnbmim— fein by u kogo
w askach; 2) Dapar m.\ =
aufgufi; 3) obacz SCeegefeh'-

Wttft

^bCC'flrtig, adi. herbaciany.

£l)ee'bafl, sm. -(e)g, pi.

fcalle, herbata /. z tacami
(herbatka tacujca).

£fjee'bait, sm. =e>, uprawa
/. herbaty.

SijeCbauer, sm. =§, pi. —

,

uprawiacz m. herbaty.

£Ijee'baimt, sm. =(e)3, pl.

sßäume, drzewo herbatowe.

Sfjee'blatt, sn. -(e)g, pl.

-blatter, li herbaciany, li
herbaty.

£l)ee'blumen, sf. pl. her-

bata cesarska, najprzedniejsza.

Sfjee'bliite, sf. pl. =n, kwiat
m. herbaty.

Sljee'fcrett, sn. *(e)§, pl.

»er, taca f.

Sljeebiidjfe, «/. pi. *n,

puszka /. na herbat, herba-
tnica /.

%t)tl'fnitttX, sf. maso de-
serowe.

Sfiee'gebätf, W». =(e)§, her-

batnik m., herbatniki pl.

£hee'gefdjtrr, sn. =(e)3, pi.

=e, naczynie n. do herbaty.

^bce'gcfcüfdjoft, sf. pl. -en,

towarzystwo n. schodzcych
si na herbat, towarzystwo
herbaciane; ob. XfyttbaÜ.

£bee'l)iinbler, sm. *s, pi.

— , handlujcy m. herbat.

Sfjee'fanne, sf. pi. =n,

£f»ee'feffel, sm. .§, pi. — , i)

imbryczek m., kocioek m. na
herbat; samowar m.\ 2)
(obraz.) gupiec m.

£fjee'ftnb, sn. =(e)§, pl.

*er, benjaminek m.

£l)ce'flatfu% sm. =e§, plotka
powstaa na zebraniu herba-
cianem.

£l)ee'fud)en, sm. *%,pi.—,
placek m. do herbaty.

Teelöffel, sm. «5, pl. —

,

yeczka /'. do herbaty.

Sljee'ntafdjtne, sf. pl. »n,

maszynka f. na herbat.

Sbee'rnfe, sf. pl, =n, róa
herbaciana.

Sbee'ferbice, (wym.: wis),

sn. sg, pl. — , serwis m., na-
czynie n. do herbaty.

£l)ee'fteb, sn. =(e)§, pi. -e,

sitko n. do herbaty.

Sb,ce'ftaubc, sf. pl. =n,

Ib^ec'ftraud), sm. *(e)e, pl.

=fträuct)er, krzew herbatowy

Sljee'ftoff, sm. -(e)§, teina/.

IbeC'taffC, sf. pl. »n, fili-

anka /. do herbaty.

£)ee'tifcl), sm. -es, ^?. ?e,

stó m. do herbaty.



Tljcc'topf
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^ee'topf, sm. -(e)3, pl-

»topfe, czajuik w.

Iljcc'trinfcr, sm. -8, pl.

t
lubownik m. herbaty; pi-

jacy ot. herbat.
'
töec'waffer, s?i. -3, woda

f (kipica) ua herbat.

£)et'eug, an -(08, ob -

2f)eeqefd)irr

SÜeCjuncbacf, sm. -(e)3, ^f-

,C, sucbarek f». do herbaty,

herbatnik OT.

Xljet'n, sh. «<e)3, teina /.

(cliemia).
_

Il)ei'§muS, sm. — , deizm

m ., wiara /. w (jednego)

Boga.

tljct'ft, sm. =en, pZ. -en,

deista ot., wierzcy ot. w je-

dnego Boga.

Sljei'ftiftf), adi. deistyczny;

ctdv. deietycznie.

Sfye'ma, sn. =8, pl. «ta i

smen, temat ot., zadanie n.)

zdanie «., gówna myl, za-

oenie n. (do opracowania);

motyw ot., temat w., myl
muzyczna.

StyeobOit't, *m. -(e)3, pl.

«e teodolit ot., ktomierz ot.,

wysokomiar ot.

teogonie', sf. jp. -n, teo-

gonia /., ród ot., genealogia

/. bogów.
SJjeofra't, sm. -en, pZ. -en,

teokrata ot., bogowadca ot.

Sljeotratte', «/. i>z. =n, teo-

kracya /"., bogowadztwo w.,

panowanie boskie.

SfyeolCO'tifd), orf«, teokra-

tyczny, bogowadny, bogo-

wadczy.
£&eolo'g(e), sm. -en, pl.

«en, teolog ot., znawca ot.

nauk boskich.

Sinologie', sf. pl. -n, teo-

logia f.,
nauka /. ^

o Bogu,

nauka kocioa, kocielna.

SljeolO'ßtfA adi. teologi-

czny, bogosowny.

Sljeo'rbe, sf. pl- s«, teor-

ban ot. (instrument muzyczuy).

Itjeore'm, sn. -(e)8, pl. >z,

zaoenie n. (majce by
udowodnione).

UjeorCtitcr, sm. =8, pl. —

,

teoretyk ot.

£!)C0re'ttjc(), adi. teorety-

czny, adv. teoretycznie.

ItjCOrie', sf. p^. *n, teorya

auffteUen postawi

»en, pl. -en,

/.; eine

teory.

£l)bfO')Ij, sm
teozof W.
SjeofoMtC, s/. teozofia /.

X^COfO'Vljt^f adi -
teozo-

ficzuy ; adv. teozoficznie.

Ifyerapeu't, sm. -en, pl.

sen, terapeuta ot., lekarz ot.

S&crapeit'üf, s/.,£beratoic',

sf. pl. '-n, terapia /., sposób

m. leczenia; lecznictwo n.,

sztuka /. uzdrawiania.

£l)erafleu'ttfu% adi. tera-

piczny, leczniczy.

X^C'rtaf, sm. s8, teryak

m.. dryakiew polna (rol.).

X^e'rioftDurjel, s pl. =n,

kozek pospolity (rol.).

S^Crma'lbäuCr, sn. pl. cie-

plice pl.

SljCtme, sf. (zazwyczaj

pl.) =n, cieplice pl., termy

pZ., ciepe róda.
21)C'rmiiu% adi. ciepowy,

termalny.

2()e'rmoelefn$itat, sf. elek-

tryczno ciepa, termoelek-

tryczno f.

Xptxmmttn,
dziej Sin:) =8

termometr ot.,

ot. ; ba8 —
3iuQ termometr

zero ; baS — fte£)t Ijodj, nieb-

rig termometr stoi wysoko,

nizko; ba8 — ftetgt, fällt ter-

mometr idzie w gór, podnosi

sie, spada.

£ljermome'terröl)re, sf. pl.

»n, rurka termometrowa.

Xljermome'terfiuile, sf. pl.

=n, supek rtciowy lub

spirytusowy w termometrze.

£i)ermome'terffaIa, sf. pl.

s[en, dziaka /., podziaka /,

(u) termometru.

Sljermometecftanb, sm.

=(e), pl. -ftänbe, wysoko
/. supka rtciowego lub spi-

rytusowego w termometrze.

£fjermome'tfdj, adi. ter-

mometryczny.

£lje'rmofäule, */. pl- =n,

stos termoelektryczny.

Slje'rmoftcom, sm. «(e)3,

pl. -ftröme, prd termaluy

(elektr.).

Sljermoffo'p, sn. =(e)8, pl.

*e, termoskop ot. (elektr.).

sn. (rza-

pl- —

,

ciepomierz

fte&t auf
wskazuje

IJjefau'ntg, sm. —

,

pl.

-ren i -rt, skarbnica /.,

skarb ot.; sownik ot., en-

cyklopedya /.

£be'fe, sf. pl. -n, S&eftS,

sf. pl. 2b>fe3, teza/., zdanie

majce by udowodnione,

omawiane.

£I}0'ra, sf. tor /., ksiga

f. praw mojeszowych.

XljO'rOf, am. —,
pier f.,

klatka piersiowa (anat.).

S&ron, sm. -(e)8, .pZ. *e,

tron w.; fönigltdjer, päpfttidjer,

btfdjöflidjet — tron królewski,

papieski, biskupi; ber —
(SJotteS tron Przedwiecznego;

ben — befteigen, ouf ben —
fteigen, gelangen wstpi,
wznie si na tron; auf ben

— ergeben,' fefcen wznie na

tron, usadzi na tronie; in-

tronizowa (o papieu) ; pom
=e ftofjen zrzuci z tronu

;

feierliche Ginfefcung auf ben
— intronizacya f.

Sijro'nbefetjimg, sf. pl. -m,

osadzenie n. tronu.

^^to'nbcftcigung, */. pi-

-en, wstpienie n. na tron.

Xb,ro'iibcuiciI)cr, sm. =8, pl.

— , kandydat ot., pretendent

m. do tronu, ubiegajcy si

o koron.
Sjjrr/ubettierbimg, sf- pl-

-ttt, ubieganie n. si o tron,

o koron.
Stiro'uClt, vn. (baben) tro-

nowa, Biedzie na tronie,

berem wada; rzdzi.

SJjro'rterttfagimg, sf. pl •

=en, zrzeczenie n. si tronu»

abdykacya f.

£l)ro'nerbe, sm. =n, pl. =n,

dziedzic ot. tronu, korouy,

nastpca ot. tronu.

£|ro'nerbtn, sf. pl. -nrn,

dziedziczka /. tronu, korony.

X&ro'nerlebtgurtg, sf. pi-

=en, osierocenie n. tronu, za-

wakowanie n. korony.

X^tO'llfolgC, */. nastpstwo

n. tronu.

S^ro'nfolgct, sm. -3, pl

— , nastpca ot. tronu, dzie-

dzic ot. korony.

SJjto'nDunmel, sm. =3, pi.

— , baldachin tronowy.

2^0'nraub, sm. =(e)3, uzur-
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pacya /., przywaszczenie

n. tronu, korony.

Sljro'nrihiber, sm. -§, pl.

—, uzurpator m., przywa-
szczyciel m. tronu, korony.

£&ro'nre&e, af. pl. =n, mo-
wa tronowa.

Xljro'nfaal, sm. =(e)§, pl.

=fä[c, sala tronowa.

Sftjo'nfeffel, sm. »s, pl.

— , krzeso tronowe, tron m.

£Iin>'nftufe, sf. pl. =n, sto-

pie m. u tronu, tronowy.

S&ro'iwedjfel, sm. .§, pl.

— , zmiana /'. panujcego.

Slju'nftfdii, sm. =(e§), pl. -e,

tuczyk m., bagnik m., tu-

nelek m.; grofeer — dugo-
petw m. (ryba).

Sljii'itftfdjfang, sm. =(e)s,

poów m. tuczyków.
S&tj'miUtl, sm. *S, macie-

rzanka /., szmer polny (rol.).

X^t)'mfCtt)C, sf. kanianka
mniejsza, wylub m. (rol.).

SWrfuS, Sljtj'rfog, sm.
— , £Wrfit3ftab, sm. .(e)3,

pl. -ftäbe, bluszczokrt m.
(archeologia).

£ta'ra, £ta're, sf. pl. =ren,

tyara /., korona papieska.

St'djten, va. obacz bieten
I. va. 1) i 2).

%X% sm. -(e)S, pJ. =e, 1)

lekkie uderzenie; 2) konwul-
sywne, kurczowe drganie

(szczególnie w twarzy),

drgawka /. (medycyna); 3)
chimera /., grymas m. ; et

fiat einen — ma chimery,
dziwne urojenia; einen —
auf jmnbn Caben czu co do
kogo.

£i'tfen, I. vn. (Ijaben) robi
tyk tak (o zegarze); II. va.

(fjaben) dotyka, dotkn lekko
kocem palca.

Si'tftacf, adv. bie Ufjr ging— zegar robi tyk tak.

StCf, I. adi. comp, «er,

sup. -fte(r), 1) gboki; ein

=er Srunnen, 2lbgrunb, fCtufs,

SeHer gboka studnia, prze-

pa, rzeka, gboki talerz;

»e SBunbe gboka rana;

-e %'óne gbokie tony; eine

=e SBerbeugung gboki ukon

;

»e ©eletjrfamfeit, SBeifiett

gboka nauka, mdro; ein

-er ©ebanfe gboka myl;

ein ses ©eBetmnis gboka
tajemnica; id) fage bal aus
=fter Überjeugung mówi to

wedug mego najgbszego
przekonania; einen «en 3Ser»

fianb befifcen, fiaBen mie
gboki rozum, by bardzo
mdrym; ein -er ©eufjer
gbokie westchnienie; in -en

©d)Iaf »erfunfen w gbokim
nie pogrony; =er ©cfimerj
gboki smutek; =e ©titte

gboka cisza; =er ©djnee,

Äot wysoko lecy nieg,
gbokie boto, nieg, boto
po kostki; Bier ift bas äßaffer

fetjr — tu woda bardzo g-
boka; im «ften ^nnern na
dnie, w gbi serca; auS bes

£>eräens =ftem ©runbe ze sa-

mej gbi serca; »e S)emut
gboka pokora; -e 2ld)tung

gbokie uszanowanie; ein =er

©inn gboka myl; ein -es

2)unfel fdjroebt über biefem
©reignis gboka tajemnica
pokrywa to zdarzenie; »es

®unfel gboka, nieprzeni-

kliwa ciemno; «fte Sftacbt

ciemna noc; im -ften ©unfel
ber 9Zad)t ciemn noc, w
cieniach nocy; er tat einen

«en Xrunf dobrze si napi;
im sften SBinter wród zimy

;

in sfter 9ad)t pón noc ; big

in bie -e Sftacfjt Btnein do
pónej nocy ; -ftes ©lenb naj-

ostateczniejsza ndza ; =er

§af| gboka nienawi; in

-en ©ebanfen fein by pogr-
onym w mylach; 2) nizki;

=e SÖne nizkie tony ; «e

©timtne nizki gos; =er ©üben
dalekie poudnie; =es Sanb
nizko pooony kraj; 3)

ciemny, mocny (o kolorach);

;es 3tot kolor ciemno-czerwo-
ny; -es 2)unfel nieprzeni-

kliwa ciemno; II. adv. 1)

gboko; bie ©rbe — graben
ziemi gboko kopa; —
TOUrgen gboko korzenie

zapuszcza; eine — einge-

ujurjelte ietnung gboko
wkorzenione mniemanie; fin

— eingerourjeiter genfer g-
boko wkorzeniony, wpojony
bd; — benlen gboko
myle; — in ©ebanfen ner-

finfen gboko si zamyli;

— feufjen gboko westchn ;

bas fyat ftd) meinem §erjen
— eingeprägt gboko utkwio
to w mojem sercu ; — in ber

©ee fein by na penem
morzu; bas ©d)tff gef)t —
okrt gboko si zanurza;
er fjat ju — ins' ©las ge-

gueft szkem si przerwa,
podpi sobie; — ins Softer

»erfunfen gboko w naóg
popady; er ftfct, ftecft — in

ber ^Jatfcfie jest w wielkim
kopocie ; bas läfet — BtidEert to

wzbudza, podsuwa myli ; —
in ber -Jlacfit pón noc; —
in bie -Kacfit (hinein) do pónej
nocy; — trauern by w ci-
kiej aobie; — rjerfdjulbet

fein, — in ©djulben ftedfen

siedzie w dugach, mie
dugi po uszy; — fiiblen

gboko czu; — gerübrt

fein by gboko, mocno
wzruszonym; — gebeugt fein

by bardzo stroskanym; —
ins ©ebädjtnis prägen wry
w pami; jmnbn — oer=

le£en, tranfen obrazi kogo
do ywego; — in ben 3Balb

öineingeljen wej w gb
lasu; — 2ltem Boten gboko
odetchn; er ift — in ben
SHerjigen ma wzwy czter-

dziestk; — in ©ebanfen
fein by gboko zamylo-
nym; 2) nizko; bas Sfjermo»

meter fteBt — termometr
nizko stoi; -er ftetjen ais

jmnb anberer sta niej od
kogo; er Bat fia) — erntebrtgt

bardzo si uniy, upodli

;

ben £ut — in bie 2lugen

brüten kapelusz wcisn
(na gow) tu ponad oczy;

-er fiimmen zniy ton; —
nad) ©üben daleko na po-
udnie.

£tef, sn. -(e)s, cz naj-

gbsza, gbia /.

StCfÖUflifl» adi. gbokooki.
SiC'fBait, sm. -(e)S, 1) od-

budowa gbsza (górn.); 2)

obacz Sßafferbau.

Ste'f&efdjämt, adi. mocno
zawstydzony.

XtC'fÖCÜJCgt, adi. mocno
wzruszony, do ywego wzru-
szony.
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JtC'jblait, adi. ciemnonie-

bieski.

£te'f6Ütf, sm. -(e)g, wzrok
przenikliwy; (obraz.) bystro
f., przenikliwo /.

£te'fl)ltlfeit&, adi. przeni-

kliwie patrzcy; (obraz.)

bystry.

StCf&o&wng, sf. pi. -en,

gbokie wiercenie (góra.).

StCfbcnlcnl), adi. gboko-
mylcy.

StC'fC, sf. pi. "Xl, gb m.,

gboko /., gbina /., g-
bizna f. ; to /. (wody);

grunbtofe — gbia /. ; cmS
ber — be§ §erjen§ z gbi
serca; 2Jienfd) ofine — czo-
wiek powierzchowny ;

—
eines ©djtffeS obacz £ief«

gang; — etne§ ©egel du-
go /. aglu; (obraz.) —
be§ ©efiifil gboko uczu-

cia.

Sie'febene, */. pi. -n, pa-
szczyzna /.

Sie'fen, va. (fjaben) mie-

rzy gboko, zgbia, po-

gbia.
Ste'fennteffer, sm. =3, pi.

—, gbiomiar m.

Xte'fmefftmg, sf. pi. =en,

mierzenie n. gbokoci, zg-
bianie n.

Sie'fgang, sm. -(e)§, gbo-
ko /. zanurzenia (statku).

StC'fgeJCUgt, adi. bardzo
znkany; zmartwiony ; bardzo
pochylony (take -gebudt).

£ie'fgel)en&, adi. i) g-
boko sigajcy, gboki ; se

Sßurjetn gbokie korzenie

;

«e Anbetungen wane, rady-

kalne zmiany; 2) =e ©djiff
okrt gboko zanurzajcy
si.

SiCfgriitt, adi. ciemno-
zielony.

£te'flatl&, sn. .(e)8, pi.

«länber, ni m., nizina /.

^tC'fliegenb, adi. 1) lece
na dnie; uizko lecy, nizko
pooony; =e ©egenb nizina

/. ; 2) =e Slugen gbokie,
gboko osadzone oczy; »e

Utfad)en przyczyny skryte.

StC'floi, sn. «(e)§, pi. =e,

gbiomiar m.
%\t'\Xütt

adi. ciemnoczer-
wony.

pi. —

,

1\Z fftnit, sm. =>(e)§, £ie'f=

filUttgfCtt, sf. 1) zadumanie
n., zamylenie n., zaduma /.

;

= SKacfjbenflidjfeit; 2) grun-
towno /., gboko /. my-
lenia, myli; = ©rünbltd)«

feit, iefe ; 3) melancholia /.

;

= ©djroermut.

XtC'ffinnig, adi. I) zadu-

many, zamylony; = nad)»

benlltdj; 2) gruntowny, g-
boki, gboko mylcy ; 3) me-
lancholiczny.

StC'fftimmig, adi. majcy
gboki, nizki gos.

tCftOn, sm. =(e)§, akcent

m. (gramatyka).

Ste'ftÖnenÖ, adi. nizko-

brzmicy.
StCgCl, sm.

tygiel m., rynka /., soik m.

£ie'ne, sf. pi. =n, wanien-
ka f.

%'\M, sn. >(e)$,pl. =e, zwierz

m., zwierz n.; unoernünf»
tige — bydl ».; nlbe§ —
bestya /., fteine — zwie-

rztko «., bydltko n. ; D«r=
fiifigeS — czworonone zwie-

rz; gum -e gehörig zwie-

rzcy; jafjttteS — zwierz
uaskawione, domowe ; reiben»

be§ — zwierz drapieny; 2)

ania /. ; = §tnbtn, §tr[crj=

fttfi; 3) (przenonie:) b(X§ ift

ein großes — to gruba ryba;

fie ift ein garftige — to

szkaradna czarownica; bu
bumme — ! ty bydlaku!

er ift ein guteä — to dobre
bydl.

StVräfynltdj, adi. do by-

dlcia, zwierzcia podobny,
bydlcy, zwierzcy.

£U'ran6eter, 'sm. .§, pi.

— , czciciel m. zwierzt.

Ste'ranbetung, sf. czczenie

n. zwierzt.

Sie'rart, sf. pi. sen, rodzaj

m., gatunek tn. zwierza,

zwierzcia.

Ste'rortig, adi. obacz

JEteröljnlitt).

^tc'rarg(c)itci, */. pi. =en,

lekarstwo n. dla zwierzt,
dla bydlt.

Ste'rata(e)ncifmti>e, £tc'r=

OrjnCtfUnft, sf. weterynarya

/., umiejtno /., sztuka f.
leczenia zwierzt, bydlt.

£te'rarä(e)tteifd)ule, sf. pi
=n, szkoa /. weterynaryi.

£ie'rarjt, sm. «e, pi.

»ärgte, weterynarz w., lekarz

m. zwierzt, bydlt.

Ste'rärjtli^l, adi. wetery-
naryjny.

£te'rait3ftoj)fer, sm. >*>, pi.

— . wypychacz m. zwierzt.

£ie'rMnbiger, sm. -§, 'pi.

—
,
poskromicie 1 m., pogrom-

ca m. zwierzt.

£ie'rkf<f)rctlmng, sf. pi.

=en, opis m., opisanie n.

zwierzt, zoografia /.

Sie'rbtll), sn. --(e)S, pi. -er,

obraz m. zwierzcia.

£te'rbube, sf' pi. -n, me-
naeiya /.

£ic'rd)en, sn. -§, pi. —

,

dim. od 2iier, zwierztko n.,

bydb.tko n.; jebe§

—

'§at fein

^läfietdjen kady zabawia
si wedug swego gustu.

'£te'rt>tener, sm. »§, pi.

— , obacz Xieran&eter.

£ic'rbienft, sm. *e§, obkcz
Sieranbetung.

Xtc'rc^o^ sn. —
,
pi. 6epen,

epopea /. ze wiata zwierz-
cego.

Xte'rfabel, sf. pi. «n, bajka

f., powiastka/, o zwierztach.

Sie'rfeH, sn. =(e)§, pi. «e,

skóra zwierzca (niewypra-
wiona).

StC'rfett, sn. =(e)8, tuszcz
zwierzcy.

Ste'rflCifl^, *M. =e§, zwie-

rzce miso.
Sie'rfrcuni), sm. *(e)g, pi.

=e, lubownik m. zwierzt;
id) bin ein grojjet — bardzo
lubi zwierzta.

£ie'rgarieó, sm. «§, pi
»gärten, zwierzyniec m.

tte'rgattung, sf. pi. «en,

gatunek m., rodzaj m. zwie-

rza, zwierzt.

£te'rgefed)t, sn. =*(§), pi.

»e, walka f. zwierzt.

Sic'rgemälbc, sn. -§, pi.

— , obraz przedstawiajcy
zwierzta.

£ie'rgefd)icl)te, sf. historya

f. zwierzt, zoologia f.

2te'rgefd)lccl)t, sn. -e(),

pi. «er, rodzaj m. zwierzt.

$te'rljau§, sn. =fes, pi.

»fiöufer, menaerya /.
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Sie'rljaitr, sf. pl. =f)äute,

skóra zwierzca.

Sie'rfjeilfimbe, Xit'tytiU

fünft, sf. obacz %maxi(()r\(i--

funbe, «Fünft.

£te'rljeit, sf. zwierzco
/. ; bestyalno /., brutalno
/.; = ftobeit.

Sie'rtje^e, sf. pl. «n,

szczwanie n. zwierzt.

Sie'rifdj, adi. zwierzcy;
bydlcy; = Dtefjlfdj; brutalny,

bestyalny; = rof); «e Seben
ycie zwierzce; «er StRagne«

ÜJottUtä magnetyzm zwierzcy,
in «er Söeije zwierzco, po
zwierzcemu; =er SDlenfd) bru-

tal ot. ; -e Statur, natura
zwierzca; natura brutalna;

=er 2eim klej zwierzcy.

Sie'rfamaf, sm. «(e)g, ^z.

-fämpfe, walka f. zwierzt.

£ie'r!enner, sm. *,pl—,
znawca ot. zwierzt, zoolog1 m.

tie'rflaffe, sf. pi. «n, klasa

f. zwierzt.

Sie'rfreiS, sm. «fe§, pl.

=fe, zodyak »i., zwierzyniec

ot. (ästron.).

Sie'rfimk, £ie'rleljre, */.

nauka f. o zwierztach, zoo-

logia f.

SiC'rlebCtt, sn. «i, ycie
n. zwierzt.

Tiermaler, sm. *§, _m\ —

,

malarz ot. zwierzt.

^tCrmalCrCi', */. malowa-
nie n. zwierzt.

Sie'rmufeitm, sm. =(§), pi.

-feen, muzeum zoologiczne.

£ie'mame, sm. =n§, .pZ. =n,

imi n. zwierzcia.

Ste'rnatur, */. pl. »en,

natura zwierzca, zwierze-

co /.

£ie'roj)fer, sn. =§, pl. —

,

ofiara f. ze zwierzcia.

Sic'tjjarf, sm. -e(§), #.
=e, zwierzyniec ot.

Ste'tyflanje, «/. jp?. =n,

zwierzokrzew m.
Sie'rauäler, «w. =§, pZ. —

,

drczyciel m. zwierzt.

Tierquälerei', */. pl. «en,

drczenie n. zwierzt.

'%\t'XXt\§, sn. «e(§), kró-

lestwo ». zwierzt.

Sie'rfttjiaU, sf." wystawa /.

zwierzt.

£ie'rfd)iu^, sm. =e3, ochro-

ua f. zwierzt.

£ie'rfd)i$u'ereitt, sm. «(e)§,

pl. »e, towarzystwo n. ochro-

ny zwierzt.

£ie'rfcele, sf. dusza zwie-

rzca.

Sie'rftjraäje, sf. mowa /.
zwierzt, zwierzca.

Sie'rftiicf, sn. -e(), pl. =e,

obacz iergemilbe.
Sie'röerejjrmtg, sf czcze-

nie n. zwierzt, cze f. dla

zwierzt.

Sie'rberfteinertmg, sf. pi.

sin, zwierz skamieniae.

Sie'rmärter, sm. *%,pi. —

,

dozorca m. zwierzt.

£ie'rtt>elt, sf. wiat zwie-
rzcy.

Sie'rtoefeit, sn. =§, l) zwie-

rz n. ; 2) natura zwierzca.

'£ie'rsiidjter, sm. *§, 'pi.

— , hodowca ot. zwierzt.

Si'fteln, vn. (Ijeben) obacz

Süfteln.

St'ger, sm. *§, pj. —

,

tygrys ot. ; ameriranifdjer —
jaguar m.

Si'gerfarbig, adi. centko-
wany, tarantow(at)y.

Tt'gerfett, sn. «(e), pl. «e,

Si'gerhaitt, sf. pl. -fjäute,

skóra tygrysia.

Si'gerflerlig, adi. tygryso-

waty; obacz igerfarbtg.

Si'gerfjafr, St'gerifdj, adi.

tygrysi.

Si'gerfyerj, sn. =en3, pl. «en,

serce tygrysie.

Si'gerfjunb, sm. «(e)3, ^>z.

«e, pies tygrysowaty, tarant.

Si'gerütiö, sm. =ffe§, ^Z.

«ffe, perewizka jf., tchórz

nakrapiany.

Si'gerin, sf. pl. *nen,

tygrysica /.

£i'geriunge(3), sn. «gett,

pL «gen, tygrysi n., tygry-

sitko n.

£i'gerfa^e, sf. pi. «n, kot

ty&ry 81 ; tygrys ot.

Si'gertt, va. (fyaben) nakra-
pia; zwykle tylko getigert

pp. i adi. nakrapiany jak
tygrys.

Si'ger^erJ), sn. «(e)§, pi.

«e, 1) ko tygrysowaty, taran-

towaty, tarant m. ; 2) zebra /.

2i'gertter, sn. *e(§), p?. «e,

tygrys ot.

£i'geweibd)en, sn. =g,

pl. — , tygrysica /.

2i'gertt>oIf, sm. .(e)3, #Z.

«roblfe, 1) hyena ctkowana;
2) giepard ot.

£i'gertDllt, sf. wcieko
/. tygrysa, jak tygrysa.

£i'lbe, sf. pl. «n, kreska

/. (znak dla wymowy).
£i'lgt)ttrf

adi. 1) co mona
wywabi, wymaza; = au§=
töfa)oar; co mona zniszczy,
zburzy; = ^erftörbar; 2) co
mona spaci, umorzy; =
cinlóbar, amortifierbar.

£i'fgbarfeit, */. i) wyma-
zalno /., mono f. wy-
wabienia; 2) spacalno /.,

umorzalno /.

Silgen, va. (b.eben) 1) wy-
wabi (n. p. plam), wymaza;
2) wygubi, wytpi, zga-
dzi; 2J znosi, znie; spa-
ca, spaci, umorzy (dug)

;

3) obacz ©üfjnen.

Si'Igung, sf. pl. «en, i)

wywabienie n., wymazanie
n. ; 2) wygubienie »., wyt-
pienie «., zgadzenie n. ; 2)

spacenie w., spata /., umo-
rzenie n. (dugu).

£i'Igmtg§foni)3, (wym. .-

-f), sm. —, pl. — fundusz

m. na umorzenie dugów.
SngangSgendjt, sn. «(e)§,

pl. =e, sd znoszcy wyroki
niszych sdów, sd kasa-

cyjny.

SHgungSfuffc, sf. pl. m,
kasa f. umarzania dugów.

Stigungöfdjein, sm. =(e)§,

pl. =e, kwit amortyzacyjny.

1i'Igunggäeid)en, sn. -,
pl. —, znak m. skrelenia

(druk.).

Si'mbre, (wym.: tbr), sn.

=%, brzmienie n., metal ot.

(w gosie).

Simofratie', sf. pl. «n,

rzdy pl. bogatych (historya

staroytna).

£imo't!)ieitgra§, sn. «fe§,

chabr ot. (ziele).

Si'ngeUangel, sm. =§, pl.

— , tyngiel m., kawiarnia

koncertowa.
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Stnltu'r, sf. pl. =en, tyn-

ktura /., na8tój m., wytok
m. z zió; lekarstwo n.

Xi'tltt, sf. pl. -n, 1) atra-

ment m., inkaust rn.
;
(obraz.)

er mufs — gesoffen Gaben

chyba oszala ; in bet — ftfcen

siedzie w bocie, by w ko-

potach; jmnbn in bie — brin*

gen, reiten wprowadzi kogo

w boto, w kopot; in bie —
fommen wle w boto, wpa
w kopoty; 3) cieniowanie

n. barw (malarstwo).

li'ntenfabrüant, sm. -en,

pl. »en, fabrykant m. atra-

meDtu.

Xt'ntcnfaR, sn. »ffeS, pl.

»fäffer, kaamarz m.

Si'nteitfifdj, sm. =e, pl.

«=e, sepia /., czernica /., m-
twa f., czernik m., kaa-
marka /., paw morski (ryba

morska).

Si'ntenflafdjc, sf. pl. *n,

flaszka f. na atrament, z atra-

mentem.

Si'rttettflerf, sm. <(e)§, pl.

*e, £i'ntenfle<f§, sm. -fes,

pl. »je, plama /. z atra-

mentu.

Si'ntenHetffer, sm. =§, pl.

— , bazgracz m.
St'tttenhltltoer, sn. -§, pro-

szek m. do robienia atra-

mentu.

St'ntenftedjer, sm. =§, pl.

— , kaamarz m. z kolcem do

wbijania w stó.

£i'ntentoifd)er, sm. =§, pl.

—, szmatka/., papier m. do

obcierania pióra.

Si'Wett, va. (£)aben) do-

tyka, dotkn z lekka (ko-
cem palca).

Sita'!)?., sf. pl. =n, tyrada

/., dugie zdanie.

StraiHeil'r, (wym.: -rajör),

sm. «=§, pl. =5 i -t, tyralier

«n., harcownik m.

StraiUie'ren, (wym.: -raji-

reü), vn, (haben) harcowa.
Stro'lerhut, sm. =(e)§, pl.

«büte, kapelusz tyrolski.

SirtTnn, sm. obacz Xntann.

Sifa'nC, sf. pl. »n, ptyzana

f., tyzaua /. (lekarstwo).

Sifd), sm. =e§, pl. =e, 1)

stó m.; ben — becfen przy-

kry stó; zastawia do stou,

nakry do stou (w celu obia-

dowania); ber — ift gebeft

stó nakryty, jedzenie na

stole
;
(ben —) abbedlen sprz-

tn ze stou; reinen — ma»
eben zebra ze stou; (obraz.)

wyjani, zakoczy spraw;

am --e, 6ei =e przy stole, u sto-

u; ftd) ju -e fefcett, ju =e

geben zasi, usi do stou

(do jedzenia); 311 — ftfcen

siedzie u stou (i je); [id)

an ben — fefcen usi przy

stole; am -e fifcen siedzie

przy stole; oom «e aufjtefjen

wsta od stou; 2) stó m.,

jedzenie «.; obiad m.\ =
9Jitttag=; wieczerza f.\ =
Sttbenbtifcb; ber — if gut

jedzenie jest dobre; einen

guten — geben, bieten, führen

dobry stó prowadzi, dobrze

jada; nad) =e po obiedzie,

po wieczerzy; über «e pod-

czas obiadu, wieczerzy; teid)»

befe^ter — suto zastawiony

stó; ju »e bitten zaprosi na

obiad; bet jmnbm $u «e fein

by u kogo na obiedzie;

ben — bei jmnbm iaben sto-

owa sie u kogo; freien —
bei jmnbm baben mie u kogo

wolny stó; jmnbm ben —
geben dawa komu wikt, je-

dzenie; ftd) non — unb Jöett

fdjeioen wzi rozwód od

stou i oa (prawo)
;
(obraz.)

jmnbn unter ben — ftecfetx

schowa kogo do kieszeni;

etro. unter ben — werfen wy-

rzuci co na miecie, rzuci

co do rupieci; man l)at bie je

©ad)e unter ben — ge»

roorfen t spraw zaniecha-

no, zatuszowano, milcz o tej

sprawie; 3) ber — Deg

iperm stó Paski, w. ko-

munia f.\ ju ©otteS — geljen

i do komunii; ber grüne —
zielony stó (do gry, do

posiedze, do obrad); bie

Ferren nom grünen — biu-

rokraci.

St'fujauffafc, sm. -e3, pl

;föfce, zastawa stoowa.

ti'fdjbe&arf, sm. -(e)§, po

trzeby stoowe.

£i'fd)6etn, sn. <e)§, pl.

«e, noga stoowa.

St'fdjbeftecf, sn. -(e)s, pl.

-e. widelec i noe.

£t'fa)bier, sn. -(e)a, pl. =e,

piwo stoowe, lekkie.

£t'fdjblatt, sn. -(e)3,

wierzch m. stou, pyta
stoowa.

£i'fu)d)en, sn. -g, pl. —

,

dim. od £tfd), stolik m., sto-

liczek m.\ er bat ba§ „

—

beä" bid)" ma wszystko, czego

zapragnie.

Si'fdjöetfe, */. pl. »n, okry-

cie n. na stó, przykrycie n.

stou.

£i'fd)berler, sm. =§, pi. —,
nakrywacz m. stou, stolnik m.

£t'fd}erfe, sf. pl. =n, róg

m. (u) stou.

£i'fdjett, vn. (fjaben) sie-

dzie u stou, obiadowa, wie-

czerza.

£i'fd)freitnt>, sm. «(e)§, pl.

«e, przyjaciel m. obiadów,

obiadowy; pieezeniärz m.\

= ©djmaro^er.

St'fdjfllfe, sm. -e§, pl.

«jüfee, noga stoowa.

£i'fu)gufcel, sf. pl. »n, wi-

delec stoowy.

Xt'fdjgiutger, sm. --, pl

— , stoownik m.

£i'fd)gaft, sm. =e§, pl.

-gäftc, go obiadowy, na

obiad zaproszony.

Si'fdjgebet, sn. .(e)3, pl.

«e, modlitwa f. przed jedze-

niem i (dzikczynna) po je-

dzeniu.

St'fdjgebetf, sn. •(«)§, pl.

«e, nakrycie stoowe.

St'f^gClb, sn. -(e)3, pl

»er. stoowe n.

Si'föjgcnoR, sm. .ffen, pl.

=ffen, spóstuownik m., uczest-

nik m. stou.

Si'ftfigenoffenfdjaft, sf. pl

=en, 1) spóstoownicy pl.\

2) towarzystwo stoowe.

Si'fujgerät, Si'fd)geftrr,

SM. <e), pl. 'i, sprzty pl,

naczynia pl. stoowe.

St'fd)gefeflfd)aft, */. pl

=en, towarzystwo stoowe.

S:i'fd)gefvriiui, sn. =(e)3, pl

»e, rozmowa f.
przy stole,

podczas obiadu, wieczerzy.

I Si'fdjrjcfteH, sn. -(t)i, pl.
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«e, podstawa /. stou, nogi

jp. u stou.

£t'fcfigIode, */. pi. -n, i)

dzwonek stoowy; 2) dzwo-

nek woajcy do stou.

St'fdjfamerab, sm. -en, pi.

-en, obacz Sifcbgcnofj.

St'fdjfante, sf. pi. =n, kant

m., kraj m. stou.

Si'fdjfarte, */. vi- s «< bilet

wskazujcy miejsce u stou.

Si'fdjfaften, sm. »8, pi. —
i dim. £i'fd)fäftd)Cn, sn. -8,

pl. — , skrzynia /., skrzynka

f., schowek m. u stou; fidj

rote ein 2J?op8 int — lang»

roetlen nudzi si straszliwie.

%\\ djletn, sn. *8, pi. —,
dim. od tfd), stolik m.,

stoliczek m.\ „— fced) bid)"

ob. Stifcbdjen.

Si'fdjlcr, sm. -8, pi. —,
stolarz m.

St'fdjterarbdt, */. pi. =en,

robota stolarska, stolarszczy-

zna /.

£i'fd)ledmrfdje, sm. =n,

pi. «n, Stolarczyk m.

Sifótoet', */. pZ. =en, i)

obacz 2ifd)lerarbeit; 2) obacz

SEifcblerljanbraert; 3) obacz

Stid&Ierroerfftatt.

£i'fdjtergefdl(e), sm. -en,

p. -en, czeladnik stolarski.

£t'fd)ler!janbtDerf, sn. =(e)8,

rzemioso stolarskie, stolar-

stwo «.

£i'fd)(erfitt, St'fdjlertdm,
äw. =(e)S, kit m., karuk
stolarski.

Si'Wermeifter, sm. =8, pi.

— , majster stolarski.

Xt'fdjlern, vn. (Ijaben) by
stolarzem; stolark si tru-

dni, wykonywa roboty sto-

larskie.

£i'fd)Ierfage, sf. pi =n,

pia stolarska.

£i'fd)teruiertftatt, sf. pi.

-ftätten, £i'f$ieracrlft8tte, */.

pi. -n, stolarnia /.

St'fdjlcruiertjeüg, sn. -(e)8,

pi. =e, sprzty, narzdzia
stolarskie.

SPffljIfttf sn. =(e)8, pi
=er, pie biesiadna.

£t'fd)10ffd, s»J. -8, pZ.

— , yka stoowa.

£i'fdjmd!*er, sn. =8, pi. —

,

nó stoowy.

Si'fdjnacpar, sm. =8, ^.
=n, ssiad m. przy stole.

St'fdjplatte, sf. pi. =n,

pyta /"., wierzch m. (u) stou.

£t'fCetebe, sf. pi. *n, mowa
biesiadna.

£t'fdjrebner, sm. «8, pZ.

— , mówca biesiadny.

Si'fdjriitfeit, sn. «8, suwa-
nie n. stolików, stoliki cho-

dzce (spirytyzm).

£t'ftl)fegen, sm. -8, bogo-
sawienie n. jada.

St'fdjteMJtd), sm. =(e)8, pi.

•>e, dywan m. na stó.

St'fdjtlld), sn. -(e)8, pZ.

-tücher, obrus m.\ ba8 —
auffegen, roegnehmen nakry
stó obrusem, zdj obrus.

Si'fd)itnterCattMtg, sf. pi.

=en, zabawa /., rozrywka /.,

rozmowa f. przy stole.

SifdjtDäfdje, sf. bielizna

stoowa.

St'fÜjMitl, sm. =(e)8, pi. «e,

wino stoowe, wino lekkie.

Si'fdjjdt, sf. czas obiado-

wy, pora f. wieczerzy.

St'fdjäeitg, sm. =(e)S, bie-

lizna stoowa, nakrycie n.

Xita'n, Hita'nt, sm. -n,

pl. -n, l) Tytan m. (mito-

logia grecka)
;
(obraz.) olbrzym

m.\ et ift ein — to olbrzym;

2) £t'tait, sm. =8, Tytan m.
(boek soca); 3) SÜa'll
i £tta'mUltt, sn. =8, tytan

m. (metal).

£ita'nengefd)tedjt, sn. =(e)8,

pl. »er, tytany pl., ród m.
tytanów.

Sita'nenhaft, SUa'mfdj,
adi. tytaniczny, olbrzymi.

SttUtU't, sn. =(e)8, pl. =e,

tytanit m., sfen m. (metal).

Süa'nmdafl, sn. »(e)s, pi.

-e, tytan m. (metal).

%\'\t\, sm. "S, pl. —
-, ty-

tu m. ; nazwa f., oznaczenie

7i.; == Benennung; karta ty-

tuowa, napis m. ksiki; =
Titelblatt; godno/., dostoj-

no /., stopie m.] = ©igen»

fchaft; er f)at noch leinen —
nie ma jeszcze tytuu; er

bat (albo führt) ben — Sa-
ron (albo eines SBarons) ma
tytu barona; einen — geben,

beilegen nada tytu, tytuo-
wa, nada nazwisko, na-

zwa, mianowa; mit bem —
pod tytuem, pod nazw ; 2)

tytu m., pretensya /., powód
prawny; = 9techt8.4runb.

Sttdauflage, Xi'ttlmi*
gflbC, sf. wydanie m. z ty-

tuem (lub pod tytuem)
zmienionym; zwyky prze-

druk, wydanie udane.

Si'teWatt, sn. <e)8, pl.

»blatter, kartka tytuowa,
napisowa.

Si'teluüb, sn. *e8, pl. =er,

i dim. Si'tdbübdjen, sn. »8,

pl. — , rycina tytuowa, na
kartce tytuowej.

£i'tdbogen, sm. -i,pl. —,
arkusz tytuowy, arkusz, któ-

rego czci jest kartka tytu-

owa.
Xt'eIbud)ftobe, sm. =n, pl.

-n, litera tytuowa, wielka
do napisów uywana (druk.).

St'teldjen, sn. =8, pl. —,
kropka f., kropeczka f. ;

fein — ni odrobiny; bi8 auf8— co do kropki.

Si'teljagb, sf. obacz Sitel=

jucht.

St'teljügcret, sf. gonitwa

/. za tytutami.

^t'tClfO)f, sm. -(e)§, pl.

=lbpfe, — eines 2lrtifel8 na-

pis m. artykuu, nad arty-

kuem.
Si'telfitjlfer, sn. ;,pl. —,

rycina tytuowa, miedzioryt

tytuowy, na kartce tytu-

owej.
£t'tell03, adi. nie majcy

tytuu; adv. bez tytuu.

St'telnctrr, sm. -en, pl.

en, czowiek za tytuami
si ubiegajcy, tytuów pra-

gncy.
£t'tdretdj, adi. obfitujcy

w tytuy, majcy wiele ty-

tuów.
£t'tdflld)t, sf. chciwo /.,

dza f. tytuów.

'£i'tdfud)tig, adi. chciwy,
dny tytuów.

'it'tdbtgndte, (wym.: -wi-

niet), sf. pl. =n, obacz iEitel-

bilb.

St'tdtDa!)tt, «m.=(e)8, pycha
wywoana posiadaniem ty-

tuów.
£t'tdU)Cftlt, sn. =8, tytuy

pl., sprawy tytuowe.
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li'Ui^i, sf. l) liczba f.

tytuów; 2) liczba f., cyfra

/. nad rozdziaami w ksi-
kach i r. p.

li'ttt, sf. pi. =n, cycek

m., cycka /.

£ttUla'r(tfd)), adi. tytu-

larny; honorowy.

£üii!a'rl)tfd)Of, sm. -eg, pi.

-fchöfe, biskup tytularny.

Süiilo'rfiirft, sm. -en, pi.

-en. ksi tytularny.

Süulatu'r, sf. pi. >en,

tytulatuia /., miano n., go-

dno /.

£ünHe'ren, va.
^
(baben)

tytuowa, mianowa, nazy-

wa; jmnbn SSaron (albo alg

SSaron) — tytuowa kogo
baronem.

Sfla'ft, (wym.: tost), sm.

-eg, pi. =e, toast m., przemo-

wa /., odezwa /. przy piciu

zdrowia ; einen — auf jmnbn
ausbringen pi (za) czyje

zdrowie.

Soa'ften, Soaftie'ren, (wym.:

tosten, tos— ), vn. (Ijaben) to-

astowa, przemawia przy

piciu zdrowia, pi (za) czyje

zdrowie.

£o'fia(c)f i £ol>a'f, sm.

pospol. zamiast Saba! tyto
m.\ »on Slnno — od niepa-

mitnych czasów.

Sti'&et, sm. -g, pi. —

,

sworze m. (budown.).

£o'ben, I. vn. (fjaben) i)

hucze, szumie, szale, bu-

rzy si (o wietrze, o morzu),

sroy si, z hukiem rzuca
bawany (o morzu); szale,

sapa, krzycze z gniewu
(o ludziach); 2) haasowa,
oskota, wrzeszcze; = lar*

men; ber 2Roft tobt im g-affe

moszcz robi w beczce; 3)

gzi si (o bydle), huka si
(o winiach); II. tobenb, ppr.
i adi. burzliwy, oskotny; =e

SBinbe wiatry rozhukane ; «eg

EReer burzliwe morze ; -e

Seibenfcbaft szalona nami-
tno ; =er ©chmerg gwato-
wny ból; «er Sftenfcb szale-

niec m.

£fl'kn, sn. =g, huk m.,
szum m., oskot m., haas
m., wrzawa /.

£ö'l)Crtdj, sm. =g, kkol
roczny, ycica durnica (ziele).

So'bfltd)t, sf. sza m.
So'bfiidjtig, adi. szalony.

So'djter,
'

sf. pi. Töchter,

córa/., córka/.; (artobliwie:)

fiöbere 2öd)ter (dosownie:)
wysze córki

;
panny chodzce

jeszcze do szkó.

Sö'djteranftaU, sf. pi. -en,

instytut m., zakad m. (wy-
chowawczy) dla panien.

Sti'djterdjeit, sn. -g, pi.

— , dim. od Sccbter, córeczka

/., córu /., córunia /.

^o'djtcrljerä, sn. seng, pi.

=en, serce n. córki.

£o'djterfint>, sn. =(e)g, pi.

«er, wnucz »., wnuk m.,

wnuczka f.
£o'djterftrd)e, sf. pi. =n,

koció filialny, filia /. ko-

cioa.
£o'd)terIani), sn. .(e)§, pi.

slänber, kolonia /., osada /'.

£ti'd)tcrletn, sn. *8,ph—,
dim. od Sodjter, córeczka /.

Sti'd)tCrltdj, adi. córeczny

;

adv. jak córka.

lo'djterliek, »f. mio /.
córki.

So'rfjtermcutn, sm. *(e)g, pi.

-minner, m m. córki,

zi m.

lo'Ü)ttitfant, sf. pi. *n,

parafia filialna, filia /. pa-

rafii.

Xo'djterfdjaft, sf. córectwo
n.\ fie bat ifjre — erroiefen

dowioda, e jest jego (lub

jej) córk.

Sfl'djtetfdjiile, */. pi. -n,

szkoa pauieska, eska;
b,öbere — wysza szkoa
eska.

£o'd)terfoI)n, sm. -(t)8, pi.

-föbne, syn m. córki, wnuk
m. po córce.

£o'djterfflrad)e, sf. pi. *n,

jzyk pochodny.
'
£o'd)terftaat, sm. .(e)g, pi.

=en, £o'djterftctbt, sf. pi.

»fläbte, kolonia /'., osada /'.

£odte'ren, vn. (Ejaben) i)

uderza szklank o szklank,
pi do kogo ; 2) malowa sil-

nem pocigniciem pendzla.

lob, sm. -eg, pi. -e, mier
/"., zgon m. (skon m.), zejcie
n. ze wiata; eineg natürlichen,

geroaltfamen -eg fierben umrze
mierci naturaln, gwato-
wn; er ftatb ben — beg
Reiben umar mierci boha-
tersk, jak bobater; er t)attc

einen fchroeren — ciko
umiera; eines plö^Iicfiert, un-
oortyergefefjenen =eg fierben

umrze nagle, niespodziewa-
nie; eineg fchönen -eg fterben

umrze lekko, umrze adn
mierci; mit (Dem) -e abgeben
zej z tego wiata, umrze;
jmnbm ben — geben umier-
ci kogo, mier komu za-

da; ficfj ben — geben ode-

bra sobie ycie, popeni
samobójstwo; bem -e ftanb-

baft entgegenfeben miao
mierci w oczy spoziera, nie

ba si mierci; ben 2ob fürg
SSaterlanb fterben umrze za
ojczyzn; im 2lugenblic?e beg

-e8 w chwili mierci ; er ift

bem *e nabe, er liegt ouf ben
— blizkim jest mierci, ky
miertelnie chory, jest choro-
b mierteln zoony; bet
— fifct iljm auf ber unge
ju ma dusz na ramitniu,

mier mu zaglda w oczy;

mit bem =e ringen pasowa
si ze mierci, by, lee w
agonii; auf ben — Raffen
nienawidzie miertelnie; bag

ift mir bis auf ben (albo in

ben) — oerfjafjt nie cierpi
tego jak dyaba; ©elb ober
— ! pienidze albo ycie ! bag
rairb mein — fein to mnie
zabije; id) bin beg -eg ju
po mnie, zginem, przepa-

dem; bu bift 'ein $inb beg

-eg, toenn . . . trupem padniesz,

jeli . . .; ich ntt be -es fein,

roenn . . . niech zgin, jeeli...

;

auf ben — oerrounbet mier-
telnie (z)raniony; auf ben —
angefragt fein, gefangen fifcen

by oskaronym o zbrodni,
siedzie w wizieniu za zbro-

dni karan mierci; fid) auf

ben — erfälten umrze z prze-

zibienia
; ficb, auf — unb

Seben fcblagen bi si na
umór; für jmnbn in ben —
gefjen odda ycie za kogo,

umrze dla kogo
;
gU =e (je^en

zaszczu (Iow.); goni kogo
tam i sam do upadego; gU



So'bälntltuj 573 So'beSuorbote

«e fotogen zatuc; jutn =e

nerurteüen skaza na mier
;

jum =e führen a) mier
sprawi, spowodowa; b) pro-

wadzi na miejsce stracenia;

fid} 511 =e arbeiten namczy
si prac, zapracowa si;
jmnbn ju «=e ärgern dokucza
komu tak, e umiera; fid) JU

-e ärgern umiera ze zoci

;

fid) ju -e bungem zagodzi
si; fid) JU =e ftubteren za-

mczy si nauk; fid) JU ce

Iad)en pka od miechu
; fid)

gu =e trtnfen zabi si piciem,

zapi si na mier; jum <=e

erfd)reEen przestraszy si
okropnie; fid) be3 «eä roun=

bem bardzo si dziwi; bu
fiefifi auä rote ber — wygl-
dasz jak mier ; nad) bem =e

beä Saterä geborener ©ofin
pogrobowiec m.\ nad) bem =e be
SSerfafferä berau3gegebene§
SBerf dzieo pomiertne; er ift

gut nad) bem »e ?u fcfiicfen mo-
aaby go po mier posa (o

ludziach bardzo powolnych)

;

31t =e martern, quälen udr-
czy, zamczy; 3U — »rü=
geln ubi; für ben — ift lein

Äraut geroacbfen przeciwko
mierci mocy niema, na
mier niema lekarstwa; ber
— fetjrt fi i) nid)t an bie 3ett
mier dnia nie poczeka.

iO'üÖfinlidj, adi. do mierci
podobny; blady jak trup; =
totenblaß.

i O'bliartgc, adi. bardzo
pizesträszony.

£o'b6ett, sn. *e§, pl. «en,

oe miertelne.

So'bMdfi, adi. oh&cz Zoten-
btafc.

So'bortltgenb, adi. mier
przynoszcy, umiercajcy,
miertelny.

£o'be3afyuHng, sf. pi. «en,

przeczucie n.(blizkiej) mierci.

Sr/beSangft, sf pi. =ängfte,

strach m. umierajcego ; oba-
wa /. mierci; = obe«
ftircbt; okropny przestrach.

Sfl'beSanjeige, sf. pi. =n,

doniesienie n. o mierci.

So'beSart, sf. pi. =en, spo-
sób m. mierci.

Xo'begbangtgfett, sf. strach
m. umierajcego.

to'bcSüCAer, sm. «§, pi.

—
,
puhar miertelny (z tru-

cizn).

^u'be§bett, sn. «eS, pi. »en,

oe miertelne.

£o'be3biaffe, sf. ob. £oten=
bläffe.

So'beSbiOfl, sm. <=(e), P}-
=blócfe, pie m. do cinania
skazaców.

So'be36ute, sm. =n, pi. *n,

posannik »?., zwiastun m.
mierci.

So'beSüotfcftafi, */ Pl-
=tn

'

poselstwo n. mierci.

Sö'begengel, sm. =§, pl. —

,

anio m. mierci.

Xü'bCÖfodel, sf. pl. =n, po-

choduia f. mierci, pochodnia
pogrzebowa.

Xo'beöfatt, sm. -(e)§, pl.

=fatte, przypadek' m. mierci;
zejcie «., mier f. ; auf ben
— na przypadek mierci; im
— w razie mierci.

£0'be3fnft, sf. pl. =en, od-

roczenie n. stracenia.

Sfl'be3furd)i, sf. boja /.
mierci.

So'beSgebanfe, sm. =n, pl.

=»n, myl y. o mierci; fid) »n
madjen myle (czsto, cigle)
o mierci.

£o'be§gefa!jr, sf. pl. >en,

niebezpieczestwo n. mierci;

in — fcbroeben by w niebez-

pieczestwie mierci; jmnbn
auä — erretten wyratowa
kogo z niebezpieczestwa
mierci.

Sobe^gott, sm. «e§, pl.

=gbtter, bóg m. mierci.

Xo'bt^iantn, sn. =g, zgroza

f. mierci.

Sfl'bcSljaudj, sm. »eg, dech

m„ tchnienie n. mierci.

So'beSjafyr, sn. -(e)§, rok

m. mierci.

So'be§tamj)f, sm. >e%, pl.

kämpfe, pasowanie n. si ze

mierci, konanie w., agonia

/. ; im -e liegen pasowa si
ze mierci, kona.

So'beSfattbibat, sm. sen,

pl. =en, kandydat m. mierci.

£o'be§!etm, sm. -(e)§> za-

ród m. mierci.

So'beSframM sm. =e, pi.

cfrämpfe, kurcz miertelny.

^O'beStttllt, sm. «e, odwaga

mier wyzywajca ; brak m.
bojani przed mierci.
£u'bemuttg, adi. ieboj-

cy si mierci.

£u'be3nadjnrl)t, sf. pi. -en,
wiadomo f. o mierci.

£o'be3nau)t, sf. pl. *näd)te,

noc /. mierci.

So'beänof, sf. pl. =nöte,

obaczSobesiampf; in —nöten
fein obacz im —fampfe Iie=

gen
;
(take :) by w niebezpie-

czestwie ycia.

So'beätoetn, Xo'brtqml, sf.

pl. 'en, mka f. mierci, m-
ki pl. umierajcego.

£0'be3p0ft, sf. doniesienie

n. o mierci.

So'beSrÖdjeltt, sn. »§, char-
czenie n. umierajcego.

£o'be3fu)aiter, sm. =§, pi.

—, dreszcz miertelny.

£o'be§fd)laf, £o'be§fu)lum=
tttCr, sm. =§, miertelny, wie-
czny sen.

So'be3fu)retlen, sm. -§, pi.

— , 1) strach m. mierci; 2)
strach okropny.

£o'begfd)ttiei&, sm. =e§,

miertelny pot.

£0'be3ftÓ§, sm. =e§, pl.

=ftÖj$e, miertelny raz, mier-
telne pchniecie.

£u'be3ftrdfe, sf. kara /.
mierci; stracenie n. ; = Jgttt=

rid)tung; bei — pod kar
mierci; bie — ftebt barauf
to karane mierci.

£o'be§ftretu), sm. =(e)§, pl.

<=e, miertelne cicie, mier-
telny cios.

£0'be§ftunbe, */. godzina

/. mierci, ostatnia, ostate-

czna godzina.

So'beStflg, sm. =(e)S, dzie
m. mierci ; rocznica/, mierci.

So'beStrunf, sm. -(e)§, pl.

»tränfe, miertelny napój.

So'begitrtett, sn. =(e), pl.

-e, wyrok m. mierci
; jmnbm

ba — fpredjen skaza kogo
na mier; ein — ooHftretfen
wykona wyrok mierci.

Su'beSberadjtimg, sf. po-

garda f. mierci.
£o'bc3berf>red)en, sn. *$,

pl. — , zbrodnia karana
mierci.

£o'be3toor&ote, sm. =n, pl.

-n, oznaka /. mierci.
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So'beSumnbc, sf. pl. -n,

rana miertelna.

£0'be3ti)Ürbig, adi. godzien

mierci.

So'bfehbC, sf. pl- -n, walka

f. na zabój.

So'bfetltt), I. adi. raier-

telnio nienawidzcy; II. sm.

.(e)3, pl. =e, wróg mier-

telny, zacity.

So'bfeinbfdjaft, sf
%
pl. *en,

miertelna nienawi.

So'blOlt, adi. zimny jak

mier, jak trup.

So'bfraitf, adi. miertelnie

chory.

SÖ'bltd), I. adi. miertelny,

mier za sob pocigajcy;
= tobbringenb; zabójczy; =
mörberifd); fatalny, zgubny,

nieochronny; = oerfiängniä*

ooH; -e Sßunbe,
^
Äranlfieit

rana, choroba miertelna;

-er Slugang mier /. ; =e

Sßaffe zabójcza bro; II. adv.

— »ernmnben zrani mier

Soüe'ttengcgenftänbc, sm.

pl, Sotle'tteniram, sm. =(e)3,

przybory toaletowe, przybory

do stroju.

Soile'ttenfcife, sf. pl. m,
mydo toaletowe.

£oile'ttenfbiegeI, sm. *$,

pl. — , lustro n. u toalety.

SoUe'ttentifdj, sm. »es, pl.

-c i dim. 2otlc'ttcntift()d)cn,

sn. *&, pl. —, stó m., stolik

m. toaletowy, toaleta f.

£offl'ter, sm. *%, wino to-

kaj skie.

XÖ'lt, sf. pl. =n, pies «i.,

suka /.

^oicta'tlCl, adi. znony;

adv. znonie.

SWera'ttt, adi. wyrozu-

miay, pobaliwy; adv. wy-
rozumiale, pobaliwie.

Solera'tlJ, sf. tolerancya

f.,
pobaliwo /., wyrozu-

miao /., zgoda f.

Solcric'rcn, vn. (baben)vn.

tolerowa, pobaa, znosi,

telniT;*"— "oetrounbet mier- I
pozwala, dozwala,

teinie ranny; — Raffen mier-
| Soü, 1. adi. 1) szalony;

teinie nienawidzi; — betet

btgen do ywego obrazi
; ftd)

— langroeilen okropnie si

nudzi; bie ßranfljeit nerlief

— choroba zakoczya si

mierci.
SÖ'bHdjteit, */• miertel-

no /. ; zabójczo /.

So'btttiibe, adi. bardzo

zmczony.
SO'bftttt, adi. obacz £oten-

fttU.

SO'bfÜnbe, sf. pl. »n, grzech

miertelny.

So'ffel, Sii'ffel, sm. -§, pl.

—, 1) dim. imienia ©tjriftopr);

2) (obraz.) gupiec m.

So'ffel, sf. pl. »rt, zie-

mniak m. (botanika).

%d'$a, sf. pl. =gen,

toga f.\ mit ber — betreibet,

in ber — w todze.

Totle'tte, (wym.: toa -),*/.

pl. =n, 1) toaleta /., upik-
szalnia /., strojnia f., goto-

walnia /., szafka /., skrzy-

neczka /. do potrzeb stroju;

2) ubiór w., strój m., ubra-

nie w.; — madjen ubiera

ei; in großer — w stroju

galowym, paradnym, wi-
tecznym.

— feirt by szalonym, szale;
— roerben oszale

;
jmnbn —

madjen rozumu kogo pozba-

wi; e§ ift gum Soltro erben,

man möchte — merben osza-

le by mona; er ift OOr

geeube — geroorben z radoci

rozum straci, odszed od ro-

zumu ; ein Wolter szaleniec m.
;

2) wcieky ;= roütenb ; wcie-

kajcy si ze zoci, roz-

juszony ; ein -er £unb wcie-

ky pies; auf jmnbn — fein

strasznie by zagniewanym
na kogo; jmnbn — madjen

strasznie kogo rozzoci; 3)

nierozsdny ; = unfinnig, rot«

berfinrtig; nieroztropny; =
törid)t ; mieszny ; = lädtjerlid) ;

dziwaczny; = fonberbar; =er

©treid) nierozsdna, szalona

sprawka; =er CinfaU dzi-

waczny, szalony pomys ; =e

j^reube szalona uciecha; «=e

treiben hulanie n., hulasz-

czo /.; *eä Sadjen, «er

Särm szalony miech, haas;

-e§ 3«u9 treiben dziwaczy;

bift bu — ? czy oszala?; ba§

XoHfte babei ift . . . najmie-

szniejszem przy tem jest . .;

e3 roirb nod) -er tbmmen

usyszysz, zobaczysz jeszcze-

wiksze szalestwa, dziwa-

ctwa, gupstwa; 4) «e§ ©otb
faszywe zoto; II. adv. eä

— treiben pata gupstwa;

er madjt e ju — za nadto

sobie pozwala ; ba§ ift bod)

gu — ! tego przecie za wiele;

— unb doQ fein by pijanym

jak bela; ftd) — freuen cie-

szy si jak dziecko.

So'llcHjfel, sm. -§, pl.

-äpfel, psianka szalona (bot.).

So'ttbeere, */. pl- -n, po-

krzyk w., wilcza jagoda (bot.).

%B'üt, sf. pl =n, 1) czub

m. z piór; = geberfebopf; 2)

kryza /.; = ft raufe.

So'üetfen, sn. =§, pi. --,

1) elazko n. do zapiekania

wosów; 2) elazko n. doro-

bienia falbanek.

So'ttett, I- »». (fiaben)

krzycze szalenie, szale; II.

vn. (fia&en) zapieka wosy;
robi falbany w bielinie.

£o'lthau3, sn. -fes, pl.

=fiäujer, dom m. waryatów,

szaleców.
So'lUjäiräler, sm. =3, pl.

— , szaleniec m , waryat m.

%Q'WfÖ.Vfi\tl\\§, adi. sza-

lony, optany; adv. szalenie.

So'ltyett, sf. pl. «en, l>

(bez pl.) szalestwo «., sza

m.\ 2) wcieko/.; = 2But;

in — geraten wpa w sza-

lestwo, w wcieko; 3)

wodowstrt m., wcieklizna

/. (u psów); 4) bezsensowno

f.,
gupstwo n., dziwactwo

n.; bie =en ber SDlobe dzi-

wactwa mody; 5) z pl. «en,

szalona sprawka; = toller

©treid).

SoWtrfdje, sf. pl. =n,

psia winia (bot.); obacz Xott-

beere.

£0'ttf0}3f, sm. =(e)ä, pl.

=föpfe, 1) czowiek atwo si
gniewajcy, w wcieko
wpadajcy; 2) narwaniec n.,

szaaputa m., szaawia m.

So'ttfÖpftg, «**. szalony,

narwany.

2!0'Ilfr0n!^eit, sf. wcie-

klizna /., wodowstrt m.

So'üfraut, sn. -(e)3/ Pl
:

»frauter, szaleniec m., szalej
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m., bielu m., blekot m.
(rol.).

XO'üfÜ^n, adi. odwany
a do szalestwa, szalenie

miay ; adv. z szalon od-

wag.
£Ó'flfiiI)n&eit, sf. miao

zapamitaa, miao do sza-

lestwa posunita.

So'aflldjt, sf. obacz £oH=
Cett.

So'ltunirm, sm. -(e)s, pi.

«nmrmer, gzik w. (zool.).

So'ttBMt, sf. 1) zo do
wciekoci posunita, wcie-
ka zajado; 2) wcieklizna

f., wodowstrt m.

So'HMtfd)/ sm. *t%, pi. «e,

bawan m.

£0'tyatfd)tg, adi. obacz

Sti'tyel, «w. =8, jp?. —

,

mazgaj m., bawan m., mo-
nia m., basayk m., gawron
m., guptak m. ; drg m.,

drgal w., gamo m.\ grober
— prostak m.

Zólptlti', sf. pi =en,

mazgajstwo n., gamoniostwo
m„ prostactwo n., grondal-

stwo n.

SÓTbtlbaft, adi. gamonio-
waty, mazgajowaty

;
gupko-

waty ; adv. gamoniowato,
mazgajowato; gupkowato.

Sö'tyelljafttflfeit, sf. pi.

«en. obacz %'ólpel.

ZÖ'tytln, vn. (b>ben) za-

chowywa si jak mazgaj,
jak gamo, jak guptak;
robi gupstwa.

SÖ'fytfd), adi. obacz %'ÓU

pelCaft.

Soma'te, */. pi. =n, po-

midor m.; = $arabie3apfet.

£0'mbaf, sm. *(e), tom-
bak m. (metal).

£o'mbaf=, %o'mbattn, adi.

tombakowy.
So'mbola, sf. pi. -§, tom-

bola /., rodzaj loteryi.

SomuS, sm. —
,

pi. «mi,

tom m.

£on, sm. =(e)3, pi. %'ó'ne,

ton m., gos m., dwik m.
;

melodya f., nuta /. ;
(w ma-

larstwie:) ton m. obrazu,

dobór m. kolorów, wiata
i cieniów; [jalber — póton
m.

;
ganjer — cay ton; bie

böd)ften %ÖM tony najwysze

;

ben — angeben, anfragen,
anftimmetx poda ton, wska-
za, z jakiego tonu ma si
co gra, piewa, intonowa;
(obraz.) ben — angeben prze-

wodzi, rej wodzi, ton zada-

wa; btefe ©Übe trägt ben —
na tej zgosce spoczywa
przycisk; t>en — legen auf
pooy akcent, przycisk na

;

einen — von fidj geben wy-
da ton; ben — galten nie

wypa z tonu; auS bem *e

lommen, faEen wyj z tonu

;

in einem unb bemfelben =e

fpted)en jednym tonem mó-
wi; in ent|'djIoffenem =e fpre=

djen mówi tonem zdecy-

dowanego ; einen geroiffen

— anfdjlagen przemówi pe-

wnym tonem; au3 einem
rjoben -e teben górno mówi,
dumnie mówi; au einem

anberen -e teben, ben —
änbern, einen anberen — an=

fdjlagen innym tonem, z in-

nego tonu mówi, piewa;
z innej beczki rozpocz;
in gleidjem --e antworten od-

powiedzie tym samym tonem,

jak zapytano; fpötttfcfier,

r)öt)nifdt)cr — ton szyderczy;

ber gute — dobry ton, dobre

zachowanie n. si ; moda /.

;

gum guten — gehörig modny;
e§ ijt jefct guter —

,
ju . .

.

naley obecnie do dobrego
tonu, jest w modzie, . . .;

Ttann non gutem «e czo-
wiek dobrze wychowany.

£o'nabftan&, sm. *(e)§, pi.

«[täube, interwa m., odle-

go muzyczna (muzyka).

So'näfinltcfjfett, sf. pi. =en,

podobiestwo n. tonów.

To'nanfiCDCnb, adi. nada-

jcy tor», przewodni (n. p.

nuta przewodnia)
;

(obraz.)

rej prowadzcy, mod na-

dajcy.
So'nangeber, sm. «3, pi.

— , wodzirej m., przewód-

ca m.
So'nart, sf. pi. =en, rodzaj

m. tonu; tonacya /., gama
/.; ein £onftticf in eine

anbere — übertragen trans-

ponowa utwór do innej to-

nacyi.

So'naii&Detdjiing, */. pi.

=en, modulacya /. (muzyka).

Su'nbeftbaffenijeU, sf. ja-

ko f. tonu.

Xo'nbcjetdinimg, sf. pi.

=en, oznaczenie n. akcentu,

przycisku (gram.).

£o'nbil&, sn. =e, pi. =er,

obraz muzykalny.

%o'nbnó)MQ, sf. pi. =en,

amanie n. (si) tonów.

£o'nbübne, sf. pi. =n,

orkiestra /.

To'nbidjter, sm. *,pl. —

,

kompozytor m., muzyk m.
So'nbidjtiing, sf. pi. =en,

kompozycya muzyczna.

20'nen, I. vn. (tjaben)

brzmie, dwicze, brzcze;
wydawa dwik, gos; II.

va. (baben) cieaiowa, roz-

dziela wiato i cie; =
abtönen.

So'nfatt, sm. = (e)S, akcent

m., przycisk m. (gramatyka);
kadencya /., spadek m. tonu
(muzyka).

So'nfurbe, sf. metal m.
w gosie (muzyka).

Su'nfolge, sf.pl =n, na-

stpstwo n. tonów, skala f.

Su'nfÜbritng, sf. modula-

cya /.

To'nfÜUe, sf. penia f. t

bogactwo n. tonów.

So'ngang, sm. »(e)§, pi
=gänge, tony pi, melodya /.

So'ngemälbe, sn. *§, pi.

— , obacz Xonbilb.

To'ngcfC^C, sn. pi prawa
pi tonów.

SWnljatte, sf. pi =n, sala

koncertowa.

£0'nifa, !•//• tonika f.,

pierwszy stopie eiamy (mu-

zyka) ; II. pi rodki toniczne.

So'ntfd), adi. toniczny,

a) intonacyjny (muzyka);

b) sprysty (fizyol.).

So'nfunbC, sf. nauka /.

o tonach, dwikach, har-

monia /.

£o'nIlM&tg, adi. znajcy
si na muzyce.

So'nfltnft, sf. 1) obacz

Sonfunbe; 2) muzyka /.

So'ntünftter, sm. -§, pi
— , muzyk tm., artysta m.

So'nfünfttenn, sf. pi =nen,

muzykantka /., artystka /.
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Xo'nlt^lt, sf. nauka /.
o dwikach, akustyka f.

So'nltittt, sf. skala f.

(muzyczna), gama f. ; bic —
fingen piewa gamy; bie —
fpteten gra gamy.

Xo'ltlog, I. adi. 1) nie-

majcy brzmienia, dwiku,
glosa, niewydajcy tonu

;

niemy, afoniczny; — lofe

©iimme gos przygasy, bar-

dzo saby; 2) nieakcento-
wany, niemajacy przycisku
(gramatyka); II. adv. bez
tonu, bez dwiku; bez przy-
cisku.

£o'nlo|*tgfett, */. brak m.
tonu, dwiku, gosu; afonia

f. ; brak m. akcentu, przy-
cisku (gramat.).

Sonmaleret, */. pi. =en,
malowanie «., przedstawia-
nie n. za pomoc tonów.

Sfl'nmafi, sn.' -e§, pi. *e,

miara /. tonu, dwiku ; ilo-

czas m. (wierszowanie).

So'nmeffer, sm. -g, pi. —

,

niiarkownik m., monokord m.
So'ltmeffimg, sf. mierzenie

n. dwików; prozodya /.,
wierszowanie n.

Soittta'ge, (wym. : -na),
sf. adunek m.; adunkowe
n. (egluga).

£ij'nntljen, sn. =§, pi. —

,

dim. od Sonne, beczu-
eczka f.

£o'nne, */. pi. -n, i)

beczka /.; eine — äßaffer
beczka wody; 2Bein in »n
fÜUen napenia beczki wi-
nem; eine — ©olbe baryka
/. zota ; Teere »n geben grofjen
©djall próna beczka gouo
dzwoni, szumi; 2) tonna /.,

beczka
f., koda /. (prze-

wonictwo).

So'nnenbanb, sn. «=e§, pi.

=banber, obrcz /. (elazna)
na beczce, na beczk.

So'nnenbrürfe, sf pi. »n,
most beczkowy, z beczek.

So'nnenbiitter, sf. maso
beczkowe.

So'tmeitfÖrratg, adi. ma-
jcy ksztat beczki.

So'nnenfradjt, sf. pi. «en,
adunek m. w tonnach, na
tonny (przewon.).

So'mtengeliatt, sm. .(e)g,

pojemno f. w tonnach, na
tonny.

Xo'mteitgeib, sn. =(e)3, pi.

»er, beczkowe n.

SJo'nncngeroölbe, sn. =§, pi.

— , kolebka /., sklepienie

kolebkowate, obiaste, becz-

kowate (budown.).

So'nnenfürbiS, sm. =ffes,

pi. =ffe, dynia beczkowa.

So'nnenlabimg, */. pi. «en,

So'nnenmaft, sm. .«§, pi. .e,

adunek m. w tonnach.

£o'nnenreif, sm. «(e)§, pi.

"t, obrcz f. (drewniana) na
beczk, na beczce.

So'iutentoieife, adv. na
beczki, beczkami.

£o'nretl)e, sf. pi. »n, ob.

Sonteiter.

So'nfaC, sm. <>§, pi. »fäfce,

kompozycya /.

Xo'nfdjretber, sm. =§, pi.

— , fonograf m.
So'nfe^er, sm. •§, pi. —

,

kompozytor m. muzyczny.

So'nfefcung, sf. pi. -en,

ukadanie n. muzyki, kom-
pozycya /. (muzyczna).

£o'nfüöe, sf. pi. *n, zgo-
ska akcentowana, majca
przycisk (gram.).

Sfl'nfjnel, sn. =(e), pi. «c,

muzyka f., koncert m.
£o'nftitcf, sn. <e)3, pi. =e,

kawaek muzyczny, kompo-
zycya /. (muzyczna).

Sonfu'r, sf. pi. =en, ton-

zura f, koronka /., nagów-
ka /. kapaska, postrzy-

yny pi. ; mit ber — oer=

feljen, bie — erteilen udzieli
tonzur.

Soitfime'ren, va. (b>ben)
udzieli tonzur.

£o'nft)ftent, sn. =§, pi. »e,

system muzyczny.

Sontt'ne, sf. pi. -n; ton-

tyna f. (rodzaj ubezpieczenia

na wypadek mierci).

£o'n»eränbening, */. pi.

«en, zmiana/, tonu, dwiku;
zmiana /, akcentu (gramat.).

£o'n&erbältnt§, sn. -ffe§,

pi. «ffe, rytm m., stosunek
m. tonów.

£o'nberstentng, sf. pi. «=en,

figura / (muzyka).

So'nttielt, sf. wiat m.,
królestwo n. tonów.

ionujerfjcitg, sn. =(e), pi
=e, instrument muzyczny.

IO'nt»tf)*eilfd)aft, sf. umie-
jtno /. muzyki.

'
£o'njetu)en, en. -3, pi. —

,

znak przyciskowy, akcent m.,

przygos m. (gramat.).

SoJJCl'Ö, sm. =pafe8, pi.

=pafe, topaz m. (kamie).

£oJ)f, sm. =(e)3, pi. 20'pfe,
garnek m., garczek m.\ do-

nica /., wazon m., fajerka/,
(do kwiatów); soik m. ',

=
Siegel; garniec m.

t
dzban m.\

= Ärug; ein — (ooH) ©rbfen
garnek grochu

;
(obraz.) atteä

in einen — werfen do wszyst-

kiego przykada jedn
miar, wszystko osdza je-

dnakowo; jerbrodjene Söpfe
bctften am längften garnca
natuczonego utrzymasz du-
ej ; stary garnek przeyje no-

wy; mer ben — jerbrodjen Ijat,

fammle audj bie ©djerben kto
piwa nawarzy, niech mu pysk
oparzy; kto wypi piwo,

nieche pije i mty; jer»

brocbene Söpfe gibf'ä überall

skorupy wszdzie si znajd,
niema nic bez ale, wszdzie
ludzie bdz; Keine bpfe
Ijaben aud) Jpenfel i mae
garnki maj uszka; chopa
korcem nie mierz; e tft nodj

nid)t in bem «e, in bem e
fod)en foli rzecz jeszcze nie

dojrzaa; einen — ju allen

©peifen b^aben w jednym
garnku wszystko warzy.

£o'>faufter, sf. pi. =n,

patella /., czaszoka /. (mi-
czak).

£o'|jfbinbe!t, sn. -§, obacz

Sopfflicten.

lo'^fbinber, sm. «=§, pi.

— , obacz Sopfflicfer.

So'^fblumc, sf. pi. -n,

kwiat wazonowy.

SoWbrett, sn. -e§, p\.

«er, polica f.

So'JJfÖlltter, sf. maso
garnkowe.

SoWdjen, sn. »§, pi. —,
dim. od Sopf, 1) garnuszek

m,, garnuszeczek m.\ 2) ein

— Sier szklanka /. piwa;

3) nocnik m. ;
= ÜJtadjttopf.

So'pfberM, sm. -s, pi. —,
nakrywka /. (u) garnka.
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SO'JJfClt, sm. =3, twaróg m.
(po wiedesku).

£o'jjfenfud)en, sm. =3, pl.

—,
placek m. z twarogiem.

Sö'Jjfer, sm. =§, pl. —,
garncarz m., zdun m.

%'ö'^tvaxbtit, sf. pl. =en,

robota garncarska; kerami-

ka f.

XOtftVti', sf. pl. =en, garn-

carstwo n. (rzemioso); garn-

carnia f. (fabryka).

Sü'Jjfererbe, sf. obacz

Söoferton.

Sti'tfererä, sn. =e§, ga-

lena /., byszcz m. oowiu.

Sö'tfergefdjtrr, »»• -(e)8,

pl. =e, £ij Wergut, sn. =(e)g,

obacz ftöpferroare.

£ö jjfergefette, sm. -n, pl.

-Xi, zduczyk m.

Sö'Jjferljan&toerf, sn. =(e)3,

£Ö'Jjferflinft, sf. garncarstwo

n., keramika f.

Tö'Wimttfttx, sm. =3, pl.

—
,
garncarz m., zdun m.

Sü'Jjfent, I. vn. (baben)

wykonywa rzemioso garn-

carskie; II. adi. garncarski;

gliniany; = tönern.

£ö'£ferfd)et&e, sf. pl. -n,

garncarskie koo, krg m.,

koowrotek m., tok m. (garn-

carski).

SiJ'jjfertOlt, sm. =(e)3, glina

garncarska.

£ö'J)fertt>are, sf. pl. =n,

SÖ'^ferjCUg, sn. .(e)3, na-

czynia garncarskie.

Sö'jJferttiertftatt, sf. pi.

-ftätten, garncarnia /'.

£0'J)ffttdeit, sn. -3, atanie
n.. naprawianie n. garnków.

SoWflicfer, sm. =3, pi. —

,

atacz m. garnków.

£o'J)fgetDät(j§, sn. =fe3, pZ.

«fe, rolina wazonowa.

Xo')fgucfer, sm. =3, pi. —

,

zagldajcy ??i. do garnków

;

czowiek drobnostkowy, pe-

dantyczny.

£n')ffjeitfef, sm. =3, .pZ. —

,

ucbo n. u garnka.'

So'Wfiidjen, sm.' *§,pl. —

,

placek m.
SoWlecfer, sm. «3, pZ. —

,

akomca m.

So'jjfmarft, sm. =(e)3, pl.

=marfte, targowisko n. na
garnki.

^Offtfjeröe, sf. pi. »n,

czerep m.

So'Jjfftein, sm. =(e)3, pl. =e,

garnkowiec w., zdunek m. (ka-

mie gliniasty).

^O'JlfÖOil, sm. garnek m.
£o'j)Jf, sf. topika /. (reto-

ryka).

Xo'.jjifdj, adi. miejscowy
(medyc).

£l)JJOfl*tt'Jn), sm. «en, pl.

«=en, topograf m., opisywacz
m. lub odrysowywacz m. pe-

wnych przestrzeni ziemi.

£o>ograj)!jte', sf. pl. =n,

topografia /., opis m., rys m.,

odrys m., oznaczenie szcze-

góowe okolicy, miejscowoci.

JOjJOnmWftfj, »di. topo-

graficzny; =e Slnatomie ana-
tomia topograficzna; adv. to-

pograficznie.

i Opp ! interi. dobrze ! zgo-

da! —, id) roette! dobrze, za-

kad stoi! — mad)en, fagen
zgodzi sie, porozumie si.

ZdW, sm. =3, pl. =3, —
eines 3Rafte3 wierzch m., go-
wa /. masztu; auf fialßem —
chorgiew zniona do poowy
masztu; oor — unb %ahl
na sucho.

Z'ü'Wil, sm. =3, pl. —

,

pióropusz m.
%0'pptn, va. (Ijaben) usta-

wi raje poziomo (egluga).

So'Wmaft, sm. =e3, pl. -e,

maszt m. z koszem.

£oWfCget f
sm. agiel m.

na wielkim maszcie.

£or, sm. «en, pl. =en, ba-
zen m.

;
gupiec m., czowiek

nierozsdny.

%0X,'sn. <<e)3, pl. =e, bra-

ma /. ; wrota pl.
;

jutn =e

l)inetnget)en wej bram; oor
bem =e, oor ben *en przed

bram, bramami ; za miastem

;

oor ba3 — geljen wyj za
bram; wyj za miasto; nor

»eSfd&Jufj przed zamkni-
ciem bramy; (obraz.) nod)

eben oor =eefd)[uJ3 wanie
jeszcze w ostatniej chwili;

ben Softem — unb %üx
öffnen, da przystp wystp-
kom.

So'rangetn, sf. pi. zawiasy
pl. (u) bramy.

ftnlenber, SeutfdjspofnifdjeS 2Bötter6uct).

^o'röogcn, sm. =3, pl. —

,

uk m. nad bram.
£o'retngang, sm. =(e)3, pi.

*gange, wejcie n. w bramie.

£o'retmtel)mer, sm. =§, pi.

— , oliacz Sorfdjretber.

X0Xt^ä)l\l^
f
sm. =ffe3, zam-

knicie n. bramy; mit —
w chwili zamknicia bramy;
nod; eben oor — w ostatniej

chwili.

£o'rf, sm. =(e)3, pl. =e, torf

m., dar ziemna, ziemia ro-

linna, zgnilec m. ;
— ftedjen,

graben kopa torf.

So'rfaljrt, sf. obacz £or=
toeg.

^0'tfortig, adi. torfowaty.

£o'rfafd)e, sf. popió m.
z torfu.

So'rfboben, sm. =3, i)

grunt torfiasty, pusta; 2)

(pl. =böben) miejsce na skad
torfu.

£o'rfóuidj, sm. =(e)3. pl.

=brüd)e, torfowisko n.

Xo'rfClt, va. (b.aben) torfem
(rol) uprawia.

^O'rfCrÖC, sf. ziemia tor-

fiasta.

lo'rffcucr, sn. =3, pl. —,
pomie m. z torfu.

So'rffeuentttg, sf. pl. sen,

palenie n. torfem.

So'rfgräfier;, sm. =3, pl.

— , torfiarz m.
So'rfgräkret, sf. pl. .en,

torb'arnia /.

lO'tfgniÖe, sf. pl. =n, tor-

fowisko n.

£o'rfgnt3, sm. .fes, gruz
torfowy.

Sf/rfljanMer, sm. -3, pl.

— , handlujcy m. torfem.

£o'tftg, adi. torfowaty; =
torfartig ; torfisty.

Zo'vifofylt, sf. pl. =n, w-
giel torfowy.

^o'rflagcr, sn. =§, pi. —,
1) torfowisko n. ; 2) skad m.
torfu.

£o'rflan&, sn. -e3, pl. «an»
ber, grunt torfiasty.

£o'rfliigel, sm. «3, pl.
—

'

— , skrzydo n. bramy, wrót'

£o'rfmoor, sn. =(e)3, pl.

'l, torfowisko n.

£o'rfmoo8, sn. -fe3, pl. =fe,

torfowiec m. (bot.).

37
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Xorfftcdjcr, sm. -8, pl —,
tortiarz m.

£o'rffttdj, sm. s(e)8, pZ. «e,

1) kopanie n. torfu; 2) rzad-

ko zamiast Sorfgräberei tor-

iianiia /.

lo'rfücrfoljlunfl, sf. pl. =en,

zwglanie n. tortu.

lo'rfjiegd, sm. pl. cegieki

torfowe. ,

Vorgang, sm. .(e)3, pl

=gänge, oba^z Sorroeg.

lo'rgeib, sn. =(e)8, pl. =er, ,

So'rgroftQen, sm. »§, p —
i

bramne ».; — jaulen paci!
bramne; — einnehmen, ein-

geben pobiera bramne.

Xo'rljallC, sf. pl =n, por-

tyk bramny.

lO'rljett, sf. pl »en, ba-
zestwo »., gupota /., gup-
stwo n., nierozsdek m.,

nieroztropno /. ; uczynek
nierozwany; = unbefonnene

Öanblung; =en begeben, trei-

ben gupstwa robi, nieroz-

wanie postpowa; -en reben,

fagen ple bzdurstwa; 2Uter

fd)ü$t rjor — nidjt staro
nie chroni od gupstwa.

£o'rl)iiter, sm. -s, pl —

,

stranik bramny, u bramy.

^Ö'ridjt, adi. nierozsdny
nieroztropny; gupi, gupko-
waty; = tölpelhaft ; adv. nie-

rozsdnie, nieroztropnie; gu-
pio, gupkowato.

^jj'rill, sf. pl =nen, nie-

rozsdna, nieroztropna, gu-
pia kobieta.

£0'tlel, sm. =3, 1) zata-

czanie n. si; 2) silne ude-

rzenie, od którego si zata-

cza; 3) zamiast ©augliicf

niezwyke szczcie.

£o'rfd!t, vn. ([ein) zata-

cza si.

lornicnti'Ue, sf. pl =n,

drzewiauka f., kurze ziele

(bot.).

to'rn^ols, sn. »eö, pl. ;&öi=

jer, drzewo spawiane.

Sornifter, sm. =>§, pl —

,

tornister m., torba f, tobo-

ek m. (onierski).

Sur^Cber, sm. =g, pi. —

,

torpeder m., porucznik m.,

na torpedowcu.

Sorjpe'bo, sm. -(§), pi. §,
torpedo m.

Sorjje'boboot, sn. =e8, pl.

=e, irjtye'bofduff, sn. =e(8),

pl =e, torpedowiec m.

£o'r£fórtd)en, sn. =8, pl
— , furtka f. w bramie.

So'tpfoften, sm. «8, pi —

,

sup m. u bramy.

£o'rnegeI, sm. =8, pl —

,

zasuwa /. u bramy.

£o'rfd)liefter, sm. =§, pl.

— , odwierny m., stró bra-

m zamykajcy.

£o'rfd)loft, sn. =ffe3, pl
=fd)löffer, zamek m. u bramy.

So'rfdjtuft, sm. -ffe8, pl.

-fdjluffe, zamknicie n. bramy.

£o'rfdjUiffel, sm. «8, pl
— , klucz m. od bramy.

£o'rfdjreiber, sm. =8, pl.

— , bramny m.

£o'tfo, sm. «8, pl. =8, tor-

80 m., kadub m., kawalec m.

%0'ltytllt, sf. zamknicie
n. bramy.

So'rtyerrgelb, sm. =(e)3,

pl: -er, 1) bramne n. ; =
Sorgelb ; 2) napitek dany
stróowi za otworzenie bramy.

£0tt, sm. -(e)8, krzywda

/., uraz /., obraza /., nie-

suszno f. ; sikoda f. ;
=

;

©d)aben; jmnbm einen — an-

j

tun skrzywdzi kogo
;
jmnbm

etro. jum — tun zrobi co

komu na przekór.

£ti'rtu)en, sn. <3, pl —

,

dim. ober Sorte, torcik m.

£o'rte, *f> pl •***, tort m.

£o'rtenbftder, sm. *g, pl
—

,
piekarz m. tortów, cu-

kiernik m.
£o'rtenform, sf. pl. =en,

Jortenjjfanne, sf. pl -n,

forma /. na tort.

So'rtentetg, sm. -(e)g, pl
=e, ciasto n. na torty.

£ortll'r, sf. pl. -en, tor-

tura /., katownia /., katusze

pl, mczarnia /. ; auf bie —
fpannen wzi kogo na tor-

tury, na mki, zadawa
komu mczarnie.

Sfl'rtoadje, sf. pl «n, stra

f. przy bramie.

So'r&iärter, sm. <=§,pl —,
stranik bramny.

So'MärterfyättSdien, sn. -8,

pl. — , budka f. dla stranika
bramnego.

£o'rtt>efl, sm. -(e)8, pl. =e;

drosa /'. przez bram.
^'OttDCtt, adv. na ocie.
lo'rjettel, sm. =8, pl. —

,

kartka bramna.

So'rjOll, sm. ;(e)8, pl
=jÖUe, miejski podatek spo-

ywczy.
£o'fen, vn. (baben) szu-

mie, hucze; uderza z hu-

kiem o brzegi, o skay (o fa-

lach morskich).

SO'fCH, sn. »8, szum m.,

huk m.

"Xot, (idi. 1) umary, zmar-

y; bie XoUn rufjen laffen

zostawi zmarych w pokoju;

fralb — na pó martwy; -er

Äörper trup m. ; -eg Sier

cierwo n. ;
— nteberfallen

upa martwym; auf ber

©leite — bleiben umrze na
miejscu, natychmiast; ein

^ßferb — jogen zgoni konia
do upadego, zamczy konia
gonitw; — betfjen zagry;
— ftecben zabo, zaku;
fid) — laufen zamczy si
bieganiem; fid) — fiojjen

uderzy si o co i pa bez

duszy; oon ben £oten aufer-

fteben zmartwychwsta; für— liegen laffen porzuci
mniemajc, e martwy, e
mier nastpia; fid)

—
ftetten ' udawa umarego,
martwego; fid) — lacben p-
ka od miechu; ba formte

man fid) — ärgern monaby
umrze ze zoci; jmnbn —
fagen rozgosi (nieprawdziw
wie) o kim, e zmar; er

mar mefjr — a!8 lebenbig

wyglda raczej na zmarego
nili na ywego; 2) ben
©trom — fegein pokona
eglujc przypyw morza

;

ein anoere8 ©d)iff — laufen

albo fegeln zostawi inny
okrt w tyle, za sob; bet

2Binb ift — geregnet deszcz

przepdzi wicher; 2) (obraz.)

martwy, nieywy, nieyjcy

;

-er Drt miejsce bez ycia,
samotne, opuszczone; -e

Slugen wygase oczy; =e gar»
ben spowiae barwy ; -e3 Söilb

martwy obraz; =e QÜQe rysy

pl. bez wyrazu, bez duszy;

=e 3Ifd)e, Äobien zimny po-
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pió, wyarzone wgle; se
3Ba[fet woda martwa, stojca,

niepynca; =»e §dttb martwa
rka (prawo); =eä Kapital

martwy kapita, kapita nie-

przynoszcy dochodu.

Xütd'lf adi. cakowity,
zupeny ; adv. cakowicie,
zupenie; = DoUfanbig.

£ota'ionftcf)t, sf. pi. =en,

widok cakowity, widok m.
na cao*.

totalbetrag, sm. =(e)3,

pi. »träge, caa kwota, suma.

"tota'Ictnbrud, sm. =(e)3,

pi. -brüde, wraenie przez

cao sprawione, ogólne.

£ota'fftnfteriu§, sf. pi
»rtffe, zamienie cakowite
(astronomia).

£otaUfa'tor, sm. >§, pi.

«to'cen, totalizator m. (sport).

itotaittiit, sf. cakowi-
to /.

iDta'Ifummc, sf. pi. =n,

suma cakowita, cao f.

£Ö'ieit, va. (fiaben) zabija,

ubija, zabi, ubi; mier
zada, ycia pozbawi, ycie
odebra; burd) ©tft — za-

tru, stru ; bu foKft md)t — !

nie zabijaj ! ;
(obraz.) bie gett

— (albo totfcbfagen) zabi,
spdzi czas; ba eJtofd) —
umartwia ciao, t. j. chuci.

£o'tenatfer, sm. =8, pi.

särfer, cmentarz m.
^O'tCnÖ^nlt^, adi. podobny

do martwego, zmarego; =e

garbe trupi kolor.

Sotenarat, sn. *(eß, pi.

«ämter, naboestwo za-

duszne, msza zaduszna, msza
za umarego, za umarych.
Xo'tmHfyn, sf. pi. =n,

mary pi.

£o'tenbanmtng, sf. pi. »en,

obacz ""Cotenbefcbroörung.

SötenbegängniS, sn. =ffe§,

pi. =ffe, obrzd pogrzebowy,
pogrzeb m.

^0'tcnktnc, sn. pi. koci
trupie, umarych.

£o'tenfeeid)auer, sm. =§,

pi. — , ogldacz m. zmarych.

^o'tcnucfcJjtDiJrcr, sm. =g,

pi. — , nekromant m., zakli-

nacz m. umarych, wywoy-
wacz m. duchów zmarych.

So'tenbefdjuii'nutg, sf. pi.

=en, nekroinancya /., zakli-

nanie n. umarych, wywoy-
wanie n. duchów zmarych.

Xo'ttnUü, sn. -eg, pi. 'en,

oe miertelne.

So'tenblajj, Xo'ttnbhiä),
adi. blady jak trup; trupi.

£o'tenbläffe, sf. blado
trupia.

%0'ttnMnmt, sf. pi. =n,

nogiet m., nogietek ogrodo-
wy, pospolity (rol.).

Zo'ttttiüä), sn. .(e)§, pi.

=büdjer, ksiga f. zmarych,
ksiga zej.

%0'ttntult, sf. pi. =n, sowa
nocna, puszczyk m. ;

= 9tad)t=

eule.

Xo'tcnctujcder, sn. <*§, pi.

— , wskrzesiciel m. umarych.
Soteitfatfei, sf. pi. *n,

pochodnia pogrzebowa.

£o'tenfarbe, sf. trupi ko-
lor.

£o'tenfarben, So'tenfarbig,
adi. majcy kolor trupi, ko-
loru trupiego.

To'teitfeter, sf. pi. »n,

£o'ienfeft, sn. =e, pi. =e, 1)
obchód m. na pamitk
zmarych, dzie zaduszny,
dziady pi. (u Sowian i na
Litwie); 2) obrzd pogrze-
bowy, pogrzeb m.

£fl'tenfelb, sn. =e§, pi. =er,

cmentarz m.

So'tettfiagge, sf. pi. *n,

chorgiew spuszczona do po-
owy masztu na znak aoby.

£o'tenfruu, sf. pi. =en, ob.

Setdjenfrau.

So'tengebeitte, sn. pi. koci
trupie, szcztki pi.

Xo'tengeb'et, sn. <e)§, pi.

=e, modlitwa /. za zmarych,
za zmarego.

£o'tengdiiut(e), «». -e§,

dzwonienie n. za zmarego,
za umarych.

£0'teitgelett(e), sn. =(e)S, to-

warzyszenie n. zwokom

;

jmnöm baä — geben odpro-
wadzi zwoki czyje na miej-

sce wiecznego spoczynku.

£o'tengenc(jt, sn. =(e)§, sad

m. Przedwiecznego.

So'tettgeriwe, sn. =§, pi.

— , szkielet m.

lO'tcngcrUQ^, sm. »(e)3, ob.

Seicbengerud).

"So'tengeriift, sn. =e, pi.

ft, oe pomiertne, kata-
falk m.

£u'teitgefattg, sm. =(e)g,

pi. »fange, piew pogrzebowy.

So'tengeftprädj, sn. <e)g,

pi. =e, rozmowa f. zmarych.
£o'tengett>an&, sn. >&, pi.

=tränber, ubiór miertelny.

Xo'tengetoölbe, sn. -.s, pi.

— , obacz "£otengruft.

So'tenglotfe, sf. pi. =rt,

dzwon pogrzebowy.

So'tengotteSbienft, sm. se§,

naboestwo za umarego w
kociele odprawione.

£o'tengräber, sm. *§, pi.

— , 1) grabarz m. ; 2) gru-

barz m. (chrzszcz).

£o'iengriift, sf. pi. »grufte,

grobowiec m.
So'tenbanb, sf. pi. «fiänbe,

ika /. zmarego.
'
£o'tenljaii3, sn. =je§, pi.

sbäufev, 1) dom m., w którym
si umary znajduje ; 2) gro-

bowiec m. ; 3) trumna /.

So'tenbemb, sn. «es, pi. -en,

koszula miertelna.

%0'ttnt)ÜQtl, sm. -g, pi.

—, mogia f.

%0'ttnUlt, adi. obacz

Sobialt.

£o'tenHage, sf. pi. -n,

skargi pogrzebowe, pacz
pogrzebowy.

£o'tenHetb, sn. »(e)§, pi.

=er, suknia miertelna.

So'tenfojjf, sm. =(e), pi.

=!öpfe, trupia gowa.
So'tenfoWfdjuiärmer, sm.

=e§, pi. — , trupia gówka
(motyl).

So'tenframjjf/ sm. =(e)g,

pi. »främpfe, kurcz mier-
telny.

£n'tettfran$, sm. =e§, pi.

=fränje, wieniec miertelny.

lo'tcnlteb, sn. =(e)g, pi.

=er, obacz "£otenge[ang.

Xo'tcnliftc, sf. pi. =n, spis

m. umarych.
2;o'tcnmaI)I, sn. =(e)§, pi.

=e, stypa f.

So'tetuuarfdj, sm. =e§, pi.

=märfd)e, 1) pochód pogrze-

bowy ;
= ""Eotenjug ; 2) marsz

pogrzebowy (muzyka).

37*
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lo'tcnmagle, */. pl. -n,

maska pomiertua.

£o'enmeffe, sf. pl. -n,

msza aobna, msza za dusze

zmarego.
£o'teitojjfer, sn. =8, pl. —

,

ofiara pogrzebowa.

£o'tenregiftcr, sn. =8, pi.

— , rejestr m., spis m. zmar-

ych.
£r/tenrctd), sn. =(e)§, kró-

lestwo n. zmarych, cieniów.

£fj'teitrtrl)ter, sm. *§, sdzia

m. umarych.
To'tenfdiä&cl, sm. »8, pl.

— , trupia czaszka.

£0'teitfd)au, sf. ogldziny
pl. cia martwych, ogldziny
zwok.

£fj'tenfdjauer, sm. *%, pl.

—, ogldacz m. cia mar-
twych, zwok.

£rj'tenfd)etn, sm. «(e)8, pi.

*e, wiadectwo n. mierci,

zejcia.

£o'tenfd)iaf, lo'tenfdjlimt"

tttCt, sm. *8, i) sen m. umar-
ych, sen wieczny; 2) (obraz.)

sen gboki, letargiczny.

£o'tnfdjIcter, sm. *§, pl.

— , opona aobna.
So'tenftabt, sf. pl. -ftäbte,

nekropola f., cmentarz m.
So'teitftant, sf. odrtwia-o miertelna.

Sr/tenftttt, adi. cichu-

teki; adv. e8 roar — pa-

nowao milczenie grobowe.

SO'tenfttfle, sf. grobowe,
guche milczenie.

So'teittag, sm. = (e)8, dzie
zaduszny.

£o'tentaitj, sm. «e8, pl.

=tänje, taniec m. umarych.
%0'tttltOpU sm. «e8, pl.

«topfe, urna grobowa.

to'tenträger, sm. -8, pl.

—, obacz Seidjenträger.

£o'tenitl)r, sf. czerw m.,
widryk m., koatek m.
(zoologia).

So'temirne, sf. pl. =n,
urna grobowa, popielnica /.

Sr/teiiberfiremwttg, sf. pi.
=ett, kremacya /., palenie n.
trupów.

So'tenbogel, sm. «-8, pl.
«oögel, obacz 5Rad)teuIe.

£o'terttoad)e, sf. stra /.

przy umarym.

Xo'tcnttjogcn, sm. «8, pl.

— , karawan m.
£o'temrjäfd)erin, sf. pl.

*nen, obacz Leichenfrau.

So'tenaelt, sf. obacz
Sotenretch.

£ö'tenjettel, sm. »8, pl.

— , obacz £otenfd)ein; kartka
pomiertna, klepsydra /.

So'teitjiig, sm. =(e,8, pl.

=8üqe, obacz Seidjenjug.

£Ö'tCr, sm. »8, pl. — , za-

bójca m.
SfJ'tgefeören, adi. nieywo

urodzony; »e8 $inb dziecko

nieywo urodzone, martwy
pód.

%0'tUfytn, sn. »8, baS ift

gum — pkn mona od
miechu.

Xo'Umatytn,
r

va. (h>ben)

zabi, umierci ; zamczy

;

= totquälen.

£o'Hff)iefcen, va. fchiefce,

fdbiefjeft i fdjtefet, fdjiejjt, fdjofj

tot, Ijabe totgefdmffen, za-

strzeli; fid) — zastrzeli si.

So'tfdjlag, sm. =(e)8, pl.

-febläge, zabójstwo n. ;
—

au§ Siotroe^r zabójstwo z

obrony koniecznej.

%0'U\ä)Uütn, va. fchlage,

fcbjägft, fchlägt, fr^Cug tot,

fyabe totgefdjtagen, zabija,
zabi; id) laffe mid) barauf
— jakem yw; fein ©elb
— trwoni grosz; bte Qe\t
— zabija czas.

£rj'tfd)läger, sm. =8, pl. —

,

1) zabójca m., zabijak m.,

ubijca m. ; 2) kostur m.
(z gak oowian).

£o't»fd)trjetgen,V"a. fdjroeige,

=9ft "Qt> fd)roieg tot, Ijabe tot=

gefdjuegen, umierci mil-

czeniem, zamilczy.

Sö'turtg, sf. pl. «en, za-

bicie n.; fahrläffige — za-

bójstwo n. wskutek niedbal-

balstwa; — be8 gteifc&eS

umartwienie n. ciaa.

£oud)ie'ren, (wym..- tusz-),

va. (Ijaben) 1) dotyka, do-

tkn; 2) obrazi, obraa
(w mowie studenckiej); 3)

zamiast tufchieren.

XovUjltt', XßVtyt't, (wym.:
tupe), sn. «8, pl. =8, 1) tu-

pet m., czub m., kosmyk m.

wosów na wierzchu gowy;
2) peruka /.

£0Ut, (wym.: -tur), sf.pl.

•en, l) kolej f.; aufjer ber
— poza kolej; er ift an
ber — na niego kolej ; 2)

obrót m. (taniec) ; 3) prze-

chadzka /., podró f. ;
=

Steife; — im äßagen prze-

jadka f.] eine — um bte

©tabt madjen obej, obje-

cha miasto naokoo; bte

ganje — caa droga; in

einer — w jednym cigu,
bez przerwy; 4) obacz £aar«

auffafc.

Son'rbittet, sn. =8, pl. -8,

bilet zwyky, bilet jednej

jazdy (bez powrotu).

Xouri'ft, sm. «en, pl. -en,

turysta /w., podrónik m.
(z przyjemnoci).

trjllcnü're, (wym. : tur-),

sf. pl. -n, 1) zgrabne ruchy,

zgrabno f.; 2) turniura /.

('i sukni kobiecej).

XOftfOfogtC', sf. toksyko-
logia f., nauka /. o tru-

ciznach.

Stab, sm. -(e)8, kus w.,

trucht m., grda /. ; im «e

kusem; leidjter — lekki

kus; furjer, fdjfonfer —
krótki kus; im — (albo —

)

geljen, reiten, faforen kusem
i, wierzchem jecha, jecha

;

im langen — dugim ku-
sem

;
(ein 5ßferb) in (ben) —

fefcen, bringen wprawi (ko-

nia) w kus; ftdj in — fe^en

kusem si puci; id) roili

bid) auf ben — bringen na-
ucz ja ciebie rusza si;
naucz ja ciebie dobrego
obejcia.

£ra&a'fel, sn. »8, dwurna-
sztowy statek.

£raba'nt, sm. «en, pl. en,

1) trabant m., satellita m.
(astronomia); 2) trabant m.,

siepacz 77t., halabardnik w.,

onierz przyboczny.

t

Sra'kn, vn. (fein i b>ben)i kusem, truchtem, ku-
sowa, truchtowa ; szybko
i, dy.

£ra'6eit, sn. *8, kusowa-
nie n.

£ra'6er, sm. =8, pi. —

,

Trabgänger, Sra'breitner,
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sm. =3, pl- —, 1) kusak m., I

szapak m.\ 2) owca na mo- I

tylice cierpica.

SrVberfranfljeit, sf. obacz

©tef)!ran!f)eit.

Ira'bmmen, «». -s, pl
wycigi kusowe.

Sra'brennbabn, s/. .pZ. *en,

miejsce n. do wycigów ku-

sowych.

Swtfe'tt, sf. pl. -en, tcha-

wica f. (anat.).

Iradjea'I, adi. tchawico-

wy (zool.).

SrOdlCa'iatntUng, sf. oddy-

chanie n. tchawicami (zool.).

Stadjcalöffnimfl, sf. pl.

«en, tchawica /., dymaczka

f. (u owadów).
SradjeotomtC, */. tracheo-

tomia /*., przecicie czstkowe

tchawicy (medycyna).

krault, sf. pl -en, 1)

brzemi n., ciar m.) —
Saft: W -en §oIj trzy

wizki, trzy narcza drzewa;

— '^rtigel porcya/. kijów;

eine — trüget bekommen

nabra kijów; 2) brzemi m.)

brzemienno f. j, == £räd)=

tigfeit; 3) — ©peifen danie

«., potrawa obnoszona; =
©ang; 4) ubiór m., strój m.,

kostyum m.

£ra'd)ten, va. (fiaben) i)

chcie, dy, zamierza, usi-

owa; nad) etro. — ubiega

si za czem, o co; pragn
czego; nad) (gbre — pragn
honorów ; 2) imnbm nad) bem

gefcen _ dyba, godzi na

czyje ycie.

£r&'d)ten, sn. =>§, denie
«., zmierzanie n., usiowanie

n. ; — nad) ero. pragnienie

n. czego; fein aanjeä £>td)ten

unb — wszystkie jego myli

i yczenia.

£rä'd)ttg, adi. brzemienny;

cielna, pobiega (krowa), re-

bna (klacz), kotna (kotka,

owca, zajczyca), prona

(winia), szczenna (suka).

Srä'^ttgfe«, sf. 1) brze-

mienno /. ; 2) podno /.

£rad)t)'t, sm. =(e)§, trachit

m. (minera.).

Sra'ce i Sraffe, sf. pl. =n,

trasa /., lad m.

Xracic'rcn i Sraffte'reu,

va. (b>ben) wytyczy lad,

poszukiwa, trasowa kolej,

wyznacza (kolejn.).

Sractc'reiti£rafjie'rett,sn.

=3, Sractenmg i Sraffterung,

sf. pl. =en, wytyczanie n.

ladu, trasowanie n. kolei.

Srabttto'n, sf pl =en, i)

tradycya /., podanie; 2) tra-

dycja /., wrczenie n., od-

danie n. (prawo).

XrabittOnCtt, adi. trady-

cyonalny, na podaniu pole-

gajcy; adv. trdycyonalnie.

ira/gadjfe, sf. pi -n, o
dwigajca, gówna.

Sra'galtar, sm. *{£$, pl

»täte, otarz przenony.

Iraga'nt. sm. =(e)s, £ra=

ga'ntgümmi, sn. =(§), tragant

m. (rodzaj gumy).

Sraga'ntftraud), sm. -(e)§,

pl, »fttäuther, traganek ra.

(rol.).

£ra'gbabre, */• Pl
- 'n>

nosze pl, nosida pl.) ma-

ry pl
,

Sra'gMnber, *n. p«. szel-

ki pi
Sra'gbar, a^'. i) nony,,

przenony, dajcy si nosi ;
I

=e Äleiber suknie, które mo-

na nosi; 2) urodzajny, do-

chód przynoszcy.

Sra'gbarfett, sf. nono
/\; przenono /. ; urodzaj-

no f.

Sra'gbett, sn. -es, pi /««,

óko «. do (prze)noszenia.

£ra'ge, */. pl **, nosze

pj., nosida pl; ©otg— nosze

do drzewa; Uranien— nosze

dla chorycb, lektyka/.; ©d)te=

nen— nosze do szyn, wi-

dy pl. do szyn.

Srü'ge, I. «"& *) leniwy>

gnuny; = müfetg, faul; oci-

ay = jdjroetfftmg; bez-

wadny; = Don ^atur faul

unb Iangfam; ein »t 2Jienfd)

gnunik m.\ — toerben gnu-

nie, leniwie; 2) »r &Ör=

per ciao bezwadne (fizyka)
;

II. adv. leniwie, gnunie,

ociale.
£ra'gebatfeii, sm. *i, pl

t
podcig m., podstawka

/,, tram m.

£ra'gebanb, sn. -(e)3, pl.

-banber, widlica f, rososzka

f, miecz m., mieczyk m.

£ra'gebaum, sm. =(e)§, pl.

»bäume, orczyk m.

Sra'gebett, sn. obacz Xrag»

bett.

Xra'gebetttel, sm. =§, pl.

— , suspensoryum w., banda

m. do podwizywania.

Sra'geiod)/ sn. *(e)S, pl.

=e jarzmo mostowe.

Sra'gelotjn, sm. obacz %xä*

gerlohn.

Xta'gcmuSIcI, sm. *%, pi. —,
misie dwigacz m. (anat.).

Sra'gett, trage, trägft, trägt,

trug, babe getragen^ I. va.

(haben). 1) nosi, nie; dwi-

ga; eine Saft auf bem 3iüden

— nosi ciar na plecach;

eine Sßerütf e'— nosi peruk

;

ba§ ©eroebr — nosi kara-

bin; by onierzem; an fid)

albo bei fid) — nosi przy

sobie ; ein SUnb^ — dziecko

(na rekach) nosi; etro. non

§auä' ju §auä — nosi co

od domu do domu; etro. tn

bte ©tub — zanie co do

izby; jmnbn burd) ben ftlufi

— przenie kogo przez

rzek; etro. au§ bem §aufe

wynie co z domu

;

(obraz.) fte — ibren SBater

auf ben ^änben nosz ojca

na rekach, uwielbiaj ojca;

ben jRopf l)0d) — nadyma
si, pyszy si;^ bte 9cafe

ucfy _ zadziera nosa, na-

dyma si; Trauer — nosi

aob, 'by w aobie;

bie Uniform — nosi uni-

form; 2) unie, módz nie,

(módz) dwiga; ba§ @i3

trägt nod) nid)t lód jeszcze

nie trzyma, jeszcze nie mo-

na chodzi, jedzi po lodzie;

©äulen — bie Äuppel supy
dwigaj, utrzymuj kopu,
kopua spoczywa na supach;

3) nie, donosi; bie 33ild)fe

trägt auf 500 ©djritte albo

500 ©d)ritt roeit strzelba

strzela na 500 kroków; fo»

roeit ba§ Sluge trägtjak daleko

oko (wzrok) siga; 4) by
brzemiennym, nosi; = trädj=

I tig fein (o zwierztach); 5)

I wydawa z siebie owoce,
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przynosi dochód, korzyci;

gtüd)te — rodzi, przynosi

owoce; ber SBoum tsägt nod)

nid)t drzewo jeszcze nie rodzi;

ber jHdfec trägt reidjlid) SBei«

jen rola obficie wydaje psze-

nic; 3infen — przynosi

odsetki; 6) = eintragen^ etro.

in ein 33ud) — wpisa, za-

pisa co do ksigi; 7) znosi,

ponosi co; = ertragen; bie

soften — ponosi, ponie
koszta; ben SSerluft, ben

©d)aben — ponie, pokry
strat, szkod; bie SSerant-

roortimg für etro. — by za

co odpowiedzialnym, odpo-

wiada za co; bie ©d)ulb

(an etro.) — by czego przy-

czyn, zawini co; roer trägt

bie ©cbulb? czyja (w tem)

wina?; bie folgen — znosi

skutki; Seib urn etro. — bo-

le, ubolewa nad czem

;

einer ©ad)e 3ted)nung —
liczy si z czem ; ba§ ift

fd)roerer ju — at8 ber %ot>

to trudniejsze do zniesienia

ni mier; 8) ©orge für

elit». — mie o co staranie

;

nad) etro. Verlangen — po-

da, akn czego; 93eben=

fen — mie szkopuy, na-

myla si, waha si; jmnb
SfJamen — mie czyje imi;
II. fid) — , vr. 1) nosi si
ubiera si; fid) einfad) —
ubiera si pojedynczo, skro-

mnie ; 2) nosi si (o ma-
teryach); biefer ©toff trägt

fid) gut ta materya dobrze

si nosi; 3) fid) mit etro. —
(fctjleppen) nosi si, wodzi
si z czem; (obraz.) fid) mit

einem ©ebanten — wodzi
si z myl; fid) mit einer

©orge — by nkanym tro-

sk;' fid) mit einem Sßrojeft

— ukada projekt, myle
ustawicznie o projekcie; III.

getragen, pp. i adi. >t Sleiber

suknie noszone, uywane; =e

$bne, SJietobie tony pene,
melodya pena najgbszego
uczucia.

£rfl'geit, sn. «3, noszenie
n., dwiganie n,

£n»'g(e)0rflel,s/. =n, organy
przesuwalne.

2ra'g(e))feiler, Sra'ge-

JjfOfteit, sm. ~s, pi. — ,
sup

podpierajcy.

XtÖ'ßCr, sm. =8, pi. —

,

1) nosiciel m., noszak m.,

noca jm.; — ber $rone

monarcha m. ;
— eine8 ^ßrin»

jipg przedstawiciel m. zasady;

Sffiorte finb — »on SBorftct-

Iungen wyrazy s przedsta-

wicielami poj; 2) tragarz

m.\ = Saftträger; 3) okazi-

ciel m., dzieryciel m. ;
=

Jjnljaber (handel); 4) dwigacz
m., podpieracz m., obrotnik

m. (anatomia); 5) w budo-

wnictwie i kolejn.: dwigar
m., belka /., podcig m.,

siestrzan m.
;
podkadzina /.;

SBogen— dwigar ukowy,
uk m.; fontinuierlidjer —
belka wieloprzsowa, belka

ciga; einfacher — (take

einfacher Salfenträger, ein=

fad)er SBalfen) belka jedno-

przsowa
;
gacbroerfö— belka

przedziaowa; ^Ci)XOixl^—
mit Dertilalen ©äulen belka

supowa; gifd)baud)— belka

dolnoparaboliczna; ©elenf»
— belka przegubowa, dwi-
gar Gerbera; a,eraber —

,

SSalfen— , Saiten dwigar
prosty, belka; ©itter— bel-

ka kratowa; §albr>arabel

—

belka paraboliczna, niezbie-

na; §ängeroer!8— wieszar

m., dwigar wiszcy.

Srä'gerin, sf. pi. =nen, l)

nosicielka f., noszarka /.;

2) karyatyda /. (architekt).

Srä'gerlöljn, sm. -(e)8, pi.

=Iö&nc, zapata /. nosicie-

lowi.

£ra'gfäljt0, adi. zdolny

udwign, nony.

Xro'gföhtgfett, sf i) ob.

Sragfraft; 2) produktywno
/., zdolno f., przynoszenia

dochodu.

Sra'gfe&er, sf. pi. =n, spr-
yna nona, wsporna.

Sra'gfe&erbiigel, sm. -s,

pi. — , opaska /. spryny
nonej.

£ra'gfe&erfd)iili, sm. *(e)8,

pi. «e, siodo n. spryny
nouej.

%xa'$tbtl, sm. •>%, pi. —

,

dwigar drugorzdny.

Startu,
r
sf 1) lenistwo

n., gnuno f, ociao
/. ; 2) bezwadno f. (fizyka).

£rä'gbeit§gefefc,
' sn. =e8,

pi. «=e, prawo n. bezwadnoci
(fizyka).

£rä'gljett$moment, sn. «(e)3,

pi. *e, moment m. bezwa-
dnoci (fizyka).

Srä'g^citgDcrmögcn, sn. =3,

bezwadno f. (fizyka).

Xra'gljintmri, sm. .3, pi.

— , baldachin m,

Xra'gtfer, sm. -8, pi. —

,

tragik m., pisarz m., twórca

m. lub przedstawiciel m.
utworów tragicznych.

£ragifO'mtfd), adi. tragi-

komiczny, smutny z przy-

mieszk miesznoci; adv.

traeikomicznie.

Srogifontö'btc, sf. pi. =n,

tragikomedya f.

2r0'gtfd), adi. tragiczny,

smutny, aobny, aosny,
okropny; =e SBenbung kata-

strofa f. ; adv. tragicznie

;

etro. iu — ne&men bra,
uwaa co nadto tragicznie.

Sra'gftejje, */. pi. »n, ob.

Sragforb.

tra'gfiffen, sti. *3, pi. —

,

poduszka f. do noszenia na
niej ciarów na gowie.

£ra'gflet&djen, sn. =3, pi.

— , duga sukieneczka dzie-

cinna, sukienka /. do chrztu.

Sra'gfuofoe, sf. pi. »n,

oczko n. (ogrodnictwo).

£ra'gfor6, sm. «es, pi.

=fórbe, kosz ni.

£ra'gfraft, sf znono
/., nono/., sia/, udwi-
gu; udwig m. wozu (kolejn).

£ragö'&e, sm. -n, pi. =n,

tragik m., aktor tragiczny.

Sragö'toe, sf. pi. =n, tra-

gedya /*., aotwór m., utwór

smutny, aobny.
Sragö'uieubtiijtcr, sm. -8,

pi. — ,
poeta tragiczny, pisarz

m. tragedyi.

Xtogö'bin, sf pi. =nen,

aktorka tragiczna.

Sra'g^feüttf sm. *<*, pi-

— , sup m., supiec m. (pod-

trzymujcy).
Sra'gpolfter, sn. --$, pi.

—
t
obacz Sragfiffen.
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Sra'gfäule, sf.pl. «n, sup
n. (podtrzymujcy).

£ra'gfeffel, sm. -§, pl.

— , £ra'gfttlljj, sm. =(e)3, pl.

«flutte, lektyka /., nosze ^£.

Sra'gftetn, «m. =(e)s, i**-

=e, kamie, na którym mur
spoczywa.

Sra'gbermögen, *». =s, ob.

Sragfraft.

Sra'gwette, s/. l) — einer

jCIinte odlego, na któr
strzelba niesie; 2) (obraz.)

wano /., donioso f.
£ra'g$ett, sf. czas m. no-

szenia podu w ywocie.
Srat'tte, (wytn.: tralje), sf.

pl. =n, dr» m. w kracie u
okien, u porczy ; balustrada f.

Xtain, (wym.; tr), sm.

=§, pl. =§, tren m., obogi
pl., wozy pl. z ywnoci,
amunicya /. (wojsk.).

trainieren, va. (Ijaben)

przysposabia konie do wy-
cigów; jtdj — wiczy si,

wprawia si w co.

£rai'nfolb(ir, sm. =en, pl.

'tri, ouierz m. od trenu.

Srai'ntoagen, sm. *§, pl.

— , wóz m. od trenu, wóz
z ywnoci, z amunicya
(wojsk.).

£rat'nt»efen, sn. «§, wszyst-

ko, co trenu dotyczy (wojsk.).

£ra'jan8fäule, sf. sup m.
Trajana (w Rzymie).

Sraje'fi, sm. =(e)§, pl. «=e,

trajekt m., pram m., prom
m., przewóz m.

£ra'jeftfdjtff, sn. -(e)B, pl.

«e, okrt przewozowy, pro-

mowy.
Sraft, sm. =(e)§, pl. =e,

trakt w., droga gówna.
£raftame'nt, sn. -(e)s, #z.

=e, 1) traktament to., czsto-

wanie n. ; 2) od m., paca
/.; = Sbfjnung (wojskow.).

Srafta't, sm. =(e)§, pl. -e,

1) traktat m., rozprawa nau-

kowa; = lbljanblung; 2)

traktat m., ukad to., ugoda

f., umowa f.; = Vertrag.

Sraltä'tdjen, sn. -§, pi. —

,

dim. od £raftat, traktacik to.,

rozprawka f.
£rafta'tenfdjrei6er, Stal*

tä'tdjenftdreiber, sm. =§, pl.

—
,
pisarz m. rozpraw.

Sraftie'ren, va. (fiaben) i)

imnbrt mit etro. — czstowa
kogo czem; 2) jmnbtt fdjlecbt

— obchodzi si z kim le;

3) rozprawia o czem; =
etra. abfianbeln; 4) ukada
si o co, umawia co.

£rnftio'n, sf. pl. =en, trak-

cya f. ;
poruszenie n. z miej-

sca, cig to.

£rä'Hern, va. i vn. (ijaben)

nuci piosnk, popiewywa
(bez sów),,

Sram, sm. =(e)3, pl. *t,

1) tram m., grzda f., belka

/.; 2) tramwaj w?.; = £vam=>

baon.

Sra'möaljn, sf. pl. =en,

tramwaj to., kolej uliczna

(konna lub elektryczna).

Sra'mpel, sm. «§, pi. -

,

niezgrabnik m.
£ra'm}jcltt, vn. (b>ben) tu-

pa (nogami), ttni, gono
lub ciko stpa.
XtO'mptin/ sn. =§, tupanie

n., ttnienie n.

Xta'mptükz, sn. <e)§, pl.

=e, 1) wielbd m. o jednym
garbie, dromedar to.; 2) za-

miast SErampel.

£ra'mj)en, vn. (ijaben) ob.

trampeln.
Sra'nt))lcr, sm. =§, pi. —,

chodzcy to. krokiem go-
nym, tupotliwym ; obacz

Srampel.

Xra'mfCibC, sf. gruby jed-

wab, obacz @infd)Iagfeibe.

Sra'mtoageit, sm. =§, pl.

—, wóz tramwajowy, wóz
kolei ulicznej.

£ra'nttt)at), sf. pl. =s, obacz

Srombabn.
SratT, sm. =(e), tran to.,

tuszcz rybny ; olej sztokfiszo-

wy; = fiebertran; (obraz.)

in ben — getreten fein, im
— fein upi si, by pijanym

;

ba mii&te id)' — getrunfen

fjaben musiabym chyba by
szalouym, oszale.

Sra'nbremter, sm. Sran»
brenneret' sf. obacz Sranfieber,

Sranfieberei.

SrattdjCC, (wym. : transze),

sf pl. -w, przykop to. (woj-

skow.).

Irandjee'arfceüer, sm. =§,

pl. —
,
pionier to., saper m.,

okopnik to. (wojsk.).

£rä'nä)en, £rä'nlein, sti. s,
pl. — , dim. od Srane ezka /.

2ran<)tCreit, (wym.: -sziren),

va. (Ijaben) tranerowa ; kra-

ja, pokraja, rozkroi, roz-

oy, rozebra, poprzekra-

wa, rozdzieli.

SrandjiCrer, sm. -§, pl.

— , rozkrawywäcz m., roz-

dzielacz m,
£rand)ie'rmeffer, sn.

*f,
pl.

— , nó do tranerowania.

Srö'n&etn, vn. (jaben) guz-

dra si.

Xrü'rie, sf. pl. =n, za f.;

=n ber greube nergiefien wy-
lewa, la zy radoci ; bie

=n jurucIialten, oerbeiften, Der-

fdjlucten, iatten powstrzyma
zy, wstrzyma si od paczu

;

in =n ausbrechen wybuchn
paczem; in »en jerftiefjen,

jerfdjmeljen we zach pywa,
kpa si; mit =n bene^en
zrosi zami; blutige, beifce,

bittere =n uergiefien paka
krwawemi, rzewnemi, gor-
cemi, gorzkiemi zami; =n
entlocten wywoa zy; in »n

fd)roimmen kpa si we
zach; mit =n in ben Slugen

ze zami w oczach; bie «=n

treten ifnn in bie 2lugen, feine

Slugen füllten fid) mit -n zy
mu stany w oczach; (bi§)

3U =n tü|ren do ez wzru-
szy ; in »n jerfloffen cay we
zach; bie <n ftrömten i^r

über bie äßangen zy polay
si po jej policzkach; jmnbm
bie *n albo jmnbö --n troefnen

zy komu otrze, ociera; id)

l)abe feine «n meb,r ju mi ez
niestaje.

£rü'nett, vn. (Ijaben) la
si, ciec (o zach); bie 2lugen
— iljm oczy mu si zawi;
mit =ben 2tugen ze zami w
oczach, zawemi oczyma; bie

SBeinreben — sok kroplami
ciecze z winnych latoroli.

Sra'itettauge, sn. =§, pi. *rt,

zawe, zazawione oko ; oko
ciekce,zotok m. (medycyna).

Irä'nenuad), sm. *(e)§, pi.

=bad)e, 1) strumie m. ez

;

2) koryto zowe (auat.).
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Iriincnktii, an. -(e)3, pl.

=e, ko zowa (aDat.).

2:rii'nCllÖcnci>t, adi. zami
zroszony.

£rii'ncnbriifc, sf. pl. -n,

gruczo zowy (anat.).

Irii'neitergiift, sm. *\\e$,pl

-güffe, zotok m.
Srii'nenerregcuo, adi. do

ez wzruszajcy, smutny.

Jrü'ncnfcniljtf
adi. obacz

tränenbenefct.

Irri'nenfiftd, sf. pl =n,

przetoka, cewka zowa.
Srii'neitfUift, sm. «ffe§, pl.

=flüff e, 1) zotok jm.; 2) take
trä'nenfliit, sf. pl. =en, i

Irä'uenguft, sm. =ffe3, pl.

=güffe, potok m. ez.

Srn'nengängc, £rä'nenfa«=

lliilC, sm. pl. zocieki pl.,

przewody zowe (anat.).

Srä'neugefiijj, «». -es, pl.

=e, 1) zociek m. (anat.); 2)
obacz Xränenfrug.

£rä'nengla§, sn. =jc, pl.

»gläfer, flaszeczka /. ze zami.

£rä'nettgra§, sn. «feä, pl.

»gräfer, zawica /., ezka /.

Jobowa, zotok m. (rol.).

Irä'ncnfanal, sm. =(e)3, pl.

=näle, kana nosowozowy
(anat.).

Srn'nenfaninfel, sf. pl. =n,

gruczo zowy, misko zowe
(anat.).

* Irü'itenfntfl, sm. »(e)§, pl.

I =Irtige, urna /. na zy, za-
wnica /. (archeologia).

2;tÜ'nCnICCr, adi. nie maj-
cy ez, bez ez; «e§ 2Iuge

oko suche, niezroszone zami.

Srä'nenmugfet, sm. <§, pi.

=n, muszku zowy (anat.).

Srä'nenniieU, sm. =(e)§,

^rä'ncnquctte, sf. pl. »n,
ródo n. ez.

Trä'itenriitnc, sf. pl. =n,

brózda zowa (anat.).

jSrä'nenfad, am. -(e)§, pl.

=fädEe, wroreezek zowy, zo-
cieki pl. (anat.).

Srä'nenfdjttmmm, sm. «=(e)§,

pl. =fd)roämme, stroczek ro-

sisty (rol.).

^tä'nenfttom, sm. : (e)§, pi.

=ftrötne, potok m. ez.
Srä'nental, sn. =(e)§, pi.

»itiltt, padó m. paczu.

Sra'imuuiiC, sf. pl. =n,

ob. Sranenfrug.

JrÜ'JlCllÖOK, adi. peen ez;
zawy, zazawiony.

Srö'ueituiaräe, sf. pl. =rt,

gruczo zowy (anat.).

£rä'nentt>rik, sf. pi. -n,
wierzba paczca; = %xauev=
rceibe.

£ra'itgenicij, sm. =(e)§,

odór m. tranu.

£ra'mg, (rzadko :) tra'=

Htdjt, 1) traccy tranem; po-
smarowany tranem; 2) pijany.

£rü'nig, adi. zawy, za-
mi zroszony.

3tßttf, sm. =(e)3, pl.

Srä'nfe, 1) napój m., napitek
w., trunek m.\ 2) lekarstwo
pynne, trunek apteczny,
odwar m. ; = 9X6fub.

Itä'lltfytn, sn. =8,pl. —

,

dim. ober ranf, 1) napój
przyprawiony korzeniami; 2)
lekarstwo pynne,truneczek m.,

napojek m. ; Sßiener— miodek
dziecicy, napitek wiedeski.

Srü'nfe, sf. pl. =n, i)

woda /., miejsce «., gdzie
bydo i konie poj, poido n.

;

ba Sielj ^ur — führen bydo
do wody prowadzi.

£rft'nfen, v«. (fcaben) i) poi,
napawa, napoi (szczególnie

bydo); bag ßinb — da
dziecku piersi; 2) mit einer

^lüjfigfeit — napuszcza,
napuci pynem ; 3) eine

Sffitefe — zla, zmoczy, skro-

pi, zrosi k; (obraz.) mit
S(ut getränfte @rbe ziemia
krwi przesika.

£rä'nffafe,sn. =ffeg,^.=fäffer,

SrÜ'nftrog, sm. :(e)§, beczka

/., koryto n. do pojenia byda.
£ra'nfo}jfer, sn. -§, pi. —

,

libacya f., napój ofiarny.

Sra'nffteuer, sf. pi. »n,

czopowe n.

£rä'nfling, sf. pojenie n.

Sra'nlamjje, */. pl. -tt,

i (poufale:) trO'ltfUnjCl, sf.

pl. =n, stara lampa olejna.

SranSaftio'n, sf. pi. »en,

transakeya /., umowa /.,
ukad m.

£ronfcenk'nt i Sranfjcn-
be'itt, 3:ranfcenbcna'l i

£ranf$Cni)enia'l, adi. tran-

scendentalny, nadzmysowy.

£ranfdj, sm. =e§, wyrzut
m., zarzut m.\ (poufale:)
mycie n. gowy.

£ra'nfeife, sf pl. -n,

mydo tranowe.

Sranfe'M sm. »(e)§, pl. -e,

obacz Ouerfdjiff.

£ran3fnrmatto'n, Sf. pl.

«»en, transformacya /, prze-

istoczenie n.

2rrajiöfnfto'n, sf. pl. ««en,

transfuzja f., przelew m.
Startfieber, sm. =, pl. —

,

warzcy m. tran.

Sraufiekrei', sf. pl. =en,

warzelnia /. tranu.

£rU'nfit, sm. =§, przechód
m., przewóz m.

Sra'nfttyanbel, sm. -g,

bandel przechodowy, prze-

wozowy.
Sranfittc'ren, vn. (J)a6en)

przechodzi przez pewien
kraj (handel).

£ranfiti'b, adi. czynny,

przechodni (gramat.).

XranfttO'rtffl), adi. przej-

ciowy, czasowy; =(& ©efefj.

ustawa czasowa, przejciowa.

Sra'nftrorrjareri, sf. pl. to-

wary przewozowe.

£ra'nfirberfeljr, sm. =(e)3,

pl. =e, ruch, handel przecho-

dowy, przewozowy.

Sta'ttfitjOff, sm. <e)§, pl.

=jotte, co n., opata f. od

towarów przewoonych.
£ran3locte'ren i Xranlo=

äie'reit, va. (^aben) translo-

kowa, przesadza, przesa-

dzi, przenosi, przenie
(z miejsca na miejsce).

Xranslocotto'n i Xia\\§=

lofattO'tl, sf. pl. =en, trans-

lokacya f., przesadzenie «.,

przeniesienie n. (z miejsca

na miejsce).

£ran3miffto'n, sf. pi. -en,

transmisya /., przesanie n.,

przesyka/:, przeniesienie w.,

przenonia /., przewód m.
ruchu.

£rangmiffio'ii§awarat, sm.

«=(e)i9, pl. -e, przenonia /.
(telegraf).

£rangmiffto'näiwfit, sm.

*(e)S, pl. -bräftte, drut trans-

misowy, przesyajcy.

£ran§mif!'tn'n3ti)ette, sf. pl.

=n, wa przesyajcy.
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^ron^arCnt, adi. trans-

parentowy, przeroczysty,

przejrzysty.

Sran^are'nt, sn. =(e)§,

pi. *e, transparent m., prze-

rocze n., obraz przeroczysty.

Sramtyare'ns, */. przero-
ezysti f., przejrzysto /.

Jranfjrirattu'rt, sf. tran-

spiracya f., pocenie n. sie.

Jranf^tric'rcn, */. vn.

(Ijaben) transpirowa, poci
si, parowa.
tran^onte'ren, va. (Caben)

transponowa, przeoy,
przerobi (muzyka).

TranSJJonte'ren, sn. «§,

t.ransponowanie n., przeo-
enie n. (muzyka).

Tran£po'rt, sm. =(e)§, pi.

=f, 1) transport ?«., przewóz
m

,
przesyka f. ; 2) trans-

port wojskowy, winiów;
= 3U 9 Militär, ©efangener;

3) zapata f. nosiciela; =
Srägerlobtt; 4) przeniesienie

n. (n. p. z jednej stronicy

na drug, z jednej ksigi do
drugiej ; handel).

SranSUorta'kl, £ran^or=
tte'rtmr, Srattityo'rtf iiljtg, adi.

przenony,

SranSflo'rtbitreait, sn. -s,

pi. =§, biuro przewozowe.

trnnSJJorteu'r, sm. .§, .pZ.

« i »e, 1) przewoca m. ; 2)
przenonik ?ra. (miernictwo).

Ira'rräju)rigefd!jäfi, sn. *e§,

j>Z. =e, przedsibiorstwo prze-

wozowe; przewonictwo n.

(prawo).

Zran^o'rtgefettfdiaft, sf.

pi. =en, towarzystwo prze-

wozowe.

transjjn'rtgiiter, sn. pi.

towary przewozowe.

Sran^ortie'ren, va. (fjaben)

transportowa, przenosi;
przewozi, prowadzi, prze-

prowadza, przeprowadzi,
przewie, wie, powie.

Sranöjjo'rtffjften, s. pi.

koszta pi. transportu, prze-

wozu.

£ran§j)fj'rtmütel, sn. pi.

rodki pi. transportu, prze-

wozu.

Sranityrj'rtSfiaiiS, sm. «e§,

pi. =bäufer, dom m. dla trans-

portów (wojskowych).

£rart&po'rtfd)etn, sm. -(e)3,

pi. =P, list przewozowy.

£rarttyo'rtfd)iff, sm. --(e)§,

pi. =e, okit m., statek prze-

wozowy.
£ran3jjrj'rtuiageit, sm. =8,

pi. — , wóz przewozowy.

£rart3ful>ftarttiatirj'n, */.

pi. =en, transsubstancya /.,

przemiana f. (koció).

£ran3uerfa'Ie, sf. pi. =n,

linia przeciuajca (geom.).

£ra>e'j, sn. =eg, pi. =e,

trapez m., rónobok m.
(geom.).

Xrajje'jfjJrmtg, adi. tra-

pezowy; rónoboczny.
Srapcjrje'&er, sm. =§, pi.

— , dwudziestoczterocian m.
(geom.).

Srojiejoi'ö, sn. =(e)§, pi.

=e, trapezoid m., rónoboczny
czworobok (geom.). .

irn^, sm. =, stpanie
cikie i haaliwe, drepce-

nie n.

Tra'WC, sf. pi. »n, l) lad
m. (stopy) ; 2) drop m. (ptak).

Sra'Wdn, Sra'Mjen,

Sta'Wfen, vn. (Ijaben) stpa
ciko i haaliwie, chobo-

ta.
Iraker, sm. -§, pi. —

,

1) obacz Stampfer; 2) strze-

lec kanadyjski.

£rajj})t'ft, sm. =en, pi. =en,

Trapista m. (zakonnik).

Srawi'ftenoi&en, sm. •§,

zakon m. Trapistów.

£t(l{j, sm. =ffe§, martwica
wulkaniczna, tuf m. (geolog.).

Sraffa'itt, sm. =en, pi. »en,

trasant m., wystawca m.
weksla, przekazu patni-

czego.

Sraffa'i, sm. *er\, pi. =en,

trasat m., wjpatnik m., wy-
patca m. weksla, przekazu
patniczego.

£ra'ffelettte, sf. pi. =n,

cyranka f. (gatunek kaczki).

Sraffte'reit, va. (Ijaben)

trasowa, wystawia, wysta-

wi weksel, przekaz pa-
tniczy ; =ffterter Becbfel weksel
wystawiony na kogo.

Staffte'rer, sm. *§, pi. -
,

obacz raffant.
Sratfdj, Srätfdj, sm. =e8,

plotka /.

£i'a'tfcf)en, trü'tfdjcn, en.

(baben) obacz ©cbroafcen.

Xra'ttC, sf. pi. =n, trata

/., weksel, zlecenie patnicze,
przekaz patniczy.

Xrau'altar, sm. .(e)§, pi.

=täre, otarz lubny; junt —
fiinren polubi.

^räu'öf^cn, sn. °>, pi. —

,

dim. od raube, gronko ».,

jagódka /.

£r(Utbe, sf. pi. =rt, grono

n., winogrono n.
;
jagoda /.

;

=n lejen zbiera wino; ba
SBlut, ber Saft ber =n sok m.
winogron; bie =n ftnb fauer

kwane winogrona (take prze-

nonie).

Irau'benftf)niic(j, 2rau'&en=
artig, adi. gronowaty; adv.

gronowato.

Iiau'knfieere, sf. pi. =n,

jagoda /. z grona.

£rau'knuliit, sn. *(e)8,

krew m. winogron, t. j. sok m.
Irau'knGfjljrer, sm. =8,

pi. — , wider m. z korb.
2:rau'Bcnfartlig, adi. wino-

gronowy.

Srau'Iienfant, sm. =(e)§,

pi. =e, dugosz m., poderzon
m., gronowiec m. (rol.).

Srnu'benfrjrm, sf. ksztat

m. grona, jagody.

Srau'üenftirmtg, adi. gro-

niasty ; adv. grouiasto.

Irau'kngclänöer, sn. =3,

pi. — , obacz Sßetnlaube.

Xrou'kngoü, sm. »es, bóg
m. wina, Bachus m.

Si-uit'bcngurfc, sf. pi. *n,

ogórek gronkowy.

Jrau'bcn^aut, sf. pi. »baute,

i dim. Xiaii'Unlfäüt^tn, sn.

=3, pi. — , bona winogronna,
jagodowa bonka, jagodówka

f. (anat.).

Irau'benljohtrtöer, sm. =g,

bez czerwony (rol.).

Srau'fienlMajirttlje, */. pi.

=n, grocza f. (botanika).

£rau'6enb,iUfe, sf. pi. =n,

upka winogronna, jagody.

£rait'fienfamm, sm. =(e)§,

pi. «=tämme, grzebie m.
u grona jagód, winogrono,
z którego obrano jagody.

£rau'6enfent, sm. =(e)§,

pi. =e, pestka winogronna.
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Tnut'bcnftrfdjüaum, sm.

-(e)0, pl -bäume, kocierpka

/., czeremcha f., smrodynia

/., kociurba /. (hot.).

Srau'lJenfranHjeit, sf. cho-

roba f. latoroli winnych.

Srau'kiilrnitt, sn. *(t)$,

pl. »fcäuter, komosa wonna,
molownik m., stoziarn m.,

mczyniec m., boy byt,

miek m. (rol.).

^rau'kllfur, sf. kuracya

winogronowa, leczenie n.

winogronami.

Irait'knlCfe, sf. wino-

branie n.

Srau'knlefcr, sm. =§, pl.

— , winobraniec tu.

Srau'&enleferin, sf. pl
«nett, winobranka f.

Xrau'knmaöe, sf. pl. =n,

ma winorolinna.

Srau'benmoft, sm. =(e)§,

vi. =e, moszcz winny.

Srau'bennadjlcfe, sf. pl.

*n, drugie, póniejsze wino-
branie.

Srau'&eityrcffe, sf. pl. =n,

tocznia /., stpa f. do wina.

£rttit'fcen£r4|er, am. *$,

pl. — , wytaczajcy m.
(z winogron) wino.

Srau'benreidj, adi. obfity

w grona, gronisty, jago-

dni sty.

£rau'benrofinen, sf. pi.

rodzynki winogronne.

Srau'knfaft, sm. =(e)§,

sok m. z winnych jagód;
wino n.

£rau'knfäure, sf. kwas
winogronny.

£rou'knftiel, sm. =(e)§,

pl. =e, szypuka gronowa.

Srau'knjeit, sf. czas m.
winobrania.

Srau'knäwfcr, sm. *§,

cukier gronowy, glukoza /.,

dekstroza /.

SrOll'Hg, adi. obacz £rau=
benähnltd).

Sratt'en, I. vn. (fyaben)

jmnbtn — dowierza, zawie-
rza, ufa, zaufa komu;
einer <Bad)i — wierzy cze-

mu; jmnbm unbebingt —
lepo komu ufa; id) traue
bem griebert nid)t nie ufam
temu, nie wierz; id) traute

meinen 2Iugen nid)t nie wie-

rzyem moim oczom; md)tred)t
— niedowierza; trau, fdjatt,

roem ! nie bd skorym w za-

wierzaniu, patrz komu wie-

rzy; II. ftd) — , vr. (fyaben)

ufa sobie; = fid) jutrauen

;

ich traue mir nid)t ba ju tun
nie ufam sobie, abym móg
to zrobi; id) traue mid) nictjt

£U ihm nie odwaam si pój
do niego; III. va. (tjaben)

jmnbn — lub dawa, da
komu; fid) mit jmnbm —
laffen lub bra, wzi z kim.

£rau'er, sf. 1) aoba /.

(po zmarym i suknia a-
obna); tiefe — , halbe —
Oóalbtrauer) gruba, cienka

aoba; — l)aben, in — fein,

in — gehen, in — gefleibet fein

mie aob, by w aobie,
chodzi w aobie, nosi a-
ob; — anlegen przywdzia
aob; bie — ablegen zdj,
skoczy aob ; in tiefe —
DCrfefjen pogry w gbok
aob; 2) smutek m., ao
/., al n.\ = Sraurigfeit; in

tiefe — oerfefeen wielki smu-
tek, wielk ao sprawi.

Xlüü'tl', adi. aobny.
Srau'eranjetgc, s/. pl. =n,

doniesienie n. o mierci, pla-

kat pomiertny, kartka po-

miertna.

Sraa'eransug, sm. --(e)3,

pl. sjüge, obacz Iraner*
fleibung.

Xrau'crMlb, sn. =<e)8, pl.

-er, obraz m. aoby, obraz
aobny.
Srau'erknk, sf. pi. =n,

opaska aobna (na rkawie,
na kapeluszu).

£rau'erhtrfe, sf. pl. =n,

brzoza paczca.
Srau'erkicf, sm. =(e)s, pl.

=e, wzrok aosny.
£rau'erk>tfdjaft, */. pi.

=en, smutne poselstwo, smu-
tna wiadomo.

Sraa'erktef, sm. *(e), pl
st, list donoszcy o mierci.

Srau'erktfe,' sf. pl =n,

caun m.

Srau'ereffk, sf. pi «n,

jasion paczcy.
Srau'erfatM, sf. pl =n,

aobna, pogrzebowa po-

chodnia.

£rait'crfaljne, sf. pi =n,
aobna chorgiew.

Statt'erfatf, sm. =(e)s, pl.

=f filie, 1) wypadek m. mier-
ci, zejcia ; 2) smutny przy-
padek.

Srait'erfarkn, sf. pl ko-
lory aobne.

£ran'erf(or, sm. >(e)3, pl.

«flor, krepa /., kir m.

Tran'ergebtrlii, sn. -eä, pl
-e, wiersz aobny, Iren m.,

elegia /.

Srau'ergefolge, sn. -.%, ob.

Srauergeleit.

£rnii'ergefühl, sn. --(e)g,

uczucie n. smutku.

£rau'ergeläut(e), sn. <e)3,

dzwonienie aobne, pogrze-
bowe, dzwony aobne.

£rau'ergelett, sn. *(e),

orszak pogrzebowy.

Srau'ergejjränge, sn. =,
pompa, wystawa pogrzebowa.

£rau'ergerüft, sn. =(e),

pl. (, katafalk m.
Srau'ergefang, sm. -(e)§,

pl =fänge, piew pogrzebowy,
aobny.

£ratWi\gefa)idjte, sf. pl
=n, smutna historya.

£ruit'ergctt>cut&/sn. «(e)§,y.

»roönber, obacz Srauerfleib.

£rau'crgotte§bienft, sm.
=(e)S, naboestwo aobne,
msza aobna.

Srau'erljattg, sm. =feö, pl.

»Käufer, dom aobny, a-
oby.

£rait'erjnljr, sn. «(e)3, pl
=e, rok m. aoby.

£rau'erflage, sf. pl. =n,

skarga aobna.
£rau'erHetb, sn. *(e), pl.

=er, Srau'erfleibung, sf. pl.

=en, suknia aobna, aobny
strój.

Srau'erfittfdje, sf. pl *n,

powóz aobny.
Xrau'ermagajtn, sn. -(e)s,

pl. it, skad m. strojów a-
obnych.

Srau'ermal)!, sn. -(e), pl.

=e i =mähler, stypa /.

Srau'crmontel, sm. =§, pl.

-mäntei, 1) paszcz aobny;
2) aobnik m. (motyl).

£rau'ermarfd), sm. <e)§,

pl -märfd)e, marsz aobny,
pogrzebowy.
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£rau'ermü(fe, sf. pl. =n,

ziemiorka /. (zool.).

£rau'ermuftf, sf. muzyka
aobna, pogrzebowa.

Srou'crn, vn. (fjaben), l)

um etro., über etro. — smu-
ci sie czem, martwi si
czem, trapi si czem; opa-
kiwa co; bie ganje SJiatur

trauert caa natura smutna,
w aobie; 2) nosi aob,
by w aobie ; tief — by
w grubej aobie ; um men
trauerft t)U? po kim nosisz

aob?; id) trauere um met«

uen SSater nosz aob, je-

stem w aobie po moim ojcu.

Xxm'miafyiifyt, sf. pl.

«en, obacz £rauerbotfc|aft.

Srau'entabel, sf. pi. -n,

szpilka f. (czarna) do stroju

aobnego.
£riut'ernbe(r), sm. «ben,

pi. «ben, aobnik m.
£rau'ewbe, sf. pi. »n, a-

obnica f.

Xnu'ttytym, sn. =(e)§,

papier m. (listowy) z czarna
obwódk.

£rau'crJ)oft, sf- ob - 2rauer=
Botfdtjaft.

£rau'manb, sm. «(e)§, pi.

=ränber, czarna obwódka
(u papieru).

£rau'en:ebe, sf. pi. sn,

mowa pogrzebowa; = Sei«

djenrebe.

Xxau'tt\ó)ltitt, sm. «§, pi.

— , kwef aobny.
£rau'erfd)miut§, sm. «f(e)3,

pi. =fd)mäufe, obacz Trauer«
mai)l.

£rau'erft)iel, sn. =(e)§, pi.

=e, tragedya /.

Xrau'crf)ielbit5tcr, sm. »3,

pi. —
,
poeta tragiczny.

£rau'erftfmme, sf. pi. «n,
smutny, aosny gos.

Srait'erftürt, sn. =(e), pi.

»e, smutny kawaek; dra-

mat m.
£rau'erton, sm. =(e)3, pi.

=töne, smutny, aosny ton;

im «e aosnym tonem.

SrOU'etÖOlI, adi. peen
aoby.

Srau'ertoagen, sm. *%, pi.

— , 1) powóz aobny; 2)
wóz pogrzebowy; = £eid)en=

roagen.

£rau'ertDei&, sn. =(e)§, pi.

«er, aobnica /., paczka f.

Srau'erweibe, sf. pi. «n,

wierzba paczca (drzewo).

Srau'erjeit, ' sf. czas a-
oby.

£rau'erjiig, sm. =(e)§, pi.

szufle, orszak aobny.
£rau'fbad), sn. =(e)s, pi.

»bäcfjer, okap m.
$r<Ut'fe, sf. pi. «n, l) spa-

dek m. wody z dacbu ; rynna

/.; auä bem Siegen unter
(albo in) bie — fommen do-

sta si z deszczu pod rynn;
2) okap m.; = Sraufoad).

Sräu'feln, i. m. (Gaben
i fein) kroplami, kropelkami
spada, kapa; przecieka;
= burdjfictern ; II. va. (tjaben)

kroplami spnszcza, wpu-
szcza; (obraz.) Süalfam auf
eine SBunbe — balsam do rany
przykada.

Sräu'fen, I. vn. obacz

Briefen; IL va. obacz %xä\x=

fein va.

Srau'ffaft, sn. «ffeS, pl.

«fäffer, beczka /. na deszczów-
k, beczka pod okapem sto-

jca.
'
£rait'fret(jt, sn. =(e)§, pra-

wo n. okapu (suebno).
Srau'frimte, Srau'fröljre,

sf. pl. =n, rynua okapowa.

Srait'fftein, sm
%

.(e)§, pi.

=e, kamie, na który deszcz
z dachu spada.

Sraii'fwaffer, sn. «§, woda
f. z okapu, deszczówka /.

£rau'ftrjem, sm. «(e), ob.

Secfirjetn.

£rau'gebiil)r, sf. pl- «en,

£r<nt'gelb, sn. se§, pl. =er,

opata f. od lubu.
S'raU'Ijanölung, */. cere-

monia lubna.

SrOll'ltdj, I. adi. poufay;
= oertraut; 2) swojski, luby,

sercu miy, dom wasny
przypominajcy; = an)et=

melnb; II. adv. poufale;

swojsko.

Irau'Iidjfctt, sf. i) poufa-o /., zayo /. ; 2) swoj-
sko /"., lubo f.
%imvn, sm. =(e)§, pl.

Sräu'me, sen m.; mara /.,

widziado senne; = Sraum»
geftd)t; (obraz.) marzenie ».,

fantazya /. ; urojenie n. ;
=

SBafjn; quälenber — zmora
/.; ein angenehmer, fonber«
Barer — sen przyjemny, dzi-

wny; im «e we nie, przez
sen; ntcbt einmal im --t na-
wet nie przez sen; id) erinne«

re mid) rote im »e pamitam
jak przez sen ; ba§ ift mir
nid)t im =e eingefallen ani mi
si nie nio o tern; ber —
ging in ©rfüHung sen zici
si, sprawdzi si; e§ fotttmt

mir rote ein — x>or zdaje mi
si, e to sen; auf träume
balten wierzy w sny; rote im
=e fierumgeb,en chodzi jak we
nie; baä Seben ift ein —
ycie to tylko sen; £räume
ftnb ©djäume sen mara,
(Bóg wiara); la& biefe träume
daj pokój tym marzeniom

;

bct§ ftnb blofe Stäume to

tylko marzenia.

£rau'mau3leger, sm. =§,

pl- —, Srau'ntauSIegenn, sf.

pl. «nen, obacz Srattmbeuter,
Sraumbeuterin.

£rau'ntaii§Iegung, sf. pi.

=en. obacz Sraumbeutung.
£rau'mbüb, sn. =(e), pl.

= er, widzenie senne, mara /.

£rai!'ml)lld7, sn. »(e), pl.

=bid)er, sennik «.; agnpttfdje— sennik egipski.

£rau'mbeuter, sm. «s, pl.

— , wykadacz m., tumacz
m. snów, wieszczek m.

Srau'mbeuterin, sf.pl. =nen,

wykadaczka /., tumaczka f.

snów, wieszczka /.

Srcwmbeutem', sf. pl. »en,

obacz Sraumbeutung.
Irait'mbeutimg, sf. pi. 5en,

wykadanie n., tumaczenie
n. snów, wieszczba /.

^räu'mctt, vn. (baben) ni;
id) träume, e träumt mir
v. impers. ni mi si; id) f)aie

bie ganje 3laä)t baoon ge=

träumt niem, nio mi si
o tem ca noc; roadjenb —
ni na jawie; lafj btr etn).

2ltigeneb,me§ — przyjemnych
snów! er träumte fid) retd)

nio mu si, s jest boga-
tym ; 2) (obraz.) marzy

;

przyni si, przywidzie si

;

fid) etui. — Taffen marzy o

czem; ba§ tjätte id) mir nie
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— (äffen nawet przez sen

nie bybym w to wierzy;
ba träumte mir nid)t einmal
ani mi si o tem nie nio;
laft bir ba nicbt — ! niech

ci si nie ni o takich rze-

czach! bu träumft roofil cbyba
ci si ni, ci si marzy.

tfhtt'mcr, sm. -z, pi. —

,

marzyciel m. ; ospalec m.
Jriiiimeret', ef. pi. «=en, l)

sny pi. ; \vad)e — sny na ja-

wie; 2) (obraz.) marzenie n.,

widziada pi., urojenie n.

£räu'ntenn, sf. pi. =nen,

marzyeielka /.

£räu'nierifd), adi. 1) take
Srau'mfyaft, do snu podo-
bny, jak picy ; 2) drzemi-
cy, ospay; = fcbläfrig; 3)

zadumany, zamylony, ma-
rzcy, lubicy marzy ; .-er

SRenfdj marzyciel m.
£rau'merfd)eimtng, */. pi.

=en, ^rau'mgeDilbc, sn.*$,pi.

—, £rau'mgefid)t, sn. =(e),

pi. =e, wizya /., widziado
senne, mara /., widmo «. we
nie.

Srau'mglällutg, adi. wie-

rzcy w sny.

£rait'mgott, sm. =(e)3, bóg
m., boek m. snów, Mor-
feusz m.

£rau'mle&en, sn. =§, ycie
n. jakby we nie.

XtaU'mreiJCH, sn. =5, mó-
wienie n. ze snu.

Srau'mfdjlaf, sm. =(e)8, sen

m. z marzeniami.

£rau'mfeljer, sm. --§, pi.
— , snowidz m.

SrWtttfjJtel, sn. =(e)3, wi-
dziada senne.

Sraumtrjaljrfageret', sf. pi.

;en, wróenie n. ze snów.

Srau'imoett, sf. pi. =en,

wiat m. snów; (obraz.) wiat
wymarzony, urojony, wiat
uroje.

StfllJlt! interi. w istocie,

w samej rzeczy, zaiste!

£rait'rcbe, sf. pi. =n, mowa
lubna.

SrUll'rtg, I. adi. 1) smu-
tny; zasmucony; = betrübt;
smtny; == gebanfenooll unb
fdjroermütig ; znkany, sko-
potany; = niebergefdjlagen;
=e ©tiimne smutny gos; =er

2luruf smutny wykrzyk

;

— madjcn zasmuci ; — rcerben

zasmuci si; ein »eä ©nbe
nebmen smutnie skoczy; 2)

zasmucajcy; = betrübenb;

«e üftacbricbt smutna wiado-
mo; -er 2InbltE zasmuca-
jcy, smutny widok; 3) mi-

zerny, marny; = etenb; =e

SBelobnung marna nagroda;
II. adv. smutno; smtnie.

^rait'rigfCtt, sf. smutek m.,

smutno f.; smtno f.

Xrau'ring, sm'. =(e)3, pi. =e,

obrczka lubna.

2?rau'fd)etn, sm. «(e)s, pi.

=e, metryka f. lubu.
£rattt, adv. miy, luby,

n. kochany; = lieb; poufay

;

= rertraut; =e 2Mbd)en
(take Xxaü'tfytn, sn. =£),

ukochana /. ; =e £>eim drogie

domostwo.

SttlU'img, sf. pi. »en, ce-

remonia lubna, lub m.

SraH'imgS&ucfj, sn. =(()$,

pi. »bücber, Srcw'mtgSregtfter,

sn. =o, pi. — , ksiga /.

lubów.
SrOüerti'lt, sn. «§, traver-

tino n.r martwica /., tuf wa-
pienny (minera).

£t abeftte', */. pi- -n, tra-

westya /., artobliwa prze-

róbka dziea powanego.
Xratoeftie'ren, va. (b>ben)

trawestowa, powane pismo

na artobliwe przerobi.

Sre'&er, sf. wywary pi.;

— nom äßeine wyciski pi.

z jagód ; treber m. (napój)

;

mer fid) unter bie — mengt,

ben freffen bie ©cbroeinc kto z

winiami lega, tego winie
zjedz.

£re'krtnein, sm. =(e)§, wino
n. z wywarów, Iura f.

Sre'dfeanf, sf. pi. =banle,

walcownia /'.

£rC'tfen, va. (fjabtn) 1) wal-

cowa, paszczy w walcowni;

2) trelowa, statek wodny
cign linami.

£re'dfd)ute, sf. pi. «n,

ód trelowaua, cigniona li-

nami.

£re'tffetl, sn. =(e)3, pi. =e,

pólka f., pulka /., lina f. do
holowania, trelowania stat-

ków pod gór.

£re'(fü>eg, sm. -(t)ß,pl. »e,

trel m., trelik m., cieka fli-

sowska.

£reff, sn. -(eS), pi. se, trefl

m. (ma w kaitach fran-

cuskich").

£re'ffaS, sn. -ffeä, as

treflowy (w kartach).

£re'ffOllbe, sm. =n, ninik
treflowy (w kartach).

SrCffbame, sf. dama tre-

flowa (w kartach).

Sre'ffeit, treffe, triffft, traf,

babe getroffen, I. va. 1) tra-

fia, trafi ; ugodzi , einen

Salt — trafi, dotkn kul;
baä 3iel — trafi do celu,

w cel; in ©d)tt)arje — tra-

fi w sedno; baä #iel nidjt

— chybi celu; er Cat ihn

in §er$ getroffen ugodzi go
w serce; ben recbten ^unft,

%led — trafi dobrze we
waciwe miejsce; er ift »Otn

SBIifce getroffen roorben zosta
raony gromem ; ber Sßorrourf

trifft bid) wyrzut ciebie si
dotyczy; men trifft bie

©cbulb ? czyja wina? mid)

trifft bie ©cbulb baran nicbt

nie moja w tem wina ; ba
trifft bid) to ciebie dotyczy;

bie Steifie roirb aud) un3 —
przyjdzie i na nas kolej

;
ge»

troffen! trafiony! (w poje-

dynku) ; 2) spotyka, spotka

;

baä £o3 traf mid) los na mnie
pad; dn grofje Unglüd bat

ibn getroffen wielkie nie-

szczcie spotkao, nawie-
dzio go ; ber Szabel traf mid)
nagana mnie si dostaa

; ber

SEatet bafür trifft mid) nidjt

mnie za to gani nie mona

;

er fübtt fid) baburd) getroffen

czuje si tem obraonym; =
beleibigt; fid) getroffen fiiblen

poczuwa si do winy; =
fid) fdjutbig füllen; baburd)

rourbe er an feiner empfinb«

üdjften ©teile getroffen tem
dotknito go do ywego; 3)

odgadn; znale; ben red)«=

ten ©inn einer ©ad)e — zna-

le, odgadn waciwe zna-

czenie rzeczy; getroffen! zga-

de!; 4) trafi (malarstwo,

fotografia); trafi na nut,
piewa dobrze (muzyka); ba>

ift ein febr gut getroffenes
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39üb to bardzo dobry, wier-

ny obraz; er tft fefjr gut ge=

troffen jest bardzo dobrze

trafiony; 5) eine SBabl —
obra, wybra; feine Sßafil

gut — wybra, trafi dobrze
;

bie redjte 3eit — wybra od-

powiedni, stosowny czas ; bu

tjaft eS rjcutc gut getroffen

przyszede dzi w por, w sam
czas; ben redjten 2Beg, baS

redjte Mittel — znale, wy-
bra dobr drog, odpowie-

dni rodek'; er trifft niemao
baS 3ted)te nigdy nie trafi,

nie znajdzie co naley
;
jmnbS

©efdjmadE — trafi komu do

gustu, dogodzi komu, od-

gadn czyj smak ; ben 9lagel

auf ben Äopf — utrafi w
samo sedno; 2tnftalten —
czyni przygotowania; s

Diaf$=»

regeln, SSorfe^rungen — za-

rzdza, zarzdzi; $8orfid)iS=

tnajjregeln — zarzdzi rodki
ostronoci; eine tnberung
— zaprowadzi zmian ; 6)

zasta; id) traf tfin ma)t ju

Saufe nie zastaem go w do-

mu; II. ftd) — , vr. spotyka
sie, spotka si; e§ trifft ftd)

v. impers. zdarza si, bywa;
röie ei ftd} trifft jak si zda-

rzy, jak los chce; roie gut eS

fid) trifft! jaki szczliwy
przypadek ! nur treffen un
oft spotykamy si czsto;

III. treffenb, ppr. i adi. ber

t&n =e lnteil cz na niego

przypadajca ; ein =er ©ebanf e,

Stubrua! trafna myl, dobi-

tny, trafny wyraz; eine «=e

Slntroort trafna, dobra odpo-

wied; baS =e SBort waciwy
wyraz; — adv. antroorten

trafnie, dobrze, jak naley
odpowiedzie.

£re'ffen, sn. <=S, 1) zde-

rzenie n. si (wojsk.), po-

tyczka f., walka /.; =
Äampf; bitwa /".; = ©cbladjt;

eS fam 5um — przyszo do

starcia; ein — liefern wyda
bitw; (obraz.) toenn eS jum
— fommt kiedy ju przyjdzie

do decyzyi, kiedy rzecz za-

cznie by seryo ; ©riinbe

gegen etro. ins — führen
naprowadza, naprowadzi
powody, argumenta przeciw

czemu; 2) ba§ etfie, jroeite

— pierwszy, drugi szyk

wojska (w bitwie).

£te'jfen&, adi. obacz pod

treffen III.

£re'ffer, «?«. -8, pi —,
1) los wygrywajcy, wygrana

f. ; einen — fiaben wygra;
niete — baben mie wielkie

powodzenie; 2) szczliwy
traf; 3) strza trafiajcy.

Sre'fffönio, sm. =.(e)S, król

treflowy (w kartach).

Sre/ffitd), adi. wyborny,
przedni, doskonay, pierwszo-

rzdny; »er SEjarafter zacny
charakter; adv. wybornie,

doskonale.

£re'fjUd)fett, sf.
f

wybor-
no /., doskonao /.; —
be§ S6arafter§ zacno cha-

rakteru.

£re'fffdjufj, «•»• -jfes, pi.

=fd)iiffe, strza celny.

SrCffjC^ne, sf. dyska tre-

flowa (w kartach).

£ret'fead)fe, sf. pi. *n, o
f. u koa poruszajcego.

Srtt'Öam&Off, sm. kowado,
na którem klepie si kruszec.

Srei'banfer, sm. =s, pi. —

,

kotwica/, na przypyw morza.

Srei'bbeet, sn. *=(e)s, pi
"t, zagon inspektowy.

txti'htUatt, sn. «=(e)3, pi
sblätter, kotka /. (bot.).

Srei'kfiunjen, sm. =s, pi.

— , tyfiarskie dóto.

Srei'&ehamnter, sm. <*%, pi
— , tyfiarski mot.
XltX'Mi, sn. -feS, lód

pywajcy, kra /.; ber glufj

gebt mit — rzeka kr niesie.

£ret'beifen, sn. *% pi —

,

1) ob. Sreibebunjen ; 2) lewarek

m. do wydobywania pieków,
kków zbowych.

treiben, treibe, iretbft,

treibt, trieb, getrieben, I. va.

(baben) 1) pdzi, gna, po-

gauia; baS SSiet) auf bie

Sßeibe — gna bydo na past-

wisko; baS 58ief) nad) §aufe
— przygania, przypdza
bydo do domu; au einem

Drte — wypdzi skd, z

jakiego miejsca; in einen Dri
— wpdzi, zagania, zago-

ni dokd; an einen Drt —
zapdzi, przypdzi dokd;

burd) SBiefen — przepdzi
przez ki; ben §unb au
ber ©tub — wypdzi psa
z izby; auS bem £anbe —
wygna z kraju; jmnbn nom
2lmte — wygna, napdzi
kogo z urzdu; bie ©trb=
mung treibt tb,n an Ufer
prd pdzi go ku brzegowi;
bal 33Iut, bie Wóte inS ©e*
fidjt — zaróowi, zabarwi
policzki; jmnbm baS §aar ju

33erge — najey wosy;
3U paaren — upokorzy,
poskromi; pobi, zgromi;
jmnbn in bie ©nge — za-

pdzi kogo w ciasny kt,
wprawi kogo w kopot; ettt».

rjoneinanber

—

rozczepi,
rozerwa; rozpdzi; baS
3Bilb auS bem Sager — wy-
poszy zwierza z legowiska

;

eS treibt mid) fort nie mog
tutaj wytrzyma, musz stad

odej; 2) wbija, wbi; einen

^ßfabl in bie @rbe — wbi
pal w ziemi ; einen 9iagel

in bie SBanb — wbi gwód
w cian; 3) porusza, po-

ruszy, wprawi w ruch, w
obrót; einen Greife! — puci
bka; baS SBajfer treibt bie

Diül)le, bie 3Jiüf)lräber woda
myn pdzi, obraca myskie
koa; ber $Iuft treibt ©iS
rzeka kre, lód niesie; «=be

Sraft sia poruszajca, pop-
dowa, motoryczna (fizyka)

;

4) (obraz.) jmnbn 3ur 33er=

jmeiflung — doprowadzi kogo
do rozpaczy; ein $eü treibt

ben anberen klin klina wy-
bija; ben Urin — pdzi
uryn ; ©djroeifj — poty spra-

wia; bie greife in bie £ö!je

— podnie ceny; eS JU rneit

— za daleko co posun,
przekroczy miar; fo rneit

mödjte id) eS nid)t — nie

chciabym rzeczy posun do
ostatecznoci; etro.aufS äufjer*

fte, auf bie ©pitje — posun
rzecz do ostatecznoci ; eS

aufS äufjerfte — przebra
miar, przekroczy granice

;

jmnbn aufs äufjerfte — po-

pchn kogo do ostatecznoci

;

5) 2RetaHe — wyrabia, kle-

pa kruszce; etro. in ©Über
— wyku co ze srebra

;
ge=
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triebenc2trbeit robota klepana,
wypuka; @rje — rud wy-
dobywa z kopalni ; einen

©tollen — chodnik puszcza;
ben Jetg — ciasto wakowa

;

ber SBtrtb treibt bie ©egel
wiatr nadyma agle; SBlätter

— wypuszcza licie; ©cf)of3 s

ling — (wy)puszcza lato-

role; 6) napdza, znagla,
zniewala ; = antreiben

;

jmnbn — , etro. ju tun nap-
dza, zachca kogo, by co

zrobi; bie 9iot fjat ifjn baju

getrieben potrzeba naglia,
zmusia, zniewolia go do te-

go; e§ treibt mid), bir ju

fagen koniecznie musz ci

powiedzie; ÜRot treibt JU
allem potrzeba prawo amie;
7) trudni si czem, zajmo-
wa si czem, wykonywa
co; = betreiben; ein £>anb=

roerf, eine $unft — wykony-
wa rzemioso zajmowa si
sztuk; §anbcl — handel
prowadzi; roaS treibft bu?
czem si zajmujesz? co ro-

bisz? irj) ireibe Sftufif odda-

j si, powicam si mu-
zyce

; eine ©pradje, eine

SBiffenfdjaft — zajmowa si
jzykiem, uprawia jak
nauk; Äurjroeil — bawi
si; hoffen, Unfinn — ba-
znowa; id) laffe feinen lin*

firm mit mir — nie dam ze

siebie baznowa; fie treibt ibr

©piel mit bir artuje z ciebie;

Unfug — dopuszcza si
naduy, czyni, co nie na-
ley ; eg ju bunt, arg, toll —
za wiele broi; roie man'g
treibt, fo gerjt'S jak sobie po-

cielesz, tak si wypisz; II.

vn. (fein) 1) pdzi; ang Ufer— zapdzi do brzegu; 2)
bag ©rag fängt an ju —
trawa poczyna kiekowa;
ber ©aft treibt im §oIje sok
kry w drzewie; ^flanjeu— laffen pdzi roliny, ho-
dowa roliny w cieplarni;
III. treibenb, ppr. i adi.
pdzcy; przeczyszczajcy; =e
Sraft sia popdowa, poru-
szajca, motory czna.

Sret'ktt, sn. <=g, l) p-
dzenie »., popdzanie n.,

napdzanie n. ; 2) czynno

/., dziaanie «., ruch m.\

grofje — ycie n. ; 3) pdze-
nie n. rclin.

Srei'beofen, sm. =g, pi.

»Öfen, piec trybowy, probo-
wny.

Xrei'ber, sm. -8, pi. —

,

poganiacz m., goniarz m.
(byda); osocznik m., oba-
wnik n. (ow.); trybarz m.
(górn.).

Treiberei', */. pi. «en, ob.

treiben.

£ret'berljimb, sm. =eg, pi.

=e, pies goczy.
Sret'bfäuftel, $rei'bl)ant=

ntcr, sm. =g, pi. —, =|am=
mer, motek m. do klepania.

Xtti'bfyauQ, sn. -fe, pi.

=f)äufer, cieplarnia /., roli-

niarnia /., oranerya f.
Sret'^au^ftanjc, sf. pi.

=n, Xreil>]jaii3geü)ädj§,stt. =f eg,

pi. <=fe, rolina cieplarniana.

£ret'bljerb, sm. =(e)g, pi.

*e, Srei'bofen, sm. »g, pi.

=öfen, odciagalny, trybowy
piec.

£ret'bIiol$, sn. =eg, pi.

e^Öljer, drzewo na brzeg wy-
rzucone ;' drzewo spawiane.

Srei'bhütte, sf. pi. «n,

huta /.do trybowania.

Srei'bjagb, sf. pi. «en,

Xtei'bjttgcn, sn. =g, polowanie
oblawne, obawa /., nagan-
ka /.

iret'bfaften, sm. =g, pi.

=fäften, obacz Treibbeet.

Srei'bfolben, sm. =g, pi
— , tok m. maszyny wodo
cigowej.

Sret'bfraft, sf. sia poru
szajca, popdowa, moto
ryczna.

£ret'bmetftel, sm.*§,pi. —
tyriarskie duto.

£ret'bmtttel, sn. =$,pi.—
lek przeczyszczajcy.

Srei'bjHiiber, sn\ =g, pi. —
proszek napotny.

Srei'brab, sn. =(e)g, pi
<-raber, koo pdowe.

£rei'briemeri, sm. =g, pi

—
,

pas m. bez koca, pas
zszyty.

Srerbrofle, sf. pi. »n,

krek pdowy.
Im'bfanb, sm. =(e)g, ob.

Sriebfanb.

£rei'bfc)ad)r, sm. .(e)g, pi.

-e i *}ct)äa)te, szyb m. do
wywoenia kruszcu z ko-
palni.

Sret'bfdjeibe, sf. pi. -n,
linotarcza /.

£ret'bftacfiel, sm. =§>,pl. =n,

kolec m.

Xret'bfeil, sn. *(e)g, pi. =e,

lina koowrotowa.
£ret'bftange, sf. pi. =n,

trzon popdowy.
Sret'bttutffer, m. «g, woda

pdzca, poruszajca.

'Sm'boieljeit., pi. bole parte
(med.).

Xlti'btDtUt, sf. pi. =n, wa
gówny, poruszajcy.

Srei'bjeug, sn. =(e)g, sie
f. na kury polne.

Sret'baijlittber, sm. =g, pi.

—, cylinder parowy, cylinder

z tokiem par poruszanym.

£ret'bel, sm. =g, pi. —

,

lina /., powróz m., tryl m.
(do cignienia statków).

Sret'beltt, va. (Ijaben) ci-
gn, trylowa statek.

SlCt'bdn, sn. =g, cignie-
nie w., trelowanie n., holo-

wanie n. statków.

Srei'bet|)fab, sm. «(e)g, pi.

=e, £rei'belftrafte, sf. pi. =n,

£rei'beltt>eg, sm. =(e)g, pi. =e,

ob. Srecfroeg.

£ret'bler, sm. «g, pi. —

,

holownik m. (statek) (egluga)

;

trelownik m.
Xxtil, sn. =(e)g, 1) tryl m.

;= treibet; 2) obacz Jafel»

roerf.

£re'ma, sn. =(g), pi. =g, i)

dyereza f., rozdzielanie n.,

rozdzia m. (gramat.); 2) roz-

dzielnik m.; 3) lek m. =
2lngft.

£re'ntolrj, sn. *$, pi. =g,

tremolo «.=drgajc (muzyka).

Stcmula'nt, sm. =en, pi.

=en, tremulant ni. (gos drcy
i piewajcy gosem drcym).

tremulieren, en. (|aben)

tremulowa, piewa gosem
drcym, drgajcym.

^re'nnbar, adi. rozczny,
rozdzielny.

£re'nnbarfeU, */.
t

roz-
czno /., rozdzielno f.

£re'nneit, i. va.
t

(ijaben)

rozdziela, rozdzieli, roz-
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czy, dzieli, przedzieli,

odcza, odczy
;

jCreunbe

»onetnanber — rozczy
przyjació; ben Äopf Dom
Rumpfe — ci gow; bte

©lieber beg geinbeS — prze-

ama szyki nieprzyjaciela

;

eine Sftatjt (auf)— spru
szew ; eine @t)e — rozwie
maestwo; ©atten — roz-

wie maonków, da ma-
onkom rozwód; II. fid) —

,

vr. (tjaben) 1) rozczy si;

fid) burd) ©djeibung — roz-

wie sie (prawo maeskie);
rozwiza si (o spóce han-
dlowej); 2) rozsta si, rozej
si; rozjeda si ; III. tren=

nenb, ppr. i adi. rozdziela-

jcy, rozczajcy; =be ÜUIauer

mur przedziaowy.

£re'nnmeffer, sn. «§, pi.

— , noyk to. do prucia
(szwów).

Xtt'Mpimtt, sm. »(e)g, pi.

se, rozdzielnik to. (gramatyka).

Sre'nmmg, sf. pi. -en,

1) rozdzielenie n., rozczenie
n., odczenie n.\ przedzia
TO. ; 2) rozstanie n. si, od-
jazd m. ;

= Slbretfe ; 3) rozbrat

m. ; 4) — non Xifct) unb 33ett

separacya co do stou i oa;
rozdzia to. maestwa ; &ir=

d)en— schizma/. ; 5) prucie n.

Sre'nmmgSjjaritfel, sf. pi.

=n, partykua rozdzielajca
(gramat.).

Ire'nnung^unft, sm. »(e)g,

pi. *e, rozdzielnik to. (gra-

matyka).

£re'mumß3ftrtc(j, *m. =(e)3,

pi. «e, rozdzielnik to. (gra-

matyka).

£re'nnmtg3ftitnbe, sf. pi.

=n, godzina f. rozstania, go-
dzina odjazdu.

Sre'nmingSäeidjen, sn. =§,

pi. — , obacz Srennungsfirid).

XrCtlfC, sf. pi. =n, tr-
zla f., uzdeczka /.

£re'nfett, va. (tjaben) sztu-

kowa (liny, powrozy).

Stefan, sm. »(e)§, pi. =e,

trepan to., wywiertnik to.

(chirurg.).

Sreflnnatio'n, sf. pi. =en,

trepanacja /., wiercenie ».,

wywiercanie n. koci (chirurg.)

Xxfyanit'itn, va. (ijaBen)

trepanowa, wywierca ko
(chirurg.).

£rejjanie'rer, sm. •>%, pi.

—, lekarz wykonujcy tre-

panacy.
£rej>anie'ntng, sf. pi. =en,

obacz Trepanation.

Xttypb'b, adv. schodami,
po schodach na dó.

XrC^ttU'f, adv. schodami,
po schodach na gór ; — trepp=

ab na gór i na dó (schodami)

;

— , treppab taufen po scho-
dach biega.

Sre'p-R sf. pi. -n, i) scho-
dy pi.- jmnbn bie — hinunter»
roerfen zrzuci kogo ze scho-

dów; (obraz.) jmnbm =n
fd)neiben postrzydz le wosy,
porobi komu schody we
wosach; er tft bie — r)m=>

untergefallen da sobie ob-
strzydz wosy; 2) pitro n. ;

bret =n r)od) rootjnen mieszka
na trzeciem pitrze.

Sre'^enabfa^, sm. pi.

=(e)S, pi. =fä|je, przystanek ?n.,

odpoczynek to., spoczynek m.,

ustp m. (na schodach).

Sre'Wenbau, sm. -e§, bu-
dowa /*., konstrukcya /.

schodów.

Sre'^enbaum, sm. =(e)g,

»bäume, obacz Sreppenfpinbel.

£re'>enftor, sf. pi. =en,

sie schodowa.

Sre^nftirnug, adi.
ksztat schodów majcy; —
adv. auffietten ustawi sto-

pniami.

£re'Wengelänber, sn. =s,

pi. — ,
porcz f. u schodów.

£re'M)eni}ait3, sn. *fe, pi.

=fjaufer, klatka schodowa.

SrC^cnkljnc, 6/. pi. =n,

obacz SEreppengelänber.

Sre'^jenpfetler, sm. *§, pi.

—, sup ni. u schodów.

£re'Wenfmibd, sf pi.

= n, wizanie »., podpora /.
schodów krconych.

Sre'Meiiftetn^ sm. =(e)s,

pi. =e, kamie schodowy,
stopie kamienny u schodów.

£re'Wenftufe, sf. pi. »n,

stopie ni. u schodów.

Ste'wentewnd), sm. »(e)3,

pi. =e, dywan m. na schody,

na schodach.

£re'p-)jentimu, sm. =(e)§,

pi. »türme, wiea /. ze scho-
dami.

Tre'Mjentuangen, */. pi.

szaragi^., policzki schodowe.

%xt'Wtxmt\tyt\t, sf., pi.

=en, mdro powszednia, ko-

munay pi., zdanie powszechnie
znane, trywialne.

Xlt'Wttltoty, sm. *t, try-

wialny dowcip; ber — ber

3DBeltgefd)id)te komunay pi.

w historyi powszechnej.

^tCfo'r f
sm. =(e), pi. =e,

skarb publiczny ; skarbiec w.
£refo'rfd)etn, sm. =(e)§, pi.

=e, bon to., zapis to. dugu.
£re'fjje, sf. pi. =n, kkoi m.

Xre'ftltg, adi. kkolisty.

SrCffe, sf. pi. «u, galon

to.; mit «n befefcen obszy
galonem, galonami.

£re'ffenhut, sm. -.e§, pi.

seilte, kapelusz to. z galonem.

£re'ffenfletb, sn. =(e)3, pi.

*er, strój to. z galonem.

Sreffte'ren, vn. (tjaben) za-

plata, splata.

£re'fter, pi. 1) upiny pi.

z jagód, wytoczyny pi, z wi-

nogron; bie — aupreffen
toczy upiny z jagód; 2)

wódka f. (w Szwajcaryi).

£re'fterujetn, sm. =(e)g, pi.

=e, wino n. z wytoczyn, Iura f.
Xxt'ttll, trete, trittft, tritt,

trat, getreten, I. vn. (tjaben)

stpa, stpi; jttinbm (albo

jm'nb) auf ben guf$ — na-

stpi komu na nog; Teife

— stpa cicho, chodzi na
palcach; (obraz.) postpywa
przezornie; ferjt— potkn
si; in ben $ot — wle
w boto ; 2) chodzi, i,
pój dokd; gib ad)t, roobin

bu trittft uwaaj, gdzie st-
pasz ; tritt in bie 6dfe ! pójd,
ustp si w kt! treten ©ie
tjerauf ! prosz wej na gór;
näfjer — zbliy si; bitte,

treten ©ie närjer! prosz
bliej

;
(obraz.) einer fjfrage

nät)er — zaj si kwesty;
jmnbm ($u) nat)e — obrazi
kogo, ubliy komu; einen

©cbritt norroärtg, jurücf —
postpi krok naprzód, cofn
si o krok; basroifdjen —
wda si, wmiesza si w co;
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interweniowa; roenn nid)ts

bajroifdjen tritt jeeli nie

zajdzie przeszkoda; (w po-

czeniu z { rzyimkami :) an

Das (albo anö) genfter —
stann przy olr nie; ans Sanb
— wyj na ld, wyldowa;
ans 2td)t, an ben Xaq —
wyj na jaw, okaza si,

zosta odkrytym; bie (Snbung

tritt an ben Stamm koców-
ka czy si ze ródosowem
(gramat.); an bie ©pt}je —
stan na czel6; an jmnbs
©telle — zaj czyje miejsce;

an ©ottes SEifd) — przyj
sakrament otarza ; auf bie

Äanjel — wstpi na ambon;
auf bie Q(f)tn — stan na
palcach; auf ,bie (Seite, jur

©eite — ustpi na stron;

auf jmnbs ©eite — stan
po czyjej stronie, przystpi
do czyjego stronuictwa;

auf ben Sffieg ber ©iinDe
— zej na drog grzechu

;

auS bem Kromer — wyj
z pokoju ; aus bem S)ienft(e)

— wystpi, ustpi ze

suby; aus einem ©e=

fd)äfte — wystpi z interesu;

aus ben ©djranfen — prze-

kroczy granic; aus einem

33ereine — wystpi ze sto-

warzyszenia; ber glufj ift aus
ben Ufern getreten rzeka wy-
laa; betfeite — ustpi (na

stron); in einen Staunt —
wej dokd; ins 3^m er —
wej do pokoju

;
(obraz.) in

ben £>intergrunb — usun
si; ber ©aft tritt in bie

Säume sok wchodzi w drze-

wa; bie tränen traten it)r in

bie SCugen zy stany jej

w oczach; er tritt ins groan*

jigfte Sebensjafjr zaczyna
dwudziesty rok ; ins 2lmt —
wstpi do urzdu; tn 33rtef=

medjfel — rozpocz kor-
spondency; in Äonbition —
wstpi do kondycyi; injmnbS
SDienfte — wstpi u kogo
do suby; in ben ©Fjeftanb
— wstpi w stan maeski,
oeni si, wyj za m;
in jmnbs gufjftapfen — wej
w czyje lady; ins Mittel —
•wda si w co; in ben 5ßue=

fterftanb — przyj wicenie

kapa*kie, zosta kapanem;
in einen Dtben — wstpi do

zakonu; in ben ©djatten —
pozosta w tyle za kim; =
tor imnbm jurucftreten; zni-

kn, przepa = nerfd)roin=

ben; in ben Statten eine§

33aumes — uoy si, stan
w cieniu drzewa; in bie

©cbranfen — wej w zapasy

;

in jmnbs 3ed)te — wstpi
w czyje prawa; in Unter»

fjanblung — rozpocz uka-
dy; mit imnbm in SSerbinbung
— wej z kim w stosunki;

in ben SBorbergrunb — zaj
pierwsze, przednie miejsce,

wystpi na widowni; jmnbm
tn ben 2Beg — zaj komu
drog (take obraz. = po-

krzyowa czyje plany); in

bie SBelt — wej w wiat;
ins ©emebr — stan pod
broni; ba§ ©efefc ift nod)

nidjt in äßirffamfeit getreten

ustawa jeszcze nie wesza
w ycie, nie obowizuje; ber

gluf ift über bie Ufer getre=

ten rzeka wystpia z koryta,

wylaa; id) trat mitten unter

bie 3Jenfd)en wszedem mi-
dzy ludzi; imnbm unter bie

2lugen — pokaza si komu
na oczy; er roagt es tiidjt,

mir unter bie 2lugen ju —
nie mie mi si pokaza na
oczy; unter bie SBaffen —
stan pod bro ; non bem
Sffiege — zej z drogi; 25)ol=

fen treten nor bie ©onne
chmury zakrywaj soce;
nor jmnbn Ijtn — stan przed

kim; nor ©ottes 3tid)ter[tufjt

— stan przed sdem Przed-

wiecznego; bas trat mir eb«
baft nor bie ©eele ywo ini

si to przedstawio, przy-

pomniao; nor ben ©piegel
— stan przed zwierciadem

;

falter ©dtjnmfj trat mir nor

bie ©tirn zimny pot obla
moje czoo; ju jmnbm —
zbliy si do kogo; er trat

jroifd)en betbe stan midzy
obydwoma; II. va. (tjaben)

1) depta, nastpi na co;

jmnbm auf ben $ufj — na-

stpi komu na nog; bie

©ctjufie fd)ief — wykrci
buciki; bie 33(Uge — kali-

kowa; ben £att — tupa
w takt; fid) einen Sorn tn

ben %u$ — cier sobie wde-
pta, wbi w nog; mit ben

g-üfeen, unter bie' güfje —
depta nogami, zdepta;
(obraz.) depta kogo, po kim,
le z kim si obchodzi; bie

©efefce mit güfjen — nie zwa-a na ustawy, pomiata
ustawami, gwaci ustawy;

fein ©lue! mit gufjen — po-

miata swem szczciem; bas

^]flafter — zbija bruk; ent=

jvoei — rozdepta; Trauben
— depta winogrona; einen

SBurm tot — zdepta robaka;

2) jmnbn — zmusi kogo do
pacenia (mowa studencka)

;

3) ber §afjn tritt bie Senne
kogfut nasiada kur.

Sre'ter, sm. e§, pi. —

,

deptacz m.
Sre'tfufe, */. pi. =n, kad,

do której si depce wino-
grona.

£re'tmii&ie, «/. pi. -n,

kierat m.\ (obraz.) bie —
ber 23eamtenlaufbat)n jedno-

stajno/. ycia urzdniczego.

Sre'trai), sn. =(e)s, pi.

«räber, kierat m.

Xlt'tffymtl, sm. =§, pi.

ob. Trittbrett.

Sre't&iagen, sm. =§, pi. —

,

welocyped m., koo n.

%Kttof I. adi. wierny;

szczery = aufridjtig; poczci-

wy = eljrlid); pewny = ju«

oerläfftg; eine «e ©eele pocz-

ciwa dusza; ein =er greunb
wierny przyjaciel; ein »es

©eba'd)tnis wierna, dobra pa-

mi; ein =es 93ilb wiemy,
podobny obraz; II. adv. wier-

nie; feinem SBorte — bleiben

dotrzyma sowa
;

feinem

Iperm — bleiben dochowa
wiernoci panu swemu; er

bleibt ber SQSat)cfjeit ntcf;t

immer — niekiedy mija si
z prawd; — roiebergeben

odda wiernie, dokadnie; er

mnt es — mit bir dobrze

ci yczy; — gefinnt wierny;
— ergeben wiernie poddany;

fid) felbft — bleiben zgodnym
by z sob.

£reu'bred)er, sm. =s, pi.

—, wiaroomca m.
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Sreil'fentcfj, sm. =(e)S, pl.

-brüd)e, wiaroomstwo n.

Sreit'lmilf)t(J, adi. wiaro-

omny; — roerben zama
wiar; adv. wiaroomnie.

Xmt'lwnb, sm. =(e)8, sojusz

m. wiernoci.

£rdt'C, sf. wierno /.

;

poczciwo /. ; = ©brlidjfeit
;

szczero f.- = 2Iufrid)tigfett;— be8 $reunbe8, be8 iener8
wierno przyjacielska, wier-

no, poczciwo sugi; —
be 33itbe8 wierno, podo-
biestwo n. obrazu; bie —
brecben zama wierno; —
fcbrobren, ben ©ib ber — Iei=

ftert lubowa wierno, zo-y przysig wiernoci; (bei)

meiner £reu'! na Boga! na
honor! pod sowem! auf i£reu'

ttrtb ©tauben w dobrej wie-
rze, w zaufaniu; £reu' unb
©lau&en galten dotrzyma
wiernoci, nie zawie za-

ufania; — einer Übergang
dokadno f. tumaczenia

;

erprobte — wierno wypró-
bowana.

£reu'I)änber, sm. *§, pi.

— , wykonawca m. testa-

mentu, kurator w., opiekun ni.

£re'utyani>3er&e, sm. m, pl.

»n, dziedzic powierzniczy
(prawo).

£ret!'Dett, */. obacz Xreue.

SrCU^erjtg, adi. szczery,

otwarty; = offen, aufrichtig;

serdeczny ;
= tjergtidt); naiwny,

prostoduszny, dobroduszny ;=
naio; adv. szczerze, otwarcie;

serdecznie ; dobrodusznie,

prostodusznie.

Sreu'ljerjtgfeit, sf. szcze-

ro f., otwarto; serdecz-

no f. ;
prostoduszno /.,

dobroduszno f.

Xxtü'Yläf, adv. wiernie

;

prawdziwie; = ruafjrjaftig

;

szczerze; = aufrichtig.

%Xtü'Ütbü)tXl, sn. -8, ko-

chanie 11., kochanka f.
£rcU'Io3, adi. niewierny,

przeuiewierczy; zdradziecki;

= X)erräterifc| ; adv. niewier-

nie, przeniewierczo ; zdra-

dziecko; — roerben zama
wierno; zdradzi.

Xrta'&e, sf. pl. =n, obacz
SEria.

ria'ugel, sm. »8, pl. —,1 2rri'dptcrt)C0t, sm. =e8, pl.

trójkt m. = Sreiecc; rodzaj' «e, kolconóg ni. muszlopletw
instrumentu muzycznego.

SrtaitgHlri'r, adi. trójktny.

£rta'ner, sm. *% pl. —

,

tryaryusz m. (w wojsku staro-

rzymskiem).

£ri'a§, sf. pl. Sria'ben,

trójca m.; = ©reietnigteit.

£n'I>rad)t)§, sm. —
,

pl.

£ribra'djen, trybrach m.
(wierszowanie).

£ribulatio'n, sf. pl. =en,

trybulacya /., mczarnia f.

Xxibxük'xtn, va. (baben)

mczy.
£ri&U'n, sm. =(e)8, i =en,

pl. =en i =e, trybun m. (histo-

rya rzymska).

SriDiuw'1, sn. =(e)8, pl.

=e, trybuna m., sd m. (ko-

legialny); = ©erlebt«, ©e=
ricbtätiof.

SribUtm'l, adi. trybunalny,
sdowy.

'
Xrtbuna't, sn.*(t)§,pi. >t,

trybunat m., urzd m. try-

buna (hist. rzymska).

SrtfeÜ'lte, sf. pl. =n, try-

buna /., mównica /. ;
gale-

rya f. (dla suchaczów lub

widzów).

Sriblfnenttuirk, sf. trybu-

nat m., godno f. trybuna
(hist. rzymska).

^rtfill'mfuj, adi. trybu-

nalski.

Sri'ÖUS, sf. pl. —, szczep m.
(hist. rzymska).

£ri6u't, sm. -(e)S, pl. =e,

haracz m.\ = ^in; — jabten
paci, opaca haracz.

£ri&utä'r, £rtlm'tyf(iujtig,

adi. zobowizany do pacenia
haraczu ; = jin8pflid)tig.

£ri6lt't5aljlen&, adi. opa-
cajcy, paccy haracz.

£ri(m'tjal)i«.ng, sf. pl. =en,

opata f., zapata f. haraczu.

£d)t'nC, */. pl. =n, wo-
sie m.

Srtdjt'nenfranflKtt, £rid)i=

HO'fC, sf. wonica f.

Sridjter, sm. -s, pl. —

,

lejek m., lewar m ; roek
suchowy.

Sn'djterftfcfi, sm. »es, pl.

t, kiebowica /.

Sn'djterförmig, adi. lej-

kowaty.

3nlenber, 2)eufdr>poInifdje3 28örter6utf).

Xxi'fyttXtl, va. (baben) przez
lejek przepuszcza, lejkiem
nalewa.

Sri'dtrafJ, sn. -8, tryk-

trak m. (gra).

£rico't i Snfo't, sm. =8, pl.

=8, trykot m., robota poczosz-
kowa.

Xrtco'tanjug, sm. .(e)8, pl.

=3Üge, ubranie, odzienie try-

kotowe.

£ricrj'tfa\Drif, sf. pl. »en,

fabryka /. wyrobów trykoto-

wych, poczoszkowych.

£rico'tljofe, sf. pl. -n,

majtki trykotowe.

Xxi'tytlt, sn. =8, pl. -0,

trójkoowiec m., trycykl m.,
welocyped m. o trzech koach,

Xxitb, sm. =(e)§, pl. =»?,

1) wygon m., przegon m.
(byda); 2) pd rw., wypustki
pl. na wiosn; jung« —
cicho m., badyl m., pczak
m.; bie s$ftcmje bat einen

fdjönen — ta rolina adnie
wypuszcza; 3) pd m., ruch
m., obrót m. (maszyny);

biefer gfhifc bat einen ftarfen— ta rzeka ma szybki pd;
4) bie glinte l)at einen

guten — fuzya dobrze
niesie, strzela, bije; 5) (21n=

trieb) popd m. ; icb fübje

einen unnberftebticben —
baju czuje nieprzepart skon-
no ku temu; natürlicher

— instynkt m. ; bie finnlict)en

«e popdy zmysowe; au8
eigenem «e z wasnego popdu,
z wasnego impulsu.

£rie'lmrtig, SriCDmfiftig,
adi. instynktownie.

Xxithtl, sm. «8, klin m.,

tuczek m., stukado n.

£rie'bfeöer, */. pl =n, spr-
yna /.; (przeD.) bodziec m.,

pobudka /., impuls m., mo-
tyw m.\ fefce aHe Sriebfebern

in Seroegung porusz wszyst-

kie spryny; ©fjrgeij ift

bie — feirteS 2eben8 ambieya
jest bodcem jego ycia.

SnCufraft, sf. sia p-
dzca, poruszajca, dajca
pd, popd; sia impulsywna.
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Irk'brab, sn. «eg, pl.

=räber, koo poruszajce, ru-

chodawcze.

XrtC'IirCCfjt, sn. =(e)§, pra-

no n. wyganiania byda na

czyj grunt, lub przepdzenia
przeze.

SrtC'lifaHu, sm. *e3, piasek

lotny, pomiotny, kurzawny,
piasek cieky, ruchomy.

Irie'bftange, sf. pi- =n,

tok popdowy, trzon pop-
dowy, cznik ot., drg kor-

bowy, nawoduik ot., prt
kierowniczy.

JrtC't)Ö)CÜe, */. pi- =n, wa-
ek gówny, poruszajcy.

Irtcbuierf, sn. =eg, pi. *e,

maszyna poruszajca, tryb

ot., transmisya /., mecha-
nizm ot.

Srie'faiige, sn. =g, pl. *n,

oko ciekce, kaprawe, ka-

prawo f. oczu.

£ric'fiiltgtg, adi. kaprawy,
oparzelisty.

^nC'fÜUgigfCtt, sf. kapra-

wo/., oparzysto
f. (oczu).

Srie'fen, triefe, triefj, trieft,

troff i triefte, fjabe getroffen

i getrieft, I. vn. ciec, kapa,
la si z czego; baS Sölut

troff ihm au$ ber Sftafe krew
mu z nosa cieka; ber ©chroetf;

trieft oon ber ©tirn pot si
leje z czoa; er trieft oon
©chtoeif} pot si z niego leje;

biefe ©chürje trieft »on gett

z tego fartucha kapie smalec;

eg trieft ihm bie üftafe kapie
mu z nosa

;
feine 2fugen triefen

ciecze mu z oczu ; II. trie=

fenb, ppr. i adi. ciekcy,
kapicy, lejcy si; óon
©chroeif} — skpany w pocie,

oblany potem; oon 33lut —
zalany krwi.

£rte'fn, sn. =g, cieczenie

»., kapanie «., lanie n. si.

irie'ftg, adi. ciekcy,
kapicy, lejcy si; =e 2lugen
obacz rtefauge.

Sne'fttftfe, sf. pi. =n, cie-

czenie n. z nosa, nos ciekcy.
SriCfnuftg, adi. ten, któ-

remu z nosa ciecze, kapie.

Jrte'fnaft, adi. zmoky,
zmoczony, zmoknity, e a
ciecze.

triennium, sn. =g, pi.

=nien, trzylecie n.

Iriera'nl), sm. =en, pi. 'en,

czonek ot. Rady trzech.

£rie'rc, */. pi. *r\, ód
f. o trzech wiosach.

Srifrj'liltm, an. =g, trójlist

ot., trójka f.

£nft, sf. pi. sen, i) wy-
gon ot., przegon ot. ; 2) pa-
stwisko n.; 3) (©crjneetrift)

paszczyzna niena; 4)

— ochfen woy pastewne, trzoda

/. ; 5) take 25rtft, przed-

mioty pdzone przez wod.
Sri'ftgdb, sn. =eg, zapata

f. od pastwiska, wygonowe n.

£rt'itgerec(itigfeU, sf. Stfft-
ICÓjt, sn. =e, prawo n.wygonu.

Stt'fttg, adi. 1) wany,
dobitny, doniosy, dosadny,
dowodny, tgi; ein =er 99e=

roei wany, dobitny dowód
ein =er ©runb wany powód

;

eine =e SBafjrbeit prawda o

wielkiej doniosoci; 2) gor-

liwy, czynny, ruchliwy; 3)

(im äüoffer treioenb) bag
©chtff ift — okrt jest p-
dzony przez wod.

Sri'fttgfett, sf. wano,
/.. dobitno /., donioso /.

SriglWli, sm. =(e), pi. =e,

trójwrb ot., trygJifa/. (arch.).

2QMonuttk',sf. pi. .(e)n,

trygonometrya /.

^ngrjllOmCtrif, adi. try-

gonometryczny.

Srifolfi're, sf. trykolora A,
trójbarwny sztandar, trój-

barwna odznaka.

SttfO't, sn. -g, pi. =§, ob.

Sricot.

dritter, sm. =>§, pi. — , tryl

ot., trel ot. ; einen — fcblagen

wybi, wzi, uderzy tryl.

Xvi'ütm/ vn. (haben) 1)
tryle wybija; 2) tryle wy-
wodzi, trylami piewa, ter-

lika.

£ri Hein, sn. =g, tryl ot.,

trylowanie n.

SWttiO'lt, sf. pi. =en, try-

lion OT.

XtÜOU't, sm. =g, trój kap-
cie n.

SrilOgte', sf. pi. = n, try-

logia /.

Srime'fter, si». «s, pi. —

,

wierrocze n., kwarta ot.

Irinita'rier, sm. *s, pi.

— , trynitarz ot., mnich ot.

zakonu w. Trójcy.

Sctmtä't, sf. wita Trójca
;= 23retetnigfett.

Jri'nlbflt, adi. do picia,

dajcy si pi; bag SBaffer

hier ift nicht — woda tutaj

jest nie do picia.

£rt'iifberi)er, «ot. =g, pi.

— , kubek ot. do picia, kie-

lich OT.

£n'nfbwber, sm. *g, pi.

»britoer, kolega ot. od kie-

liszka.

£n'nfbube, sf. pi. «n, bu-

da szynkowua.

Srt'nleit, trinfe, trinfft,

trinft, tranf, habe getrunfen,

va. i vn. pi; jmnbm ju
— geben dawa koma pi,
napoi kogo; i) trinfe auf

Qtjre ©efunbhtit pij paskie
zdrowie; id) trinfe lieber Ster

alg SBein wol piwo jak wino;

mag für 33runnen — ©te?
jak wod mineraln pijesz

pan? er toäre ein guter 2lr=

beiter, roenn er nia)t tränte

byby dobrym robotnikiem,

gdyby si nie zapija; er

tjat fich ooU getrunfen urn
si jak bela; ber SBetn Iä|t

ftd) — to wino lekko si
pije; fid) 2Kut — podpi so-

bie dla odwagi; einem Äinbe

ju — geben da dziecku pier,
nakarmi dziecko.

Srt'ltfett, sn. -5, picie n.;

napój ot., napitek ot. ; bie

3ett mit — gubringen prze-

pija czas, spdzi czas na
piciu; ftatfec Kaffee ift ein

guteö — mocna kawa jest

dobrym napojem.

trt'nfer, sm. =3, pi. —, i)

pijcy, ten co pije; er ift

fein ftarfer — on nie wiele

pije ; 2) pijak ot., opój ot.

Irtnferei', */. pi. -en, ob.

Srtnfgelage.

2:ri'nfgefä^
?

sn. -e, pi.

=e, Xri'nfgef rjjtrr, sn. *{t)$,pl.

=e, naczynie n. do picia.

£n'nfgelage, sn. -g, pi.

—, pijatyka /., orgia f., ba-

chanalie pi.

£ri'nfgelb, sn. »eg, pi.

=gelber, napitek ot., poczesne

n. na piwo, tryngielt ot.
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Sri'nfgenop, sm. -ffen, pl.

«ffen, obacz £rinfbruber.

Sri'nfgefellfcijaft, */. pl.

• en, towarzystwo kieliszkowe.

£ri'nfgla3, sn. =fe§, pl.

-gläfer, szklanka /.

Sri'nfljatle, sf. pl. *n, hala

f. do picia.

£ri'nfl>au§, sn. .-fe§, pl.

»Ijäufer, lokal m. gdzie sprze-

daj napoje, szynk to.

£ri'nf!)ont, sn. =e§, pl.

»Ijörner, róg to., z którego

si pije.

Sri'nffamerab, sm. =en, pi.

«en, obacz Srinfbruber.

Sri'nllieb, sn. =e3, pl. «er,

pie /\. przy kieliszku.

SEt'nlfcene, £ri'nffjene, «/*.

p?. =tt, pijatyka f.

£n'nffd)ate, sf. pi. =n,

czara /., puhar to.

Zt\'Xll\$l\Xti), sm. =(e)3, pl.

«fpriicbe, toast to., zdrowie,

które si pije.

£ri'nffltd)t, sf. pocig m.
do picia, pijastwa.

Sri'nfHWffer, sn. -§, woda
/. do picia.

Irinom, Srino'mium, an.

=»§, pl. =e, trój mian m. (mat.).

2Jnn0'mifdj, adi. trójraian-

nowy.
Xxx'tS, sn. =§, pl. =g, trio n.

£rio'le, sf. pl. >n, triola /.,

triolet m.
Xxi'ptl, i Sri'Wel, sm. -3,

pZ. —, trypel m., trypla /.

(gatunek ziemi).

£n'£elattianj, */. pl. =en,

trójprzymierze n.

Xxi'ptltalt, sm. *e§, pl. =e,

trójtakt m.

Xxtyüt'xtll, va.{\)aUu), l)

potroi ; 2) zagra trypl (na

bilardzie).

£tt'.|Jl), sm. =(e)3, turmalin

m. (min.).

Srt'Wellt, vn. (baben i fein)

drepta, drepci, dyrda.

£n'Wer, sm. =3, pl. —

,

rzeczka f.

£ri'jrtt)d)t>n, sn. .§, pl. «eben,

tryptyk m., obraz trzyskrzy-

dowy.
£rire'me, */. pi. -n, ód /.

o trzech rzdach wiose; =
$reiruber.

Xxtft, adi. smutny, opa-
kany.

Xt'ÜOU, sm. »8, pl. -en,

tryton m.. boätwo morskie.

Xxitt, sm. «(e)3, p*. =e, 1)

stpanie »., stpienie «., krok

m., chód w.; bei jebem —
fielen bleiben stawa przy

kadym kroku; — fialten

dotrzyma kroku
; einen fcbrce«

ren, leicbten — baben mie
ciki, lekki chód ; feinen

— aus bem §aufe tun nie

wyruszy si ani na krok

z domu; er oerfolgt mid) auf

Schritt unb — przeladuje
mnie na kadym kroku;— für— krok za krokiem ; 2) depni-
cie n., uderzenie n. stop

;

imnbm einen — geben kopn
kogo; 3) (Spur) lad to. stopy];

4) stopie to., schodek to.;

szczebel to.; peda to.

Xtl'tthtttt, sn. )i,pl.-ev,
podnóek to. u rzemielni-

ków, stopie to., schodek to.

Srt'ttletter, sf. pl. =n, sto-

jca drabina.
'
Xxi'ttftytmtl, sm. =§, pl.

—
,
podnóek to. u tkaczy.

£ri'tttt)e$fel, sm. =8, zmia-

na /. kroku.

Sriit'mflb, sm. =e8, pl. =e,

tryumf to., zwycistwo n., ra-

do /. z powodu zwycistwa

;

einen — baoontragen, fialten

odnie tryumf; — ! roir baben

gefiegt zwycistwo ! wygra-
limy

; gum — gehörig tryum-
falny.

Xxi\m\!L)i)a'tox, sm. =§, pl.

=en, tryumfator to., zwyciz-
ca TO.

Xrtu'm^PogcR, sm. =§, pi.

»bögen, uk tryumfalny, bra-

ma tryumfalna.

SriumpbtCren, vn. (fiaben)

tryumfowa ; bte =be $ird)e

koció tryumfujcy; in =ber

ÜBetfe tryumfujco
;

(przeno-

nie) triumphiere noc§ nidjt

jeszcze nie tryumfuj, nie ciesz

sie jeszcze, nie mów hop,

zanim nie przeskoczysz.

£rtu'mMgefan<j, sm. «e8,

pl. =gefänge, piew tryum-
falny.

Xriu'mMmarfd), sm. =es,

pl. =märfa)e, marsz tryum-

falny.

£riit'mMtt>agen, sm. =§,

pl. -roägett, wóz tryumfalny.

XviU'mtffoUQ, sm. *e§, pl.

=JÜge, pochód tryumfalny.

£numbi'r, sm. -8, pl. -n
i n, czonek to. Rady trzech.

£riiimbira't, sn. -(e)8, pi.

=e, tryumwirat to., panowanie
n. trzech mów.
£rUU'I, 'adi. trywialny,

gminny, pospolity, paski,
nieprzyzwoity, banalny.

tribtalitä't, sf. pl. -en,

trywialno f., gminno /.,

pospolito /., banalno /.,

prostactwo n.

£ritoia'lfcf)ule, */. pl. -n,

szkoa elementarna, poczt-
kowa, trywialna.

SrOdjÜ'tfd), adi. trocheiczny,

zoony z trocheów.

Xxofyä'tä, sm.— ,
pl. »chäen,

trochej to. (rodzaj stopy wier-

szowej).

StO'den, adi. suchy, oschy

,

wysuszony; jaowy; ber 93o=

ben hier ift — ziemia tutaj

jaowa, nieurodzajna; — legen

ususzy; ein Äinb — legen

przewin dziecko na sucho;
— roerben wyschn, wysu-
szy si; — aufeuberoahren l

zachowa w suchem miejsca
;

=en $ufje8 »uch nog; =e8

23rot suchy chleb ; =er Ruften
suchy kaszel ; =e fteff e sucha

msza; bic $ufj fteht — kro-

wa nie daje wicej mleka,

nie jest wicej dojna; »e

SBttterung sucha pogoda ; ein

=er ©til jaowy styl; eine

=e SJiabljett suchy obiad (bez

wina); ein trocfener SDienfd)

czowiek nudny; ein -er

©djerj jaowy art; >er SBech-

fel weksel suchy, jedyny

;

jmnbn — fi^en laffen przyj
kogo bez podania mu czego,

jmnbm feine SÖteinung — fa«=

gen powiedzie komu swoje
zdanie bez ogródek, po prostu

;

jmnbn — empfangen przyj
kogo zimno, chodno ; er ift

nod) nicbt — binter ben Oberen

ma jeszcze mleko pod nosem

;

im trotfenen fifeen mie za-

bezpieczony los; auf bem
troctenen fifcen osi na
piasku, by w ambarasach;

fein ©djäfdjen inS trocfene

bringen zabezpieczy si, za-

pewni si od wszelkich

38*
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przygód; -e Skrgolbung po-

zota na zimno; auf »ein

SBege na suchej drodze.

tro'cfenaWfltnt, sm. =es,

pl. -e, przyrzd in., aparat

m. do suszenia.

£n)'cfenI>oben, sm. =§, pl.

«böben, strych m. do suszenia

bielizny, zió.

Tro'tfeitdcment, sn. -e§,

pl. =e, suchy element, sucha

baterya.

Sro'cfenfirniS, sm. «ffe§, pl.

»ffe, suchy pokost, sykatywa /.

Iro'tfenfutter, sn. =3,

Srocfeiifütteninji, sf. sucha

pasza.

Sro'(fenfydt, sf. sucho /.

;

jaowo f.; susza /. ;
po-

sucha /.

Sro'tfenfammer, */. pl. *n,

suszarnia /.

£ro'cfenIepng, sf. osusza-

nie n.

Sro'äenletne, sf. pl. =n,

powróz m. do suszenia bie-

lizny.

£ro'rIenmafd)tne, sf. pl.

«n, maszyna /. do suszenia.

^ro'dEcnofcn, sm. =s, pl.

«Öfen, piec m. do suszenia.

Sro'tfenpftofter, sn. =§, pl.

— , sykatywa f.

Ixo'ämyiaty, sm. »e, pl.

=pläfce, plac m. do suszenia,

suszarnia f.
Sro'tfenrafemen, sm. =§,

pl. — , rama /. do suszenia.

SrO'lfenriffe, s. pl. pknicia
pl. z wysuszenia (drzewo).

Sro'ffenftemjjd, sm. =§, pi.

— , sucha piecztka.

SroTJenftube,
'
sf. pl. =n,

suszarnia f.
tro'deuwo&ner, sm. =§, pl.

— , ten, co mieszka pierwszy
w nowym domu dla osusze-

nia go.

^ro'änen, I. m. (b>ben)
suszy, osusza, obciera
z wilgoci; II. vn. (tyabert

i fein) schn, suszy si.

Xro'dnen/ sn. =§, £ro<f-
ItUItg, sf. suszenie n., osusza-
nie n. ; schnicie «., suszenie
n. si.

£rj)'tfnt§, sf. susza /., po-
ucha f.

£n>'bbd, sf. pl. -n, nitki
strzpiasto wiszce, frendzla

/., kutas m.; bulion m. (u

szlif); loki 2>l- (
u peruki).

Irrjbbdntiifce, sf. pl. sn,

czapka /. z kutasem.

£ri)'bel, sm. =3, 1) tandeta

f., graty pl., rupiecie pl.
;

2) ein ßleib ouf bem — Iau=

fen kupi sukni na tandecie

;

3) handel m. starzyzn, ru-

pieciami ; 4) rozgardyasz m.
;

ba§ madjt mir — to mnie
bawi; jmnbm einen — ma»
d)en ostro kogo napomina.

£rij'bdfmbe, sf. pl. -n,

buda tandeciarska, tandetna.

£röbdd', sf. pl. -en, i)

tandeta /"., handel m. tan-

det; 2) baraszkowanie n.,

guzdranie n. si.

Srjj'bdfrau, 'sf. pl. «en,

tandeciarka /.

Xrö'bda.efd)äft, sn. pl. -e,

kram m. ze starzyzn, ru-

pieciami, sklep tandeciarski.

XrÖ'bdljaft, acli. 1) tan-

decki, tandeciarski ; 2) po-

wolny, guzdralski.

£rij'bdljau§, sn. =feg, pi.

»Käufer, dom, w którym sprze-

daj starzyzn, rupiecie, tan-

deta /.

Sr'ij'bdjube, sm. =n, pl.

=n, handees m.

£nJ'bdfr<Utt, sm. =3, kram
tandeciarski, ze starzyzn,
z rupieciami ; stare graty,

rupiecie pl.

Srij'bdltefe, sf. ob. Sröb=
lerin 2).

£ri>'beintarft, sm. «eg, tan-

deta /.

i^rö'öcln, vn. (Caben) 1)

handlowa starzyzn, rupie-

ciami; 2) guzdra si, mitr-

y, powoli robi.

SriJ'belömreit, sf. pl. sta-

rzyzna /., stare graty, rupie-

cie pl., tandeta /.

Srö'beltodb, sn. =e§, pl.

»er, ob. Srobelfrau.

Srö'blcr, sm. =3, pl. —

,

1) tandeciarz m. ; 2) guzdral-

ski m.

Sni'blerin, sf. pl. «nen,

1) tandeciarka /. ; 2) guz-
dralska /.

Srog, sm. =(e), pl. Sröge,
koryto w.j dziea /., nie-

cka f.

£ro'PMjarat, sm. «e-3, pl.

'e, Sro'gbattertc, sf. pl. >%
baterya galwaniczna.

^roglobtj't, s»?. =en, pl.

=en, troglodyta /'., mieszka-

niec m. jaskini (w staro-

ytnoci).

£n)'fljdjarre, sf. pl. -n,

opata/', do dziey piekarskiej.

Srofa'r. i £roi3fa'rt, sm.

=§, pl. -8 i =e, trokar m.
(narzdzie lekarskie).

Sro'tttrtume, sf. pl. «n,

peni k m.
Sro'ÜC, */. pl. =n, szyszka

chmielowa.

Srn'Uen, I. vn. (fein) tru-

chtowa, bied truchtem, bied
w dyrdy, draowa ; II. fid) —

,

vir. wynosi si, odchodzi;
trolle bid)! wyno si!

Sro'möe, sf. pl -n, i)

(Jßinb=, SBafferljofe) trba po-

wietrzna, morska; 2) trba/.
Sro'mmd, sf. pl =n, i)

bben m., taraban m. ; flehte

— bbenek m.; bie — riil)=

ren, fdjlagen bi, uderzy
w bben, bbni; ber — fol»

gen i za bbnem, zosta
onierzem; er bleibt bei fei-

nen SBorten roie ber §afe bei

ber — co przyrzecze, nie do-

trzyma; bie §afen mit ber —
fangen motten zajce bbnem
wabi ; 2) bbenek m. (w uch u);

3) piecyk m. do palenia ka-

wy ; 4) — mit ©eftett moto-
wido n. (telegr.).

frömmelet', sf. bbnie-
nie n.

£n>'mmdfeü
r

, sn. =§, i)

skóra /. na bbnie; 2) bona
bbenkowa.
'Sro'ntmelgepitfe, sn. -§,

j

pl — , bben m. nie obwle-

czony skór.

Sro'mmeiljöljle, sf. wy-

I

drenie n. bbna.
Sro'mmdfaften, sm. =§,

pl. «taftert, obacz Trommel«
gerjäufe.

Sro'mmdHityfd, Tro'nt»

mdflö^cl, sm. =g, pl. —

,

paeczka /". do bbnienia.

Sro'tnmdn, I. vn. (b;aben)

1) bbni, bi w bben, tara-

bani; mit ben giriflmt auf

ben £ifd) — bbni palcami

po stole; auf bem Planiere
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— bbni na fortepianie

;

2) ber £>afe trommelt zajc
porusza przedniemi apkami;
3) (przenonie:) auf jmnbm
— gra komu na nosie,

koki komu ciosa na gowie;
II. va. einen SJiarfd) — bbni
marsz

; fteuertärm — bbnie-
niem da znak, e si pali.

Sro'mmelfdjlag, sm. .(e)g,

pi. =fd)läge, bicie n., uderze-

nie n. w bben ; odgos m.
bbnów.

'
^ro'mmclf djläflel, sm. tg,

pi. — , £ronunelftfltf, sm. «eg,

pi. =ftoa*e,paka f., paeczka/,
do bbnienia.

SrVmmelfdjliigei:, sm. <*§,

pi. — , dobosz m.

Sro'mmclftcfi, sn. =(e)g,

pi. =e, bbenek m., sito b-
benkowe.

£ro'mmelfud)t, sf. bbnica
/., wydymka /.

£ro'mmettaul>e, sf. pi. =n,

turkawka/., turkot m., gob
skalny.

Sro'ntntcItmrM, sm. =g,

warczenie n. bbna.
Xro'mmler, sm. =§, pi. -,

obacz Srommelfcbtäger.

Srontye'tt, Srommete, sf.

pi. =n, trba f., eine Heine
— trbka /.; bie — btafen,

in bie — ftojjen trbi, za-

trbi, gra na trbie; mit

Raufen unb =en z wielkim
haasem.

^rom^JC'ten, va. (fiaben) tr-
bi; eg Ijat trompetet zatrbio.

Sromlje'tenuläfer, sm. =g,

pi. — , trbacz m.
£romp"e'tenblitme, sf. pi.

=n, trbka /.

Srom^Ctcngef^ntettcr, sn.

=g, huk m. trb.

1iompt'ttnlianü,sm.= t§,pi.

»Hänge, obacz SErompetenfcball.

Srompe'tenmuSfel, sm. =g,

pi. — , trboróg m., nady-
macz m., trbacz w., misie
policzkowy.

Sromjje'tenregtfter, sm - "$>

pi. — , trbowy rejestr (w
organach).

Srom^c'tcnfdjott, sm. =(e)g,

gos m., odgos m., dwik
m. trby; unter — przy od-

gosie trb.

Tnmtprteiifdjnerte, sf. pi.

=n, klinowiec m., trbek m.
£ro'mj)etenftgnal, 's«. *§,

pi. '-i, sygna m. trby.

£rom4ie'tenftofj, sm - *&>
pi. =ftöfec, Siomprtetttott, sm.
(e)g, pi. =töne, obacz Srom»
petenfdjall.

£nmt}je'tentufrt), sm. =eg,

fanfara f.

Srontjpe'tcnbogef, sm. =g,

pi. =t)ögel, wrzaskot m.
£roiime'tenpg, sm

-
"e§ /

pi. »jtige, obacz £rompeten=
regifter.

^rom^c'ter, sm. =g, pi. —,
trbacz m.
'XromKtermarfdj, sm

- *&>
pi. =marfd)e, marsz m. na
trbach, marsz kawalerzycki.

'Srompe'termiiSW, sm. =g,

pi. —, obacz S£rompeten=

mugfel.

Srontjje'terftüddjen, sn. =g,

pi. —, 1) arya f. na trb

;

2) przygoda /. trbacza.
£rn'£C, sf. pi =n, tropy

pi. ; 1) figura retoryczna,

przenonia/.; 2) zwrotnik m.

Sto'pen, Sro^engegettucn,

Iro'^etUtinbec, s. pi. kraje,

okolice podzwrotnikowe.

Snj'penfritdjte, £n)'}jen»

pflaitjen, sf. pi. owoce, ro-

liny tropikalne, podzwro-
tnikowe.

2x0'tytn\)ii}t, sf. gorco n.,

upa tropikalny.

Sro'penfoüer:, sm. =g, pi.

—
,
gorczka podzwrotnikowa,

sza podzwrotnikowy.

£ro'}jenbogel, sm. =g, pi.

-üöget, ptak podzwrotnikowy.

£rn'penttuttu, sm. =eg, wiatr

tropikalny.

Xtßtf, sm. *eg, pi. Kröpfe,
gupiec w., pógówek m.,

dudek m. ; armer — niebo-

rak m , niebo n.

Xto'Nbab, sn. --cg, pi
=bäber, tusz m., natrysk m.,

kpiel natryskowa, kpiel
kroplisfa.

£rO'J)f0ar, adi. pynny,
kroplisty.

Sro'WDarfett, sf. pyn-
no f.

Srij'^djert, sn. =g, pi. —

,

kropelka /, kapka /. ; big

aufg Ie|te — a do ostatniej

kropli; ein — Sffiein kapka
wina.

Stoffeln, vn. i va. (b>ben)

kroplami spuszcza, spada,
wylewa, pokropi, kapa,
sczy si; eg tröpfelt kapie,

deszcz kropi.

Tröpfeln, sn. kropie-

nie n., kapanie «., sczenie
n., wylewanie n. kroplami.

Stoffen, sm. =g, pi. —

,

kropla/., kapka/.; eg regnet

in großen — deszcz pada
duemi kroplami; fletec —
Ijöfylt ben ©tein kropla ska
obi; einen — auf einen

fieifjen ©tein giefjen (tyle co)

kropla w morzu.

>

£rrj'Jfen, I. vn. (Caben)

ciec, kapa, kroplami spada,
kropi; bag SBaffer tropft

DOttt 2)ad)e woda cieka, ka-

pie z dachu; eg tropft braufjen

na dworze deszcz kropi; II.

va. (baben) gett auf ben tra-
ten — pola piecze tusz-

czem
;
(przenonie :) ©ift in ben

§ontg —jad do miodu sczy.
SrO'})fetti>, adi. ciekncy,

kapicy.

SrVp'fenfflu', sm. =(e)g, ob.

SCraufe.

Sro')fenfur:mtg f
adi. w

ksztacie kropli, kroplisty.

Xro'p-feituietfC, adv. kro-

plami.

^ro'^fcnsöljler, sm. »g, pi.

— , 2ro'^)fengla§, sn. =feg,

pi. =gläfer, kroplomierz m.

Snj'Jjfenflafclje, sf. pi. =n,

Sro^fcnflafdidjcH, sn. =g, pi.

— , flaszka /., flaszeczka /.

do liczenia kropli.

£rO'*)fnaft, adi. obacz

Sriefnafc.

^ro'^frcgeit, sm. =n, desz-

czyk m.

Xro'Jjfftein, sm. =eg, pi.

=e, naciek m., topieniec m.,

stalagmit m., stalaktyt m.
SroWftetrtarttg, adi. sta-

laktytowy, naciekowy.

SroWftetnfiirmig, adi. w
ksztacie nacieków, sopli.

Sro'Vfftetugrntte, ^ro'^jf-

[tetnI)ÖIjIC, sf. pi. -Al, grota,

jaskinia sopleniowa.

SrOpljä'e, sf. pi. »n, trofea

/., trofeje pi., znaki pi. zwy-
cistwa.
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Sro'jiifuogcl, .sm. .g, pl.

»DÖgel, ptak yjcy w oko-

licy tropikalnej.

£ro'ptfdj, adi. 1) tropi-

kalny, podrównikowy, pod-

zwrotnikowy ; 2) przenony,
figuralny.

£co'J»t3, sm. —
,
pl. »pen,

przenonia /.
£r

'fj,
sm. -ffeS, pl. 4fe,

1) pakunki pl., bagae pl.,

obogi pl., juki pl.; 2) ga-

wied /., ciury za wojskiem

cignce, luna czelad; ha-

astra/., motoch m., tuszcza

/., czereda f.\ er bält einen
— »on 2)ienern utrzymuje

orszak suby; ber gange —
fturgte mir unerwartet inS

§aug caa haastra, czereda

wpada mi niespodzianie do

domu; 3) grubsza lina okr-
towa.

Sro'Pube, Sro'fjiunge,

£rfl'jjfned)t, sm. -eä, pl. =e,

ciura (obozowy), luzak m.

£ro'j?.|Jferö, sn. «e, pl. -e,

ko m. do woenia bagaów.
ZtOft, sm. -(e)g, 1) po-

ciecha f., pocieszanie n.,

otucha f. ; id) ftnbc in bem
©ebanfen — pocieszam si
myl; eS gereicht mir jum
-e, bafj . . . pocieszam si tem,

e . . . , dodaje mi otuchy,

e ...
;
jmnbm — jufpre»

d)en pociesza kogo; bag

ift ein fd)ted)ter — to

saba pociecha; 2) zdrowy
rozum; nidjt redjt bei =e fein

nie by przy zdrowych zmy-
sach ; bift bu bei =e ? czy ty

przy zmysach, czy ci si
w gowie nie przewrócio?

£r0'ftuar, adi. dajcy si
pocieszy.

SrO'ftk&Ürfttg, adi. po-

trzebujcy pociechy.

Sro'ftbrief, sm. »es, pl.

*e, list pocieszajcy, kondo-
lencyj ny.

XrO'ftÖnnflCntl, adi. przy-

noszcy pociech.

SrVfturinger/ sm. -g, pl.

—, £ro'ftgeber, sm. =§, pl.
—

, pocieszyciel m.
Srö'ften, va. (tjaben) i)

pociesza, doda otuchy,
kondolowa; i fid) — , vr,

(Ijaben) pociesza si; fid)

mit bem ©ebcmten — po-

ciesza si myl; fid) mit

Hoffnungen — y nadziej;

©ott tröfte tljn! niech go Bóg
pocieszy.

£ni'ftenb, adi. pociesza-

jcy.
£ro'ftengel, sm. «g, pi. —

,

anio m. pocieszyciel.

£rti'fter, sm. -§, pl. —,
pocieszyciel m.

£ro'fte§tt>ort, sn. -eg, pl.

-tnorte, sowo «. pociechy.

Sro'ftgeber, sm. -g, pl. —

,

obacz Xroftbringer.

£ro'ftgnmb, sm. -eg, pl.

=griinbe, powód m. do po-

cieszenia, pociecha f.
XtÖ'^Üiä), adi. pociesza-

jcy, dajcy, przynoszcy
pociech.

£n)'ftlO§, adi. rozpacza-

jcy, rozpaczliwy, nie ma-
jcy pociechy, bez pociechy;
nieutulony, zmartwiony, nie-

pocieszony, zrozpaczony; eine

=fe Öbe rozpaczliwa pustka;

eine -fe 9iad)rid)t rozpaczliwa
wiadomo.

SrO'ftlOftgfett, sf. rozpa-

czliwo /'., rozpacz m., stra-

pienie n.

£ro'ftrebe, sf. pl. »n, mo-
wa pocieszajca.

SrD'ftretd^/ adi. peen po-

ciechy, pocieszajcy.

£ro'ftfdjmben/ sn. =8, ob.

£roftbrief.

£n)'ftfto.enber, sm. =§, pi.

—
,
pocieszyciel m.

StO'ftf^rUd), sm. -eS, sowa
pociechy.

SrÖ'ftung, sf. pl. =en, po-

cieszenie «., kondolencya /.

;

-en ber Religion sakra-

menta pl.

XtOtt, sm. =(e)S, 1) —
reiten kusem jecha; 2)
(SBiefitrift) prawo n. wygonu.

Sroltel, sm. =g, pl. —

,

dure m., joup m., guptas
m., kretyn m.

%XQ'ittt\, vn. (h>ben) 1) sil-

nie stpa; 2) móci.
£rO'tter, sm. 1) obacz

Araber; 2) kocowe silne

uderzenia cepem ; 3) obiey-
wiat m.

£roitot'i', sn. -(e)g, pl- *t,

chodnik m., trotuar m.

%X0i}, sm. -eg, hardo /.,

krnbrno /., upór m., prze-

kora /., zo f., zuchwao
/., auchwalstwo «.; einem
Sinbe ben — augtreiben prze-

ama upór dziecka; ber SBelt

jum =e na zo, na prze-

kór wiatu; jmnbm — bieten

miao komu czoo stawi, nie

ulkn si kogo; ben ©efet«

jen — bieten zbuntowa si
przeciwko ustawom, opiera
si ustawom ; ber ©efaljr —
bieten nie dba o niebezpie-

czestwo; baS ift bem ge=

funben 5Denfd)em)erftanbe gum
«e gefd)e()en to si stao na
przekór rozsdkowi.

StOty, praep. z 2. i 3. przyp.

1) mimo pomimo; — aBebem
pomimo to, pomimo tego; —
allen Sitten rjat e§ nidjtg ge-

holfen pomimo wszystkich

prób nic nie pomogo; 2)

er läuft — einem Sßferbe

biegnie tak szybko, e go ko
nie przecignie; er fpringt —
einem 93oti* skacze jak kozio.

Sui'ijbettt, adv. i coni. mimo
to, pomimo e; — id) il)n be-

neibe, mufc id) befennen pomimo
e mu zazdroszcz, przyzna
musz.

Xxb'tytn, vn. (Gaben) i)

opiera si, sprzeciwia si,

stawi czoo, nie da si, i
wbrew; bem £obe — czoo
stawi mierci; 2) (fdjmoKen)
rozgniewa si, zabudziurzy
si, dsa si; 3) auf etro. —
zuchwali si na co, zbyt
czemu ufa, zda si na co,

hardym by na co.

SrVtjtg, adi. i adv. zu-

chway; uparty, uporczywy;
hardy, dumny, krnbrny;
jmnbn — anfeben zuchwale
na kogo spoglda; fie- gibt

immer -e SHntroorten odpo-
wiada zawsze bardzo zuchwa-
le; jmnbm ein *eg ©eftdjt

madjen pokaza komu zad-
san twarz; ein -eg ßtnb
krnbrne, uparte dziecko.

£rO'#foJJf, sm. -eg, pl.

-ropfp, uparciuch m., zuchwa-
lec m., kaprynik m.

Sro'^öjjftgfeU, £n>'tjtgfeU,

sf. zuchwao f., upór m.,

krnbrno f.
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£ro'#fityft(J, adi. zuchway,
uparty, krnbrny, zadsany.

trou&abou'r, sm. =§, pi.

=e i =, trubadur ot., poeta ot.,

piewca ot.

£rÜ'bäligtg, adi. o mtnych,
zmconych oczach.

trüb, trit'be, adi. i) mtny,
zmcony, nieczysty, nieprze-

roczysty; *e SBaffer mtna
woda; =e 2tugen zmcone oczy;

im Grüben ftfcben w odmcie,
w mtnej wodzie ryby owi,
umie korzysta z zamiesza-
nia; 2) pochmurny, pospny,
mglisty; ein =eä SBetter

pochmurna pogoda; =e ©tim=
mung pospny nastrój; »er

SBUcf pospny wzrok; eg rotcb

— chmurzy si; — madjen
zmci; tej} »erbringe niete

«e ©tunben spdzam wiele

smutnych, ponurych godzin.

trÜ'bC, sf. pospno /.,

ponuro f. ; odmt ot., m-
tno /.

tnt'bel, sm. «§, pi. —

,

zamieszanie n., rozgardyasz

ot., konfuzya /.

trii'ben, I. ya. (Baben) i)

mci, zamci, (przenonie
:)

lein SBaffer — nikomu nie

zamci wody, nie obrazi
nikogo, nie zrobi nikomu
krzywdy ; 2) zaciemnia,
(przy)mi; ba3 Bat feinen

freien Stiel getrübt to pozba-
wio go monoci oslzenia
rzeczy jak jest ; 3) zaspia,
pozbawia wesooci, ponu-
rym czyni; zawichrzy; e§

möge md)t3 bein ©lud —
oby nic nie zamio twego
szczcia; II. fidfc) — , vr. (Baben)

zachmurzy si; meine tugen
fangen an fid) ju — oczy
moje zaczynaj sabn.

trii'bbett, */. obacz'Stübe.

trü'bfal, sf. pi. =e, i sn.

=(e), pi. ~e, utrapienie n.,

udrczenie n., bieda /., smu-
tek ot.; er bläft roieber —
znowu sie na bied skary;
)eme — gaben znosie swój
krzy, swoj bied.

£rü'&feltg', adi. biedny,
ndzny, smutny, strapiony;

er Bat eine =e -Kiene ma stra-

piony wygld ; eine =e ©ttm=

mung smutny, ponury nastrój
;

melancholia f.
trü'bfeligfett, sf. smutek

m.. strapienie n.

Srü'bfintt, sm. «(e)§, £rii'b =

ftnnigfCtt, sf. melancholia /.,
przygnbienie «., ponure,
pospne usposobienie.

£rü't>ftnmg, adi. melan-
cholijny, przygnbiony, po-
nury, pospny.

£nt'd)fe§, sm. *ffen, pi.

=ffen, podczaszy ot., stolnik

ot., podstoli ot., strukczaszy
ot. ; wielki kuchmistrz.

Snt'tfftlftem, sn. -3, wy-
pacanie «. robotników w to-

warach.

£nt'&el, sf. pi. =n, 1) sta-

rzyzna /*., stare graty; >2)

ulicznica /., upada dziew-
czyna.

Iru'öellt, va. i vn. (fein)

1) obacz Kollen I. i II.
5 2)

gra w kostki.

triiffel, sf. pi. =n, trufla

/., trufel m., piestrak m.
trii'ffelbttnb, sm. -e, pi.

-e, pies poszukujcy trufle.

trü'ffeljagb, sf., Zvü'W*
flldjCIt, sn. «§, poszukiwanie
n. trufli.

ttii'ffeHager, sn. =§, pi.

—
,
pokad m. trufli.

tni'ffetyaftete, */. pi. -n,
pasztet n. z truflami.

trii'ffclpcbt, */. kultura/.,
hodowla f. trufli.

tritg, sm. *(()§, oszuka-
stwo n., oszustwo n., obuda/.,
matactwo n., omamienie n.

;

Sug unb — kamstwo i obu-
da; oBne — bez oszukastwa.

tm'gbtlb, sn. =e, pi. =bit=

ber, mamido n., uuda f.,

mara f., widmo n., upiór ot.

trü'gen, trüge, trügft, trügt,

trog, Babe getrogen, va. i vn.

myli, mami, zawodzi; roenn

mid) nic&t alles trügt jeli

mnie wszystko nie zwodzi;

ber ©ebein trügt pozory myl;
jmnbtt — zawie kogo, zro-

bi komu zawód; £ügen unb
Xrügen kamstwo i fasz.

Srii'genb, trü'gerifd), adi.

zdradliwy, zwodniczy, (o)myl-

ny, zawodzcy, zawodny;
»e Hoffnungen zwodnicze
nadzieje.

£ru'ggeftalt, sf. obacz
Srugbilo.

tnt'ggetuebe, sn. =8, pi.

—, tkanina /. kamstw, in-

trygi pi.

trü'gitd), adi. obacz Xxü-
geno, SrügerifcB.

SrÜ'glidjfCtt, sf. (o)mylno
/., zawodno f.

tnt'gloS, adi. niezdolny do
oszukania, bez oszustwa.

Sru'gfdjluff, sm. -ffe§, pi.

sfcBUlffe, mylny wniosek, so-

fizmat m.

tnt'gbOÜ, adi. peen oszu-
stwa; oszukaczy.

tru'gttietf, sn. =e§, pi. -.t,

zuda /., uuda /., iluzya f.
Stube, sf. 1) kufer m.,

skrzynia /. (z wypukem wie-
kiem), skarbnica f. ; bie

fcbroarje — trumna /. ; 2) bie

gemeinfcbaftlicbe — wspólna
kasa; 3) wózek górniczy,psyj)Z.

ttU'ttC, sf. pi. »n, dziewka
prosta, chopska.
£rum(m), sm. i sn. -(e)§, pi.

krümmer, 1) szcztek m.,
okruch w., koniuszek m., ka-
waeczek ot., fragment m.

;

2) cz f. czego, obrywek
m. ; feinen — befommen otrzy-

ma swoj cz; ein gutes— dobry kawa drogi ; ein
— non einem $erl ogromny
chop; in einem — fort je-

dnym cigiem, bez przerwy.

Srii'ntmer, sn. pi. szcztki
pi., zwaliska pi., ruiny pi.,

gruzy pi. ; in — jerfatten roz-

pa si w gruzy ; in — geBen
zamieni si w gruzy, roz-

pa, rozlecie si
;
(przeno-

nie:) zniszcze.

trü'mmeraritg, trii'mmer*
haft, adi. rozpadnity w gru-
zy, fragmentaryczny.

tri't'ntmerfelö, sm. »fen, pi.

=fen, trü'ntntergeftetn, sn. »s,

pi. =e, druzgot ot., okrucho-
wiec ot., zom ot. skay.

£ru'mmerbaufe(n), sm. «g,

pi. — , kupa f. gruzów.

trü'mmerftoif, «w. -es,

skad pitrzony.

trü'mmetuioKc, sf. wena
zrobiona z gagauków.

Irum^jf, sm. =(e)§, pi.

Trümpfe, kozera f., atut m.,

witka /., karta wietna:
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mag ift — ? co za kolor

jest wywicony ? ftedjen

unb — fpielen zabi i zada
kozer

;
(przenonie :) bert

legten — anspielen uy
ostatecznych rodków ; alle

feine Srümpfe auggefpielt

fiaben wyczerpa wszystkie

swoje zasiki; einen — bor»

auf fefcett dopeni co zakl-
ciem ; bie ©eftnnung ift

—
najwaniejszem e zasady.

Sru'mjjfblötf, sn. =eg, ob.

Srumpffane.
Srn'mjjfbube, sm. =n,

tru'niVffönig,s>M. =§,£fu'm})f=

JC^lt, sf. —, chopiec, walet,

król kozerny, dziesitka ko-

zerna.

SninH)fcn,
(

i. va. (fiaben)

przebi, zabi kozera; (prze-

nonie :) jmnbtt — ofukn
kogo; II. vn. (baben) zada,
wywici kozer.

Sru'mpffarbe, V- kozemy
kolor.

£ru'nt>ffarte, sf. obacz

Trumpf.
2tunl, sm. =(e)g, 1) picie n.,

yk m., yknicie ».; auf

einen — jednym ykiem, od
jednego razu; einen guten —
tun dobrze si napi; ein —
SBaffer troch wody; einen —
guoiel lun przebra miark
w piciu; nad) gutem =e reitet

man fd)neH po dobrem piciu

szybko si jedzi ; 2) (Scan!)

napój m., napitek m., trunek

m. ; ein ftärfenber — wzma-
cniajcy napój; jmnbm einen
— reiben poda komu wina,

piwa, wódki; 3) pijatyka/.;

jum »e jufammenfommen zej
si na pijatyk; 4) opilstwo

n., pijastwo n. ; bem *e

ergeben fein oddawa si
pijastwu, zapija si, mie
naóg pijastwa.

Snt'nteil, adi. 1) pijany;

2) upojony ;
— »or fCreube

upojony radoci; nor ©d)[af
— (fdjlaf— ) fei by roze-

spany; — machen upoi; =er

•Jftunb rebet aug ^jerjenögrunb
u pijanego co na sercu, to na
jzyku.

'
£ru'nlenbolb, sm. =(e)g,

pi. «e, pijak m., pijanica /.,

pijaczysko m., opój m.

Snt'HfCltljCtt, sf. pijastwo

«., opilstwo n. ; upojenie «.,

ekstaza /.

lru'nfflld)t, sf. opilstwo n.

Xru'lltfÜdjtig, adv. opilczy.

2nt'^, sm. =(e)3, pi. .g,

orszak m., gromada f. ; od-

dzia m. (wojska); stado n.

(ptaków).

£ru'Me, sf. pi =n, trupa

/., kompania/.; bie =n woj-

sko »., armia/.; towarzystwo

n., trupa/, (aktorów); bie »n
auä^eben wybiera rekruta.

£ru'Wjenaii3hebitng, sf. pi.

=en, branka /., rekrutacya/.,

pobór m. rekruta, wojskowy.

SriTWcnkttiegitnßCH, sf.

pi. ruchy, manewry wojskowe.

Sru'Wettlorjrä, sn. *g, pi.

— , ob. Sruppentorper.

Xxvi'WtnattmiQ,sf. pi. «en,

rodzaj m. wojska.

Itu'pptnUttttSf.gxu'Wtn*
JnjbOlt, sm. =§, kordon woj-
skowy.

Sru^^enuJr^cr, sm. =g, pi.

— , £i»'Wcnfnr£3, sn. —,pl.
— , korpus wojskowy.

Xru'^eitfdjau, sf. przegld
m. wojska, rewia /.

Sru'Wjentranstyort, sm. =eg,

pi. =f, transport m. wojska.

£ru'jj:penü&itng, sf. pi. =en,

wiczenia wojskowe.

£nt'Wenberfd)iebung, sf.

pi. »en, przesunicie n. wojska.

Iru'^tiJCtfe, adv. oddzia-

ami, gromadami.

Snt'fdje, Srü'fdje, sf. pi.

=n, ob. 2lalmutier.

£ru'thafin, sm. .(e)§, pi.

=fiäfine, indyk m., jdor m.

Xtn'tfftnnt, sf. pi. Rennen,
indyczka /.

Xxn't\)l}n,. sn. =(e)g, pi.

=f)ühner, indyk m.

%XUty, sm. -?g, 1) obacz

Xro£; 2) ju ©cfiufe unb —
dla obrony.

%&$ imb ©d)it^bünbni§,

sn. =ffeg, pi. =ffe, przymierze
zaczepno-odporne.

£ru$en, vn. (fiaben) obacz

Srofcen.

£nifctt>affen, sf. pi. bro
obronna.

Sfdjai't'e, sf. pi. -n, czaj-

ka /.

Xfdja'fo, sn. =g, pi. —

,

czako n., kaszkiet (wojskowy).

£fdjt'bll!, sm. -g, pi. =g, cy-

buch m.

Slt'bo, sf. tuba /., trba f.

XullC'rfel, sf. pi. 'K, gru-

lica /., gruzeki pi., wrzo-
dziki pucne, tuberkuy pi.

Sube'rfellrcutf, adi. gru-

liczny, tuberkuy pi.

luberfclfranfhett, sf. gru-

lica /., tuberkuy pi., su-

choty pi.

£ttberfulb'§, adi. gruii-
czny, tubetkuliczny, sucho-

tniczy.

^UbCtfttlo'fe, sf. grulica

f, tuberkuy pi., suchoty pi.

£iibero'fe, sf. pi. *n, tube-

roza /., by a cyut jesienny.

2;it'btl§, sm. perspektywa

/., teleskop m., tubus m.

2\\(\), sn. =(e)g, 1) pi.

£udje, sukno n.; grobe —
pakak m.

; fetneg — su-

kienko n.\ halb roolleneg

— sukno póweoiane;
2) pótno n.; |>emben aug
hoKänbifcbem «e koszule

z holenderskiego pótna ; 3)

pi. Sudler, chustka /., szal

m.\ feibene Siidjcr chustki,

chusteczki jedwabne; 4) r-
cznik m., serweta /., cierka

/. ; 5) (przenonie): ein Ieid)=

teS, lieberlidje — lampart m.,

ajdaczka /.

%U')aWXttUX, sf. pi. =en,

apietura /. sukna.

£ll'cf)art, sf.pl. =tTl, rodzaj

m., gatunek m. sukna.

Slt'rfiatttg, adi. w rodzaju

sukna, do sukna podobny.

£u'd)arbetter, sm. *%, pi.

obacz 2;ud)bereiter.

2:H'd)be!leibung, sf. obicie

n. suknem.

£u'djberciter, sm. =§, ob.

£ud)mad)er.

2u'd)bCrett«ng, sf. fabry-

kacya /. sukna.

^U'djbleidjung, sf. blichar-

nia /. sukna.

5n'd)cinlagc, sf. wkadka
f. ze sukna.

£it'd;dd)cn, sn. ==§, pi. —,
chusteczka /., szalik m.

Slt'djeit, adi. sukienny.

Iit'djfabrif, sf. pi. =en,

fnbryka /. sukna.
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Su'difabrifaut, sm. »en,

pl "in, fabrykant m. sukna.

Sit'djfabrtfation, sf. wy-
twórstwo »., fabrykacya /'.,

wyrób ot. sukna.

Su'djfiirkr, sm. =§, pl. —,
farbiarz ot. sukna.

£it'difäri>eret, sf. pl -en,

farbiarnia /. sukna; farbiar-

stwo n. sukna.

lu'djfe^en, sm. =g, pl —,
szmat sukienny.

Jit'djgefdjöft, sn. *e§, pl
=e, magazyn m., skad m.
sukna.

Su'djljau'e, sf. pl =n, £u'dj=

I)(lll3, sn. =fe§, sukiennice pl
£u'd)t|anl)el, sm. =g, handel

m. sukna, suknem.

Sn'djpnbler:, sm. «§, pl
— , handlarz m., kupiec han-

dlujcy suknem, sukiennik m.

Sudjljnnbliutg, sf. pl. --en,

handel ot., magazyn ot.

sukna.

£lt'd)I)0fC, */. pl. «n, pan-

talony, spodnie sukienne.

£u'd)Hctb, sn. «e§, pl =er,

suknia sukienna.

£it'djfrafcer, sm. =§, pl. --,

ten co czesze sukno.

lu'djlaben, sm. .%, pi.

=läoen, obacz £ud)Ijanbtung.

Su'djlager, sn. =g, pi —

,

skad m. sukna.

£u'd)Iap})en, sm. =§, pi.

—
,
patek ot., kawaek vi.

sukna.

£it'd)(ein, sn. *ä, pl. —,
ohacz Süd)efd)en.

Su'djmadjer, sm. =§, pl.

— , sukiennik ot., tkacz m.
sukna.

Sit'djmadjeret, sf., 2iidj=

mad)c4onbti)cc{, sn. «eg, su-

kiennictwo n.

Su'djmadjertmturtg, sf. cech

m. sukienników.

Su'djmantel, sm. <•$, paszcz
sukienny.

Stt'djmamifaftitr, sf. obacz

Sucfafabrif.

Sit'd)naM, sf. pl. =n,

szpilka f. do chustki; gruba
iga do sukna.

Su'drtjreffe, sf. pl -n,

prasa /. na sukno.

tu'd)^rcffcrf
sm. =3, pl.

— , ten co prasuje sukno.

SiTdjraijnten, sm. -.§, pl.

— , ramy pl. do szpanowania
sukna.

Sit'djriutljer, sm. =g, pl. —

,

czeszcy m. sukno.

Sii'djreft, sm. =c8, pl. «e,

resztka /. sukna.

SiTdjrotf, sm. =e§, pl.

=tofe, surdut sukienny; spó-

dnica sukienna.

Tu'djfdiere, sf. pl. =n, no-

yce do postrzygauia, strzy-

enia sukna.

Su'djfdjerer, sm. =g, pl. —

,

\

postrzygacz m., ten co strzy-

, e sukno.

Sll'djfdjfOte, sf. krajka /.

|

od sukna.

£u'$ftenu>el, sm. *§, pl. —,
i

stempel sukienniczy.

SÜ'djtig, I. adi. 1) zdatny,

\

dzielny, zdolny, tgi ; ein ^er.

Seljrer zdolny, tgi nauczy-
ciel; et ift feljr — in feinem

j$-ctcf)e jest bardzo tgi, zdol-

ny w swoim zawodzie ; eilt

=eg SBer? doskonae dzieo;

JU etro. — fettt by zdatnym,
usposobionym, uzdolnionym,
ukwalifikowanym do czego

;

2) tgi, silny, potny, po-

rzdny, spory, epski, chwa-
cki, gracki, krzepki; ein «er

iRegen porzdny deszcz; ein

«eg ©tue! äßegeg spory kawa
drogi; eine -t Dfyrfetge siar-

czysty policzek ; eine «e £ratf)t

trüget potna poreya batów;
= er ©eintnn spory zarobek,

ein =er ©ffer silny jadacz;

II. adv. tgo, naleycie, po-

rzdnie, potnie, sporo; eg

regnet — porzdnie deszcz

pada; id) bab — gegeffen

podjadem sobie porzdnie,

sporo; bu mufct ifjn — burdj-

priigetn musisz go naleycie
obi.

£it'd)ttgfett, sf. 1) zdatno
/., zdolno f., uzdolnienie

n , kwalifikacya /. ; 2) tgo
f., silno f.

£lt'd)ttMlie, sf. waek ot.

do sukna.

£it'd)tt>alfer, sm. =g, pl, —

,

wakierz ot. sukna.

Su'djümren, sf. pl. su-

kna pl.

£u'djB>ekr, sm. =g, pl —

,

tkacz m. sukna, sukiennik ot.

Sit'diujeberct, */. pl. «en,

tkalnia /'. suknia; tkactwo
n. sukna.

£lt'd)trjefte, sf. pl. «n, kami-
zelka sukienna.

£Ü'dC, sf. pl. =n, chytro
/., podstpnn/., podstp ot.,

zo /., zoliwe /., kaprys

m.\ bag Spfcrb fjat feine

üJücfen ko ma swoje narowy.

£ii'tfebolb, sm. »(e)g, pl.

=e, czowiek chytry, podstpny,
zoliwy.

SÜ'dtfdj, adi. 1) chytry,

podstpny, zoliwy; 2) auf

jmnbn — fein mie do kogo
al, gniewa si na kogo.

Sltff, sm. =(e)§) Su'ffftefo,

sm. i)5,pl -e, martwica y'.,

dar ot., krupnik m , tuf ot.,

to t' w., wapie gbczasty.

Siiftelet', sf. pl. »en, dro-

biazgowo f, minuciarstwo

n.. obacz <paarfpalterei.

£ii'fteln, vn. (fjaben) wda-
wa si w drobiazgi, szczegóy.

£it'geitb, sf. pl. «en, i)

cnota /., cnotliwo /".; przy-

miot ot.; aug ber Slot eine

— machen z musu zrobi
cnot, za zasug sobie po-

czytywa; Qugenb bat feine

— modo bywa pocha.

£u'genbarm, adi. ubogi

w cnoty.

£it'genbfiUb, sn. =e§,pl =er,

wzór m. cnoty.

llt'ncnbtiolb, sm. =e§, pl.

=e, witoszek ot., czowiek
chepicy si cnot.

£it'flenblmnb, sm. =eg, pl
=biinbe, liga /. cnoty.

£lt'fleitbl)afi, adi. cnotliwy.

Ju'genbljofttgfctt, sf. cno-

tliwo /.

^n'gcnb^eJb, sm. «en, pl
=en, wzór ot. cnoty, bohater

cnoty, rygorysta /.

SH'gcilbICBeit, sn. =§, ycie
cnotliwe.

£ll'genbleljtt, sf. nauka /.

moralnoci, etyka f.

£it'genblefjrer, sm. -g, pl
— , moralista m.

^n'genbltcbe, sf. mio /.
cnoty.

£u'genb}jfab, sm. «eg, pl
=e, droga /• cnoty.

tu'gcnb^rebtger, sm. -g,

pl — , moralista ot.
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£lt'ÖCnbrCtdj, adi. bogaty
w cnoty, peen cnoty.

£u'flCnbf(Ult, adi. obacz

Sugenbbaft.

£it'gcnbft)iegel, sm. -8, pi
— , zwierciado n., wzór to.

cnoty.

Jn'gcnbiiluuig, */. pi. «en,

wiczenie w cnocie.

£u'genbttieg, sm. =e§, pi.

-e, obacz Sugenbpfab.

£u'ltd), adi. i atfr. obacz

Sunlicb.

Snlipa'ne, sf. pi. «n, ob.

Sulpe.

Xuti, sm. -(e)8, pZ. =e,

tiul »w.; ganj feiner —
iluzya /.

SÜUe, sj. pi *Jt, 1) take
3MlIe, koper to. ; 2) rurka /.

Sii'Hgarbtiten, sf. pi firan-

ki tiulowe.

%&'U[ptyt, sf. pi -n, ko-
ronka tiulowa.

Xü'tyt, sf. pi =rt, 1) tuli-

pan to.; 2) szklanka wysoka
na piwo.

£ll'IJjennrttg, adi. tulipa-

nowy, podobny do tulipana.

Sit'tyenbaum, sm. =es, pi
= Bäutne, tulipanowe drzewo,
tulipanowiec to.

£a'tyenket, sn. =e§, pi
=e, grzdka /. tulipanów.

Su'tyeitjttne&el, */. pi. »n,

cebulka /. tulipana.

Slt'tttntel, sm. «§, 1) za-

wrót to. gowy; er i^ate ein

^atbe =d)ett by troch pod-
chmielony, czerknity; 2)
zamieszanie n., wrzawa /.

£il'mmeltt, I. ya. (fjaben)

jmnbn — wzi kogo w
obroty; ein 9iof}' — harco-
wa, gonitwy wyprawia,
uwija si na koniu, uje-
da konia; II. fid) —, vr.

(fjaben) zwija, uwija, spie-

szy, kwapi si, rusza si
ywo, krzta si; tummle
bid), bafj bu jur %t\i tommft
zwijaj si, aby zdy na
czas; nur muffen uns mit ber
SCrbeit — musimy si spie-

szy z robota.

Su'mmetyiafc, sm. =e8, pi
=plä|e, miejsce n. dla kon-
nych harców, gonitw, miejsce
n. dla wicze konnych;
miejsce «. do zabawy (dla

dzieci); arena /. ;
pole n.

bitwy, walki; biefe ©tabt

roar ber — ber ©olbarbetter

to miasto byo punktem
zbornym wszystkich zo-
tników.

Su'mmcltaulie, sf. pi »n,

gob skalny.

Xü'mmltv, sm. «§, pi —

,

1) ten co wiczy, ujeda
konie; 2) take Summtet,
a) obacz Summeltaube; b)

delfin to.; Heiner — winia
morska ; 3) puhar to., kie-

lich to.

SÜ'tttytf, sm. =8, pi. —

,

1) kaua /., bajura /.,

bagnisko n., 2) zaprawa /.

£umu'ft, sm. .(e)8, pi. =e,

zgiek to., rozruch to., wrza-

wa f., zamieszanie n., zbie-

gowisko «., tumult to.

Siimultuo/nt, sm. =en, pi.

=ert, awanturnik to.

Sumultlta'rtfd), adi. burz-
liwy, haaliwy, z haasem.

Suniiiltiite'ren, vn. (baben)
haasowa, robi wrzaw.
%m, i\Xt, llft, tut/ tat,

fjabe getan; I. va. 1) robi,
zrobi, czyni, uczyni; dzia-

a, zdziaa; = tjanbetn;

dokona, wykona ; = net»

ttcbtert, oottbttngen; ju —
Ijaben mie do czynienia, by
zajtym; id) fjabe Dtet ju —

,

id) Ijabe alle §änbe ooH ju —
mam wiele roboty, jestem

bardzo zajty; id) fjabe an=

bete8, anbete Singe ju —
mam co innego do roboty,

jestem innemi sprawami za-

jty; ju — befommen do-

sta robot, zajcie; bu roitft

mit iljm ju — befommen b-
dziesz mia z nim do czynie-

nia, bdziesz mia z nim prze-

praw; mit etro. ju — fjaben

by czem zajtym; et fjat

nid)t8 JU — nie ma nic do
roboty; id) roitt nidjt mit
bir ju — fjaben nie chc
mie z tob nic do czynie-

nia, nie chc ciebie zna;
id) roili nid)t8 bamit ju —
fjaben nie chc nic wiedzie
o tern, nie chc si w to

miesza; ba8 fjat mit biefer

©adje nid)t8 ju — to z t
rzecz, z t spraw nie jest

w adnym zwizku ; roa8 ift

ju — ? co pocz? roa8 foUen
roit alfo — ? có wic mamy
pocz? ba8 fannft bu —
obet taffen rób, jak chcesz,

jak ci si podoba; roa8 id)

aud) — mag cokolwiek
zrobi; ba8 roitt getan fein

to konieczne, to trzeba zro-

bi; ba8 Iä£t fid) ntdjt —
tego nie mona zrobi, to

niemoliwe; ba8 ©einige —
zrobi, co si da; zrobi
swoje, speni swój obowi-
zek; roa8 bu — fannft, tue

gletd) co zrobi moesz, zrób

zaraz; gefagt, getan ledwie

powiedzia, ju te zrobi;

et I)at fein befte8, fein mög=
fidjfte getan zrobi, jak móg
najlepiej, zrobi, co móg;
roa8 fäfst fid) babei — ? co
mona tu, zrobi? tu, roa8

bu roiffft rób jak mylisz;
ein Übriges — zrobi co nadto,

do czego si jest zobowi-
zanym; jmnbm ©ute8 —
wywiadczy komu co do-

brego; jmnbm 33ofe8 — zro-

bi, wyrzdzi komu co zego;
ba8 roerbe id) nicfjt — nie

zrobi tego
;
jmnbm JU —

geben da komu robot, za-

jcie; = befcfjäftigen
;

$u —
macfjen, geben sprawia, spra-

wi komu zmartwienie, nie-

przyjemnoci
; fid) ju — geben

a) krzta si, znale sobie

robot; b) udawa bardzo
zajtego; JU Diet — prze-

kroczy granice, zrobi co

nadto; jmnbm ju oie! —
obrazi, skrzywdzi kogo;
ba8 tut e8 to wystarczy;
bamit ift e8 nid)t getan to

nie wystarczy, na tem nie

dosy; ba§ tut ttidjt8 to (nic)

nie szkodzi; xva^ tut'8? có
na tem zaley? ba8 tut nid)t8

jur ©adje to rzeczy nie zmie-

nia, to nic nie szkodzi; jmnbm
ettt). juleibe — obrazi kogo,

wyrzdzi komu szkod, ura-

zi kogo, dopuci si prze-

ciw komu gwatu; jmnbm
etro. gum Sßoffen — zrobi
co komu na zo; roa8 tut

baä bir? co ci to szkodzi?

2) 2lbbitte — przeprosi; 216»

brud) — szkodzi, przynie
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uszczerbek; eine 33itte an
jmnbn — (= richten, fteHen)

prosi kogo; 33ufee — poku-

towa; einen 93ltct — rzuci
spojrzenie

;
jmnbm gute SDtenfle

— odda(wa) komu dobre

przysugi; einen @tb, ©d)nmr
— (== leiften) skada, zo-y przysig, przysiga,
przysidz; ©irifialt — wstrzy-

mywa, wstrzyma; ©infpradje
— (= ergeben) wnie pro-

test, sprzeciw, sprzeciwi si

;

einer ©adje ©rroibnung —
wspomnie o czem; einen

gaH — upa; einen geljl=

tritt — le stpi ; einen ®e--

fallen — wywiadczy przy-

sug; jmnbm ©entige — za-

dosy uczyni komu
; fid) ein

Seib — zabi si, odebra
sobie ycie; e§ tut not po-

trzeba, jest koniecznem ; bir

tut frifdje Suft not potrze-

bujesz wieego powietrza;

eine Steife — zrobi, odby-

wa, odby podró; einen

©d)lag, ©treid) — uderzy;
einen ©djrei — krzykn

;

einen ©djritt — zrobi krok;

einen ©cblucf— ykn ; er tut

feine ©dmlbigteit spenia
powinno; einen ©djujj —
(wy)strzeli ; 33ergid)t — zrzec

si; jmnbm feinen SBiUen
— by komu po woli, za-

Btosowa si do czyjej woli;

ffiitfung — mie skutek,

skutkowa; einen 3«S —
zrobi yk; 3) (z przyimka-
mi :) beifeite — usun (na

bok, na stron); in ben ©act
— schowa do worka; au§
bem ©atfe — wyj z worka;
in ein ©Ia§ — wla do
szklanki; Sßaffer in ben 2ßein— wlewa, wla wod do
wina; Qu&tic in ben Kaffee
— wrzuci cukier do kawy

;

©alg in bie ©peifen — (po)-

soli potrawy; bagu— do-

dawa, doda, docza, do-

czy; tu ba§ rceg! rzu
to! odstaw to! tu e§ bortfjtn

!

postaw, poó to tam ! 4)

jmnbm etro. gu roiffen albo

lunb — donie komu, za-

wiadomi kogo o czem,
oznajmi koma co ; er tut

nidjtä ais fd)impfen nie robi

nic innego, tylko zrzdzi

;

loben tat er (= er lobte) nidjt

Mel nie bardzo chwali;
fommen tut er (= er tommt)
fdjon, aber . . . przyj,
przyjdzie, ale . . . ; er

tat bie SQßelt mit feinem

Äriegärufim fußen napeni
wiat sw saw wojenD;
bie 2lugen täten il)m finfen

oczy zapady mu, przymkny
si; II. vn. 1) czyni, robi;
baä tut mir gut, roof)t to mi
ulg, przyjemno sprawia

;

er tut gut dobrze si prowa-
dzi; gut, roo I) I, ttug an etro.

— dobrze, rozsdnie postpi;
ba§ tut nidjt gut to nie do-

brze, z tego nic dobrego nie

wyniknie, nie bdzie; er tuiH

nicht gut — zeszed na z
drog; bu fjaft recht (baran)

getan, bafj . . . dobrze zro-

bie, e . .
.

; bid — , grofj —
udawa bogatego, udawa mo-
nego, wpywowego, przy-

biera wan min, nadyma
si; erftaunt — udawa zdzi-

wionego, by nibyto zdziwio-

nym; bbfe — udawa gnie-

wnego; oertraut -* udawa
zayego; gefdjaftig — krz-
ta si, udawa bardzo za-

jtego; fprbbe — udawa nie-

dostpnego, niedostpn ;
—

al§ ob udawa, symulowa;
er tat, alS ob er fdjliefe uda-
wa, e pi, picego; id) at,

al§ ob id) niefit bemertte uda-
waem, em niczego nie zau-

way; tu, al§ ob bu gu £aufe
lticireft rozgo si tak, jakby
by u siebie (w domu); einer

©ame fd)ön — prawi damie
komplementa; 2) Danad) —
dziaa wedug czego, stoso-

wa si do czego; fid) bagu
— wzi si do czego; er j)at

mit itjr gu — gehabt obcowa
z ni, mia z ni stosunek;

eä ift um mein ©lud gu —
idzie o moje szczcie; toenn

e3 nur barum gu'— ift jeli

o to chodzi; e3 ift mir (fefjr)

barum gu — , bafs bu lommft
zaley mnie (bardzo) na tem,

eby przyszed; e§ ift iljm

nur um ©elb gu — roz-

chodzi mu si tylko o pie-

nidze, chce mie tylko pie-

nidze; e§ ift mir nidjt urn

feinen SDan! gu — nie zaley
mi na jego podzikowaniu,
nie dbam o jego podziko-
wanie; eä ift urn ilm getan
ju po nim, ju stracony; e
ift um unfer @tücf getan ju
zniszczone nasze szczcie,
ju po naszem szczciu.

£utt, sn. «=§, czynienie n.,

robienie n , dziaanie nM ro-

bota f.;
r

i\)v — unb SBefen
jej sposób postpowania, za-

chowywania si; fein — unb
Saffen co czyni i zaniecha;
©agen unb

^
— ift groeierlei

atwo mówi, trudno robi.

£Ü'ttd)e, sf. pi. sn, 1) tynk
m., otynkowanie n. ; wapno
rozrobione do bielenia; 2)
(przenonie:) polor m., po-
kost m., pozór m.

SÜ'ttdjen, va. (fjaben) tyn-
kowa, bieli (wapnem).

Sü'ndjer, sm. -g, pi. —

,

pobielacz m.
Sit'nbra, sf. pi. =brett, tun-

dra f. (tundry).

£u'ntdjtgut, sm. —, pi. *e,

nicpo m.
Su'mfa, /. pi. =§ i »ten,

tunika /., suknia spodnia;
suknia f. pod ornatem ; upicie
n. sukni kobiecej.

Su'nfe, sf. pi. =n, pod-
lewka /., sos m., zaprawa f.

Slt'nlcn, vct. umacza, ma-
cza; Orot in ©auce — ma-
cza chleb w sosie ; bie $eber
in§ SEintenfafj — zamacza
pióro w atramencie.

Sit'nfnityfdjen, sn. --§, pi.

— , £n'nffd)ale, */. pi. «n,

sosierka f.

Su'nltu), adi. mogcy by
zrobiony, dajcy si zrobi,
wykonalny; nid)t — niemo-
liwy; mit =fter ©ile z naj-

wikszym popiechem; fobalb

eS — ift skoro tylko si da
zrobi, skoro bdzie mona.

Su'nnel, sm. **&, pi. =(ä),

tunel m., przejcie podziemne.

Sunnelanlagc, sf., £u'mtel=
bttlt, sm. =e3, budowa tune-
lowa.

Su'nnelbolirmtg, sf. pi.

=en, przebijanie n. tunelu.

Su'nnelbi'iictc, sf. pi. =n,

most tunelowy.
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lujjfbaUcu, sm. '§, pi. —,
tampon m. z waty.

lü'jjfel, sm. =3, pi. —

,

SÜ'JjfcldjCH, sn. -§, pi. —

,

kropka /'., punkcik m., ctka
f., plama /". ; etui. 6i aufg

Siipfeldieu rotffen wiedzie co

a do najdrobniejszych szcze-

góów.
Sü'jjfdfnru, sm. -§, pi.

«e, kiwiorek m., papro f.

JÜ'^fclijJ, adi. ctkowany,
kropkowany, nakrapiany.

XÜ'Jjfellt, va. (rjaßert) krop-

kowa, ctkowa, nakrapia.

Surfen, Surfen, va.

(fjabert) lekko dotyka s ;

czego ; sztarka w co; =
tüpfeln ; rot getupft czerwono
kropkowany,w czerwone ctki.

Sur, £ii're, sf. pi. «en, i)

drzwi pi. ; brama /., oltnbe —
drzwi lepe; ©tngang—

,

£»aupt— drzwi wchodowe;
gaÜ— drzwi lece, zwo-
dowe; geftcmmte —

, giU=
IungS— , — auf grie unb
Füllungen drzwi wnkowe,
drzwi na wnki i otoczyny;

@Ia3— drzwi oszklone;

^reuj— drzwi krzyowe; —
mit ©infd)u&Ieiften drzwi
szpagowe ; <Sd)ub— , ©djiebe—

,

Äuliffen— drzwi (za)suwane;

Sapet— drzwi kryte ; cet=

fd)atte, oerboppelte — drzwi
opierzone, obijane, szalowane;

^tmmer— drzwi pokojowe,
izdebne; groeifltigettge —
drzwi dwuskrzydowe, dwu-
poow; ton — 311 — od
domu do domu; r<or ber —
fein a) by, sta przed
drzwiami; b) (obraz.) by
blizkim, niedalekim, grozi
nadejciem; ber Hrieg ift nor

ber — wojna co chwila wy-
buchn moe; ber SDBtnter

ift »Or ber — zima za drzwia-
mi, za pasem; fid) nad) ber
— umfe&en, bie — fudjen

patrze, którdyby uciec ; »or
ber eigenen — lehren, fegen
troszczy si o wasne sprawy,
patrze swego nosa; mit ber
— in§ §au3 fallen wyrwa
si jak Filip z konopi, wzi
si do czego niezrcznie;
bann tanu er fid) bie —- oon
braufjen anferjen natenczas

wyrzuc go; jmnbm bie —
roeifen pokaza komu drzwi,

wyprosi kogo za drzwi;

einem 2JHfjbraud) — unb %ov
öffnen da si wkra nad-
uyciu; 3n]d)en — unb 2ln«

gel ftedEen by midzy motem
a kowadem, by w przykrem
pooeniu; fein Srot uor ben

=en fudjen ebra po domach;
Bet offenen, nerfd) I offenen =en
przy otwartych, zamknitych
drzwiach ; 2) drzwiczki pi.

u powozu; = 2ßagenfd)lag.

SÜ'raUgel, sf. pi. *n, za-

wiasy pi. u drzwi.

£ii'rauffjjmjI)aJen, sm. =§,

pi. —, zaszczep m. drzwi
wiszcych.

£u'rauftyrctsuorrtd)tuno,

sf. pi. =en, wspornik ruchomy.

Su'rüan, sm. <e)3, pi. =e,

turban m., zawój turecki.

£ii'rl)an&, sn. •(§, pi.

»binber, zawiasa /. u drzwi.

Sü'rfoeflet&ung, sf. pi. =en,

Sü'rüefujlag, sm. *(e), pi.

=fdüäge, okucie n. drzwi.

SurÖi'Ue, Sf. pi. =n, tur-

bina /"., motor wodny.
Sü'r&Dgen, sm. =3, pi. —

,

uk m. u drzwi, nad drzwiami.

Sü'rdjen, sn. »§, pi. —

,

dim. od. Sur, drzwiczki pi.

lü'rcinfaffung, sf. pi. =en,

ob. Siirfelb.

Sü'rcingang, sm. ~(z)$,p>l.

=gange, wejcie m., otwór m.
we drzwiach.

Surf, sm. -eö, turf m., tor

wycigowy.
SÜ'rfe&tr, sf. pi. «n, spr-

yna f. u drzwi.

Sü'rfelb, sn. =(e)§, pi. =er,

nadedrzwie n, oprawa /.
drzwi,

Sü'rpgel, sm. =§, pi. —

,

skrzydo n. u drzwi, pierzeje

pi., wrotnica f., dwierze pi.

Sü'rfüu'unn, sf. pi. -en,

Silofutter, sn. *§, odwierek
m., futryna /'.

Sü'rgemal&e, sn. =§, pi.

— , ob. Xürfmcf.

Sü'rgeriifi, sn. .-(e)§, pi. =e,

odrzwi pi.

Sü'rgefimö, sn. =feg, pi.

= fe, gzyms m. nad drzwiami.

Sü'rflCfteU, sn. -(e)§, pi.

=e, odwierki pi., uszak m.

Siirgiekl, sm. «s, pi. —

,

oszozyt m. nad drzwiami.

Sü'rgriff, sm. =(e)3, pi. -.*,

klamka f.

Sii'rljütcr, sm. =*, pi. —

,

odwierny m., stró m.
;

(oj-

ciec) gwardyan m. (w kla-

sztorach).

Sü'rfyütertn, sf. pi. =nen,

odwierna /., stróowa /.

£ii'rfent>un&, sm. --eg, pi.

=biinbe, 1) turban m., zawój
turecki; 2) zawojek m. (rol.).

Sü'rfenglaube, sm. -n,
wiara turecka, mahometa-
nizm m.

Sü'rfenfoW, «»1. *e, pi.

=töpfe, 1) gowa /. Turka;
2) stambuka f. z glinki tu-

reckiej.

Sü'rfenfrieg, sm. =(e)§,

wojna f. przeciw Turkom.

Sü'rienfäfeel, sm. =§, pi.

— , szabla, turecka.

Sit'rfenfattel, sm. .-§, pi.

=fättel, siodo tureckie.

Sü'rlentum, sn. s(e)3, 1)

obyczaje tureckie; 2) muzu-
manizm m.

Sü'rfenjug, sm. »e, pi.

=juge, wyprawa /. przeciw
Turkom.

SÜ'tfettC, sf. pi. =n, a-
cuch m. u drzwi, wrzecidze
pi., wrzecidz m.

Sürft'ö, sm. -fe§, pi. -fe,

turkus m.
SÜ'rftSülaU, adi. turku-

sowy.

SÜ'rftfd), adi. turecki, po

turecku; -.t @nte kaczka
pimowa; «e §utm indyczka

/. ; «e 93obne fasola wielo-

kwiatowa; *er 2Bei3en tu-

recka pszenica; «er Sepptd)

dywan turecki, perski.

SÜ'rftfdjÜiuU, adi. bkit
turecki.

SÜ'rftfdjrot, adi. szkarat

turecki.

SÜ'rftinlC, sf. pi. =n, klam-

ka f. u drzwi.

Sü'rnojjfer, sm. %, pi. —,
motek m. do pukania do
drzwi.

Sü'rfno^jf, sm. =(e)3, pi.

•fnöpfe, guzik m. u drzwi.

Surm, sm. <c)S, pi.

Siirme, 1) wiea /.; gro|er

— wieyca /.; Heiner —
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wieyczka/.; babnlomfdjer —
wiea Babel; 2) wizienie n.,

turma /. ; 3) wiea /., roch

m. (w szachach).

Surmalt'n, sm. --(e)g, pi.

«e, turmalin m., borokrzemian

m., skoryl elektryczny (ka-

mie).
Surmali'njrtatte, sf. pi. =n,

pyta turmalinowa.

Suumairnjange, */. pi. -n,

szczypczyki turmalinowe.

Xn'imhail, sm. =eg, budo-
wa /., konstrukcya /. wiey.

£Ü'ttttCf)en, sn. -g, wie-

yczka f.
TVL'mtn, I. va.

f

(baben)

nagromadzi, nawali; II. ftcf)

— , vr. (Ijaben) nagromadzi
sie, wznie si jak wiea.

£it'rmer, sm. =g, pi. —

,

dozorca m. wiey, stró wie-
owy, stranik m. na wiey.

£u'rmenle, sf. pi. <n, sowa
pomykowata.

Su'rmfaljne, sf. pi. «n,

chorgiew f. na wiey.
Su'rmfalf(e), sm. *n, pi.

«=n, sokó m. pustuka.

SU'rtnfÄntttjJ, adi. w kszta-
cie wiey, wieowy.

Su'rmgloife, sf. pi. =n,
dzwon wieowy.

Sll'tm^Od), adi. wysokijak
wiea, w wysokoci wiey.

^U'rmpIjC, sf. wysoko
/. wiey.

%\H'm\ßttl, sm. §, pi. —,
dozorca m. wiey.

£u'rmfd)tff, sn. -.1$, pi. *e,

okrt m. z wieami.
S'ü'rmfdjtpal&e, sf. pi. =n,

Su'rmfegler, «w. =g, pi. —

,

rodzaj jaskóki (Cypselus
apus).

Su'rmf^e, sf. pl.*n, szczyt

iw. wiey.
£u'rmnljr, sf. pi. =en, ze-

gar wieowy.
£u'rmtieriie3, sn. -feg, pi.

*fe, wizienie podziemne w
wiey.

Slt'rmtDadje, sf. stra wie-

owa.
Su'wtuiätfiter, sm. <§, pi.

—
, Su'rmtoart, sm. =(e)g,

pi. =e, £u'rnttt)ärter, sm. =g,

pi. — , obacz Türmer.
Su'ntanftatt, sf. pi. sen,

zakad gimnastyczny.

Su'ntaitjtig, sm. =eg, pi.

=3Üa,e, ubranie gimnastyczne.

Slt'ttten, vn. (fiaben) odby-
wa wiczenia gimnastyczne,
uczy si gimnastyki, gimna-
stykowa si.

Sll'nten, 'sn. »g, gimna-
styka f.

Xü'xntl, sm. =g, pi. —,
gimnastyk m.
SWnteranjug, sm. ob.

Surnanjug.

XjXtntltV, sf. gimnastyka
/., wiczenia gimnastyczne.

£lt'riterifd), adi. gimna-
styczny.

Slt'rnCrf^Oft, gimnastycy^.

£u'rnfa!)rt, £u'rnerfahrt,

sf. pi. =en, wycieczka /. gim-
nastyków.

STntfeft, sn. =eg, pi. =e,

uroczysto f, zabawa f., fe-

styn gimnastyczny.

Su'wgerät, sn. =(e)g, pi.

=e, przybory, narzdzia gim-
nastyczne.

Xn'm^aüt, sf. pi. =n, hala,

sala gimnastyczna.

Surme'r, sn. «(e)g, pi. -e,

turniej m., igrzysko rycer-

skie; ein — oeronftaten wy-
prawi turniej.

Sitrme'rbalMt, sf. obacz
£urnierpia£.

^UrntC'tClt, vn. (b>6en) tur-

niej odbywa, ubiega si w
turniejach ; ugania si z lanc.

SurtUe'rlanse, sf pi. =,
lanca f. do turniejów.

SurtUCrma^tg, adi. stoso-

wny do przepisów turnieju.

2uwie'rj)lc$, sm. --e§, pi.

•plä^e, miejsce n., gdzie si
odbywaj turnieje, plac m.
turniejów.

Suniie'rrennen, sn. =g, go-

nitwa f. w turnieju.

£urnie'ridjranfeit, */. pi.

szranki turniejowe.

£u'mty, sm. =g, pi. =e,

£u'rnty§, sm. =feg, pi. =fe,

£u'rmjjfe, sf. pi. »n, gatunek
rzepy, turnips m., rzepa pa-

stewna.

Su'rntygriibe, sf pi. «n,

obacz Surntp.

Xu'miatfe, sf. pi. =n, ka-

ftan gimnastyczny.

Slt'Mflinft, sf sztuka gim-
nastyczna.

SiTnileljrer, sm. -8, pi. —

,

Sit'wmeifter, sm. =3, pi. —

,

nauczyciel m. gimnastyki.

3?u'rn#Iat5, sm. -eg, pi.

=»la§e, boisko n., plac m. do
wicze gimnastycznych.

Surnfaal, sm. »(e)g, pi.

°\ält, sala gimnastyczna.

Xu'rnftunöe, sf. pi. -.n, lek-

cy8 f gimnastyki.

£ur'niifiitng, sf pi. ?en,

wiczenie gimnastyczne.

£urnit're, sf. pi. =en, ob.

Soutniire.

£lt'M!t3, sm. kolej f., tur-

nus m.
£it'rnbemit, sm. «e, pi. =e,

towarzystwo gimnastyczne

;

sokó m.

£u'MU)efeH, sn. =?, gimna-
styka /.; sokolstwo n.

£lt'rjtjeitg, sn. =(e)g, przy-
bory gimnastyczne.

Xü'rijffming, sf. pi. «en, i)

otwór m. drzwi, ciea f.

cie f ; 2) otworzenie n
drzwi.

. Sü'rjjfoften, sm. -g, pi. —
przywój m., podwój m., sup
ki drzwiowe, wgar m.

Xü'vtafymtn, 'sm. =g, pi
— , odrzwi pi., odrzwia /.

Xü'rrtcgel, sm. =g, pi. —
zasuwa f. u drzwi.

(

£ii'mng, sm. <e)g, pi. «e

kóko n. u drzwi.

Sü'rrotte, */. pi. =n, kr
ek ni., kóko n. drzwi su

wanycb.

Xü'rf^üb, sn. =(e)g, pi. er.

szyldzik m., tabliczka f. na
drzwiach (z imieniem).

Sü'rfdjltefter, sm. =g, pi

— , obacz Sür^üter.

Xü'rfdjlofj, sn. =ffeg, pi

=[cf)löffet, zamek m. u drzwi
do drzwi.

Sü'rfdjlüffel, sm. -g, pi
—, klucz m. do drzwi.

Sü'rfdjuicüe, sf.pl. =n, próg
m. (u drzwi).

2Wrftdjer^eU3Derfd)liiff,s/K.

'ffeg, pi. sfcbliiffe, zasuwka
zabezpieczajca drzwi.

%\i'l\tt%tl't sm. =g, pi. —

,

odwierny m., szwajcar m.
Xü'rftetn, sm. =(e)g, pi. =e,

sup m. u drzwi, u bramy.

Sü'rftoif, sm. =(e)S, pi.

ftödfe, obacz SEürfütterung.
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Xii'rftütf, s». --(e)g, pl -e,

malowido n. nad drzwiami.

Jü'rfturj, sm. »eg, pl
-fiür^e, uaproek m., nadpro-

ek m., nadprouik m. (bu-

dowD.).

JurteltaildC, sf. turkawka

/., grucbawka /., sinogardli-

ca /., synogarlica /.

In'rtelti, vn. (Mafien) tur-

cze.
SürDcrfleibrntg, sf. pl. -ert,

oprawa /. drzwi, listwy pl.

u drzwi.

Sü'rücrjicning, sf. pl. =en,

odwierki pl., uszaki pl.

£ü'rt>orhang, sm. <e)S,jrf.

»fancie, portyera /'.

2:ii'rttiärter, sm. =g, pl. —

,

obacz Xüthüter.

Tilfdj, sm. -eg, pl. -e, 1)

uderzenie n. w trby i ko-

ty na wiwat; einen — blafen

w trby uderzy, zatrbi na

wiwa't; 2) bag ift bet ganje

— nic wicej, to wszystko;

3) obraza f.; 4) ob. £ufd)e.

Jltfdje, sf. tusz m., farba /.

Sltfdjettt, vn. (b,aben) sze-

pta.
Slt'fdjClt, t-a. ^aBen) 1) tu-

szowa, rysowa tuszem, cie-

niowa rysunek tuszem ; 2)

take vn. (b,aben) tai, kry,
nie cbcie wyjawi.

iit'fdjfarbe, */. pl *n,

tusz m.

2itfd)ie'ren, va. (baben) i)

dotyka, rusza; 2) obrazi;

3) tuszowa, lapisowa; 4)

obacz Sufdjen 1).

£u'fdjtaften, sm. -§, pl.

»lüften, skrzynka /. na farby.

Su'fdjittamer,«/. ÄupferjHcfc

in — miedzioryt m. na sposób

rysunku tuszem.

JtTfdjitaJjf, sm. «eg, pl
«näpfe, miseczka /. na tusz.

Itt'idjjjinfel, sm. -s,pl —

,

pendzel m. do tuszu.

Sü'tdjen, sn. -g, pl. —

,

tutka f,

£ii'te, Zn'tt, sf. pi =n,

tutka /., trbka f.

Zntt'l, sf. ob. SSormunb»

fchaft.

^U'tClt, vn. (Ijaben) trbi
na rogu, na trbce, na tutce

z papieru.

SITNOM, sn. -(e)8, pl.

»Corner, róg m. do trbienia.

2u'tia, ^U'JtC, Sf. niedo-

kwas m. cynku.

i tui Id), sm. «=c§, kostrzewa

ytnia.

Xt\% sm. -eg, pl. -e, nitka

baweniaua, bawena /.

Xtl'tyt, sf pl =n, wzór m.,

czcionka f.

SWcnbwder, sm. -g, pl
—, Stj'penbnidtelegrajjl), sm.

aparat telegraficzny druku-

jcy.
^Menntetaü', sn. -§, pl

«e, kruszec w., metal m. na
czcionki.

£t)'j)eilljaft, adi. obacz

£npifd).

Silieren, XWtn,va. (baben)

fotografowa; ftd) — laffen

da si fotografowa.

£t)pt)Ö'3, adi. durowy, ty-

fusowy.

£l)Wll§, sm. —
,
pl. -ffe,

Snphugfälle, dur m.
}
durzyca

/., tyfus m.
Xt)'pl)UMxtiQ, adi. tyfoi-

dalny.

£l)'MU§faÜ\ sm. -eg, pl.

=fälle, wypadek m. tyfusu.

£t)'})I)U8franf, adi. cbory
na tyfus.

£l)'})ifd), adi. typowy, wzo-

rowy.

£Wogra'pl), sm. -en, pl.

-en, typograf w., drukarz m.
£t)jjiogra$ite\ sf. typogra-

fia f., drukarstwo n.

SWOgra'^ifd), adi. typo-

graficzny, drukarski.

£i))ome'ier, sm. -g, pl. —

,

typometr m.

£t)'.|m3, sm. pl. -pen, typ

m., ksztat zasadniczy, wzór

m., pierwowzór m., cecha/.;
przedstawiciel m. rodzaju,

gatunku.

£t)ra'nn, sm. -en, pl -en,

tyran m., samowadca m.;

okrutnik m., ciemizca m.,

drczyciel m.

Xijrannet', */. tyrania /.,

tyrastwo n., okruciestwo n.

£t)ra'nneitljerrfdjaft, sf. ty.

rani /., ciemistwo n., okru-

ciestwo »., okrutne, samo-

wolne rzdy.
Stjra'mteitjod), sn. -(e)8,

jarzmo n. ciemizcy.

Sijra'itttenlamte, sf. samo-

i wola/., kaprys m. ciemizcy.

Styro/mtenmorb, sm. -eg,

i

zabójstwo n. tyrana.

2:i)ra'nnenmiJrber, sm. «8,

pl. — , zabójca m. tyranów,

tyrana.

£t)ra'mtifd), adi. tyraski,

okrutny, despotyczny.

£l)ramufie'«n, ya. i vn.

(Ijaben) tyranizowa, uciska.

Sja'fo, sn. *8, pl -g, ob.

u (ii).

U, 11, n. itidecl dwudzie-

sta pierwsza goska, pita
samogoska abecada niemie-

ckiego
;
jmnbm ein £ für ein

U macben rzuci komu pia-

skiem w oczy, zamydli
komu oczy

;
(skrócenia)

:

U. = Ub,r godzina; u. = imb
i; u. a. = unter anberen i

onberem pomidzy innymi;
u. f . f.

= unb fo fort ; u. f . n>.

= unb fo tceiter i t. d. =
i tam dalej; u. 21. tt). g. =
um Stntroort roirb gebeten

uprasza si o odpowied.

U, ii, n. indecl przegos
samogoski U, U.

Übel, I. adi. übtet, üble,

ubieg, i) zy; ein -er ©erud),

©efrbmad; zy zapach, smak;
eine =e ©emo^n^eit ze przy-

zwyczajenie; ein -er SufaU

przykry przypadek; -e ©it»

ten ze obyczaje; bag roar

fein -er Siffen to by nie zy
ksek; baä 2)?äbd)en ift nid)t

— to niebrzydka, nieszpetna

dziewczyna; bag roäre nidjt

— tego jeszcze trzeba byo,

tego jeszcze nie stao; id) bin

— baran le na tern wycho-

dz; er §at mir einen -en

Sienft erroiefen wyrzdzi m
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z przysug; jmnbu in =e

3lod)rebe bringen oczerni, dys-

kredytowa kogo; non jmnbm
Übleö reben le o kim mówi,
obmawia kogo; id) Bin »er

Saune jestem w zym humo-
rze, w niehumorze; id) rja&e

nid)t =e Suft, ibm ba§ ju jagen
mam wielk ch powiedzie
mu to ; 2) (unroobt) e3 ift mir
— jest mi niedobrze, mdli

mnie, jeät mi sabo, nudzi

mnie; e roirb mir — niedo-

brze mi sie robi, zbiera mi
si na wymioty; bauet fann
einem — roerben mona przy-

tem dosta mdoci ; II.

adv. — fdjmecfen mie zy
smak; — beuten, — au=
legen le co tumaczy;
jmnbm etro. —nehmen wzi
koma co za ze; nehmen ©ie
ba§ nid)t — ! niech pan wy-
baczy, niech pan tego za ze
nie bierze ; roohl ober —
chcc niechcc; nicfot — nie

le, ujdzie; ha flingt nicht

— to nie !e brzmi ; Oa ge=

fällt mir nid)t — to mi si
dosy podoba; — aufehen
le wyglda; mit etro. —
fahren, ankommen le na czem
wyj, le si wybra; jmnbm
—rooen le komu yczy,
by komu nieyczliwym;
jmnbm — begegnen, jmnbu
— behanbeln le si z kim
obchodzi, maltretowa kogo;
jmnbm — mitfpielen wykie-
rowa kogo, wystrychn
kogo na dudka; e roirb iljm

— befommen to mu na ze
wyjdzie, to mu na zdrowie
nie wyjdzie, on jeszcze tego

poauje; ba3 roar — ange=
bracht to byo nie w por
zastosowane; — beleumunbet
zej sawy; — befchaffen nie-

uday; — befteUt w zym
stanie; — gefinnt le uspo-

sobiony, le mylcy, nie

prawomylny; — flingenb le
brzmicy; — gelaunt w zym
humorze; bte ©ache fteht

— sprawa przedstawia si
niekorzystnie; — rted)en

cuchn, mierdzie.
lt'ficl, sn. *§, ze n. ; cho-

roba f. ; dolegliwo f. ; nie-

szczcie «. ; non groei =n

mufj man ba Heinere roäbjen

z dwojga zego imaj si
mniejszego; faöenbeä —, ba§
boje — choroba w. Walen-
tego, epilepsya f., wielka
choroba, padaczka f.

Ü'belbefttt&en, sn. «§, nie-

dyspozycya /., niezdrowie n.

lf'fcelfett, sf.pl. =en, nudno-
ci pi., mdoci pi., ckliwo
/. ; id) empfinbe — nudzi mnie,
mdli mnie, ckliwo mi; —
erregenb powodujcy nu-

dnoci.

Ü'belHang, sm. «(e)§, pi.

«Hänge, rozdwik m., nie-

mie brzmienie, dysharmonia

f., „dysonans m., kakofonia /.

U'knitngCWb, adi. le
brzmicy, dysharmonijny,
kakofoniczny.

Ü'&eUauntg, adi. w zym
humorze (bdcy).

Ü'beUaiitenb, adi. le
brzmicy.

Ü'fcelnehmerifcf), adi. wra-
liwy, obraliwy.

Ü'bdriedjeitb, adi. cuchn-
cy, „mierdzcy.

Ü'bctfettt/ sn. •§, obacz
Übelfeit.

Ü'klftanÖ, sm. =£§, nie-

przyjemno /., niewygoda

/., niedogodno /., ze, przy-

kre pooenie; nieprzyzwoi-

to /. ; biefer — Iä|t ftd)

leid)t begeben t niedogodno,
przeszkod atwo usun
mona.

Ü'kltut, sf. pi. =en, wy-
stpek m., zbrodnia /. ; bez-

prawie n., czyn nieprawy.

Ü'beltäter, sm. -.i, pi. —

,

przestpca m., zbrodniarz m.,

zoczyca m.; czowiek do-

puszczajcy si bezprawia.

Übeltäterin/ */. pi. »nett,

wystepczyni /., zbrodniar-

za,,/

lt'kltt)0llen, sn. nieprzy-

chylno /'., nieyczliwo /.

Ü'ÖeltDOllenb, adi. nieprzy-

chylny, nieyczliwy.

Ü'bett, I. va. (haben) 1)

wiczy, wprawia; fein ©e=
bädjtntä — wiczy pami;
©olbatett— wiczy, musztro-

wa onierzy; ein ^ßferb —
ujeda konia ; 2) wykony-
wa, okazywa, peni co;

einen 33eruf — wykonywa
zawód; Stäche an jmnbm —
dokona zemsty na kim,
zemci si na kim ; 33arm=
Berjtfeit — peni miosierne
uczynki, okazywa miosier-
dzie; SBetrug — oszukiwa
(kogo); ©eroatt — uy prze-

mocy, gwatu; ©ebulb —
mie cierpliwo; feinen ©tn=

flufj — uy swego wpywu
;

®ered)tigfeit — a) peni spra-

wiedliwo, oddawa spra-

wiedliwo, okazywa si spra-

wiedliwym; b) wykonywa
sdownictwo; ä3errat an
jmnbm — dopuci si zdra-

dy wobec kogo, zdradza
kogo; II. vn. (haben) wiczy;
roieoiel ©tunben übft bu
täglich ? ile godzin dziennie

wiczysz?; III. fid) — , vr.

(baben) wiczy si, wprawia
si; fid) in ©eblllb — wiczy
si w cierpliwoci ; IV. geübt,

pp. i adi. wywiczony, wpra-
wiony, wprawny, zrczny.

\VbtX, I. praep. 1) z dat. na
pytanie roo ? i z acc. na py-
tanie roob^in? nad, ponad;
przez, po; er roobnt — mir
mieszka nademn ; bte Sampe
bangt — bem £tfche lampa
wisi nad stoem; — unferen

köpfen nad naszemi gowami;
fid) — SBaffer halten trzyma
si na powierzchni; bie SBolIe

fchroebt — ben Sergen chmura
wisi ponad górami ; bte äßolfe

jiebt — bie 23erge chmura
przeciga ponad góry; —
SBerg unb %al przez góry
i doliny; — jmnbm flehen

sta ponad kim, przewysza
kogo; bie §änbe — ben Äopf
äufammenfctjlagen zaama
rce nad gow, rozpacza;
baä Söort roar fautn — feine

Sippen ledwie e wymówi
sowo; bie SCränen floffen ihr

— bie SBangen zy polay si
po jej policzkach; bie 9iad)=

rieht oerbreitete fid) — bte

ganje ©tabt wiadomo ro-

zesza si po caem miecie;
ben Eeppid) — ben 35oben

ausbreiten rozcign dywan
na ziemi ; einen ÜDJantel —
fid) roerfen zarzuci na siebie

paszcz; bte £aare Jjängen
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t^r — bie ©tirn wosy spa-

daj jej na czoo; — jtnnbn

Verfallen rzuci si na kogo

;

ergaben — etro. wyszy po-

nad co; 2) z dat. przy; —
einem ©las Söetn przy szklan-

ce wina; — Sifd)e przy stole;

— ber $D?at)[jt przy stole,

przy jedzeniu; — ber 2lrbeit

przy robocie, nad robota; —
— ben 33üd)em fifeen siedzie

przy ksikach, nad ksi-
kami; fid) — bie 23üd)er

^ertnod)en wzi si do ksi-
ek ;

— bem ©abreiben fein by
zajtym pisaniem ;

— ber Sat
ergreifen zapa na uczynku

;

3) eine Sieife — ©ee podró
morzem, na morzu; — bie

©trafie, — bie SBrücfe gefyen

i przez ulic, przez most,
— anb gefjen podróowa;
— SBarfcbau nad) -DZoSfau

przez, na Warszaw do Mo-
skwy ;

— bein ÜDieete nad po-

ziomom morza: bt§ — ba
Anie po kolana; bi — bie

Dbren powyej uszu; — ben
©raben fpringen przeskoczy
(przez) rów; — ba§ $\tl

r)tnaufcf)ie^ett pój za daleko,

zapdzi si za daleko; er

ift — ade SBerge ju daleko;

(przenonie:) — bie 33orur=

teile bjnroeg fein bj ponad
przesdami; — bie ßett

ponad czas ; — ba 3Jtaf

ponad miar; id) Hebe if)n —
alles« kocham go nad wszyst-

ko; e§ geljt ntd)i<3 — ein gutes

©erotffen czyste sumienie naj-

wikszy skarb; T>a geljt mir
— atte przenosz to ponad
wszystko; Sugenb gebj —
fReidjtum cnota atoi ponad bo-

gactwem;ein gutea ©las* SBaffer

gebt — alles dobra szklanka
wody lepsza od wszystkiego

;

baä geljt — ben ©pafe to

przechodzi art; e§ gebt —
meine Gräfte to przechodzi

moje siy, to ponad moje siy

;

öaä gebt — meinen sßerfianb

to przechodzi mój rozum; basB

ift — aHe Sftafen fd)led)t prze-

chodzi pojcie, jakie to ze
;

er lebt — feine aSerbältniffe

yje nad stan; — ben Surft
trinfen wypi za duo, upi
si; e§ ift fcbon — ein ^abr

i)iX ju przeszo rok od tego

czasu
; Italien bat — bunbert

©table Wochy maj wicej
ni sto miast; fie bat — flinf=

^ig ma przeszo pidziesit
lat; jebn Minuten — bie gt
dziesi minut po nad czas;

e ift — aroei Utjr ju druga
mina; jefjn Rinuten —
bret trzy minuty po trzeciej

;

er arbeitet — bie ^eit pracuje

ponad czas; — bie ßeit roeg*

bleiben zabawi poza ozna-

czony czas ; — ©ebiiljr ponad
miar; — fein Serbienft po-

nad jego zasug; — aHe
Srroartung wbrew wszel-

kiemu oczekiwaniu, ponad
wszelkie oczekiwanie; 4)

za ; — ad)t Sage za om
doi ; »on beute — ein Sabr,
Ijeute «=8 ^a£jr od dzi za
rok; — %a\)t unb Sag po
duszym czasie; — !urj ober

lang pierwej lub póniej ;
—

— ein fleineS, — eine SBeile

za chwilk; 5) (roäbrenb)

podczas, przez; — ben äßinter

podczas zimy, przez zim;
— -ftadfot przez noc; id) bin
— bem • Sefen etngefcblafen

zasnem podczas czytania,

przy czytaniu; 6) ein 3Jial

— bas anbere raz po raz;

SBriefe — ©tiefe fcfireiben

pisa list po licie; er mad)t
©cbulben — ©d)ulben robi

coraz wiksze dugi ; 7)

(z acc.) ©eroalt — jmnbn
t)aben mie nad kim wadz

;

fie nermag aHe3 — irjrt ona
moe z nim wszystko zrobi,
on jej zupenie ulega; — ein

SSolf berrfcben panowa nad
narodem; — jmnbn fiegen

zwyciy kogo, odnie nad
kim zwycistwo; etro. — fid)

bringen, etro. =§ §erj bringen
zdecydowa si do czego;

(z dat.) — bem ©piel »ergibt

er bie Slrbeit przy zabawie
zapomina o pracy; man ner»

gaj$ ben 2ftenfd)en — bem
Siebter mylc o poecie, za-

pomniao si o czowieku; 8)

(betreffenb z acc.) — etro.

fdjretben pisa o czem; 216-

ijanblungeu — ©efd)id)te roz-

prawy o historyi; meine
Meinung — ibn moje zdanie,

mój sd o nim ; roir ftreiten

— biefe ©ad)e sprzeczamy
si o t spraw; — etro.

reben mówi o czem, rozpra-

wia; 9) — jmnbn, etro. lacben

mia si z kogo, czego; fid)

— etro. freuen cieszy si
czem ; — jmnbn, etro. fpotten
drwi z kogo, czego ;— jmnbn,
etro. flagen skary si na
kogo, co ;— etro. roeinen paka
o co; — etro. betrübt fein

trapi si czem; — eiro.

trauern ubolewa nad czem,
aowa czego; fror), traurig,

böfe — etro. fein cieszy,
smuci si czem, gniewa si
o co; 10) — ben bbfen 2JJen=

fd)en! co to za zy czowiek!
o, — bie Sugenb! oj modo,
modo! ^ylUd) — bid) prze-

klestwo na ciebie! bd
przekltym

!
; II. adv. 1) ©e=

roebr — ! na rami bro! —
unb — nafj fan bj na
wskro mokrym, by prze-

moknitym do nitki ; — unb
— rot roerben zarumieni si
a po uszy; 2) ben Sßiitter

— przez zim, przez ca
zim; ben ganzen Sag —
przez cay dzie; bie ganje

$eit — przez cay czas
; 3)

jtnnbm — fein ob. überlegen

fein; 4) — Caben ob. übrig

baben; 5) bie ©efd)id)te ift

mir —, id) b,abe bie ©efd)id)te

— ju mam do tego, ju
mi si ta historya sprzy-

krzya; eon einer ©ad)e —
unb genug baben mie czego

a nadto, do, a do zbytku

;

auf bie Sauer roirb einem
aud) biefe 2trbeit — i ta ro-

bota si znudzi, sprzykrzy.

Üuero'tfer», bab iiberatfert,

va. 1) przeora; ein ©tütf JU

feinem $elbe — od ssiednie-

go gruntu kawaek przyora
do swego pola; 2) z wierzchu,

poora, przyora, zora.

Ü'fcernU', adv. wszdzie,
wszdy; — berze wszystkich

stron, zewszd ; — bin na

wszystkie strony.
i(

Ü'beraUfetn, ü'&eratt»oi>

'01HHtCH,SH. wszechobecno /'.

Ü&era'nftrenflen, bab über-»

angeftrengt, va. przeci-

a, mczy prac; fid) —
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vr. (haben) przepracowa, wy-
ty, przecia si, spraco-

wa sie, przemczy si.

Übera'nftrengung, sf. pi.

»en, przecienie n., przem-
czenie n., przepracowanie n.

Übera'ntttiorten, habe über*

antwortet, va. wrczy, od-

da, wyda, poda.

Überaninjorrmtg, sf. pi.

«en, wrczenie »., oddanie n.,

wydanie n.

Überarbeiten, va. i ftd)
—

t>r.obacz ttberanftrengen.

U'bcraröcttcn, übergearbei-

tet i überarbeitet, va: przero-

bi na nowo; przecign
kogo w robocie.

Übera'r&eÜUng, sf przepra-

cowanie «., spracowanie n.,

przecienie n. prac.

Ü'berürmel, sm. »§, pi. —

,

rkaw pócienny dla zasza-

nowania sukni.

ÜberttU'3, adv. nadzwyczaj-

nie, nader, zbyt; — t)eroäch=

tig zbyt podejrzany; — froh,

nader wesó; — fcfjört nad-

zwyczajnie pikny; — fd)rote=

rtg,, nadzwyczaj trudny.

Ü'berbau, sm. =(e), i)

górna budowa; 2) wystp
m., wyskok w., wykusz m. -

Überbauen, habe überbaut

va. 1) na wierzchu wybudo-
wa, wystawi; 2) przykry
co budynkiem, zabudowa;

3) fid) — niszczy, gubi,
rujnowa si budowaniem.

Ü'ber=behalten, befialte, 5e=

bältft, bebält, behielt über, habe

überbetjaltert, va. 1) zatrzyma
na sobie; id) roerbe ben -Kantet
— nie zdejm paszcza; 2) za-

chowa, mie reszt, pozo-

stao.
Ü'berbein, sn. =(e)§, pi. =e,

martwa kostka, kociak m.,

kostniak m , kostna narol,

maHwak m.

Ü'berbett, sn. =(e)§, pi. <=e,

pierzyna f., piernat m.

Ü'ber=beugen, Ü'ber-btcgen,

übergebeugt, biege, biegft, biegt,

bog über, übergebogen, va. i

ficfi — , vr. (baben) przegina,
przegi si naprzód, nagi,
nagi sie.

U'bcrbebijnermtg, */. prze-

ludnienie n.

Überbieten, überbiete, »bie-

eft, überbietet, überbot, habe

überboten, I. va. 1) podbija,
podnie cen, podkupywa,
podkupi, wicej dawa od
kogo ; 2) przewyszy, prze-

sadzi; II. fid) — , vr

1) er überbot mich urn jroei

fronen on da wicej o dwie
korony odemnie ; 2) (przen.

:)

fie überbietet ftcb an üiebenä=

roütbigfett przeciga si w
uprzejmoci.

Überbie'tung, sf. pi. =en,

podbijanie «., podnoszenie n.

ceny, podkupowanie n.; prze-

sada /., przewyszanie n.

ItberbW&en, habe übergebil=

bet, va. jmnbn — za nadto

kogo wyksztaci.

Überbi'IÖUng, sf. przesa-

dzone wyksztacenie.

Ü'berbinben, binbe, binbeft,

binbet, banb über, bab über*

gebunben, va. obwiza co

koo czego, z wierzchu, zwi-
za po wierzchu.

Überbi'nben, überbtnbe.über*

binbejt, überbinbet, überbanb,

bab überbunben, va. obwi-
za co czem; eine äBunbe mit

SBatte — obwiza ran wat.

Überbla'ttimg, sf. nakadka
f., czenie n. na nakadk.

Überblättern, va. (baben)

ob?cz Surcbblättern.

Ü'ber=bleiben, bleibe, bfeibft,

bleibt, blieb über, bin über=

geblieben, vn. pozosta; =
übrigbleiben; bieüberbliebenen
= Hinterbliebenen pozostali

pi „(po zmarym).
Ü'berbleibfel, *». =§, pi. —

,

pozostaa reszta, ostatki pi.,

szcztki pi. ; bie— einer 2Jcabl=

gett niedojadki pi.; bie —
eines £rinfgelages niedopitki

pi.; bie — bc Slttertutnö

zabytki pi. staroytnoci.

Ü'berbltfl, sm. -(e)3, prze-

gld m. czego, pogld m.,

rzut m. oka na co, przejrze-

nie n. ; er fiat einen richtigen

— ma trafny pogld; — ber

@e[d)id)te przegld historyi

;

fur^er — krótki prz

Snlcnber, 2)eutf(fy4>>Inifdje§ SBörrerfiud).

e§ fehlt ihm an rafefiem —
nip, oryentuje si szybko.

Itberbli'den, t)abe überblicft,

va. przejrze, przenikn,
obj rzutem oka.

Ü'berbreiten, habe
^
über=

gebreitet, va. rozcign, roz-

toczy nad czem, po wierzchu.

Überbri'ngen, überbringe,

überbringft, überbringt, über*

brachte, tjabe überbrad)t, va.

przynie, oddawa, odda,
wrczy; er hat mir einen

33rief überbracht przyniós,
wrczy mi list.

Überbringer, sm. =§, pi.

— , oddawca m.\ ber — biefe
SBriefe oddawca niniejszego

listu.

Überbringerin, sf. pi. =nen,
odrjawczyni /.

Überbri'ngung, sf. pi. »en,

oddanie «., wrczenie n.
t

przyniesienie n.

Überbrü'cfen, fiabe über=

brüctt, va. omoci, pooy
mo^t nad czem.

Überbrü'dnng, sf. pocze-
nie n. przez most, rzucenie n.

mo^tu przez wod.
Überbü'geln, 'fiabe über-

bügelt, va. przeprasowa.

Überbü'rben, fiabe überbür-

bet, I. va. przeciy; II. über

bürbet, pp. i adi. przeciony.

Überbü'rbung, sf. pi. =en,

przecienie n.

Hberbü'rften, fiabe überbür=

ftet, va. przeczyci, po
wierzchu oczyci.

Überbu'rjeln, bin überfiur«

jett, vn. przewróci kozioka.

Ü'berdjlorfauer, adi. -eä

©alj nadchloran m. soli.

Uberbadj, sn. pl. =bäd)er,

obaez Dböad), ©chu^bad).

Überbn'o)en, Imbe überbacht,

va. pokry, przykry dachem,
da£ dach nad czem.

Überbou'crn, fiabe über»

bauett, va. przetrwa, przey.
Ü'ber&ede, sf.pl. =n, kapa/.

Ü'ber»bed:eji, fiabe über-

gebfeft, va. przykry, pokry.
Überbe'dJen, va. fiabe über=

bedlt nakry, przykry co z

wierzchu; mit einem ©eroölbe
— przesklepi.
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llbcrbetfung, sf. pl. -en,

przykrywanie rt., pokrywa-

nia, w.

Überbein i Itberbe'm, adv.

obaez ttberöieä.

Überbe'nfen, überbenfe,

überbenfft, überbenft, über*

bockte, habe überbaut, va. roz-

waa, rozway, zastana-

wia si nad czem; przemy-

liwa, rozpamitywa; ba§

habe id) roof)l überbaut roz-

wayem to naleycie, dobrze

to obmyliem.
Überbte'S, adv. prócz tego,

nartto, na domiar.

U'berbM(I>J«. "(e)§, 1) prze-

druk m. ; 2) — mittels 2JetaH=

platten metalografia /".; 3)

cinienie zbytnie.

iiber&rufi, sm. =ffe§, sprzy-

krzenie «., uprzykrzenie «.,

znudzenie n., przesyt m.
t

wstrt m. ; Überfluß mad)t —
co nadto to niezdrowo, zby-

tnia syto sprawia znu-

dzenie.

Ü'berfciifftör adi - id
)

& in

beffen — to mi si ju przy-

krzy, to mnie ju nudzi ; be§

Seben> — fein zmierzi

sobie ycie; einer ©ad)e —
roetben sprzykrzy, zbrzydzi

sobie co; felbft be§ Sefien

toirb man mit ber %t\t —
nawet najlepsze sprzykrzy
si„moe.
'Über&ü'ngen, habe über-

büngt, va. pognoi, gnojem
przykry.

itbere'Ö(§), adv. w prze-

ktni, pod przektni; e§

getyt — wszystko idzie prze-

wrotnie, bez porzdku.
Übereilen, rjabe'übereilt, i.

va. 1) jmnbn — zabied ko-

mu, zaskoczy, docign
kogo; 2) zbyt si spieszy,

kwapi si nadto, nadto przy-

spieszy; ba§ mar ein über=

etlter ©cbritt to by krok
nierozwany, zbyt przyspie-

szony; ber %ob übereilte ifjn

mier go zaskoczya ; — ©te
nid)t§! nie rób pan nic, za-

nim si nie zastanowisz; II.

ftd) —, vr. zanadto spie-

szy, kwapi si; er bat

fid) im Sieben übereilt prze-

chwyci si w mowie, wy-

rwao mu si co niepotrze-

bnego w mowie.

ÜbCret'lunO, sf. zbytnie

przyspieszenie, prdko /.,

skwapliwo f., nierozwaga

f., porywczo f., nieuwaga

j., brak m. zastanowienia e
roar blofj eine — »on mir
zrobiem to tylko z braku
rozwagi; — ift feinem 2JIen=

fdjen gut co nagle, to po
dyable.

Überet'lunpfeljler, sm. =§,

pl
tt
— , bd m. z popiechu.

Überet'n, adv. zgodnie, je-

dnakowo.
Überctna'nöer, adv. jeden

na drugim, jeden na drogie-

go, na sobie, na siebie ;
—

legen, fefeen, fteßen pooy,
postawi jedno na drugiem;

bie Sucher lagen — ksiki
leay jedna na drugiej ; bie

ftürjten tot — padli na siebie

bez duszy; bie 33etne —

=

fdjlagen zaoy nogi na krzy

;

fte flogen — skar si jeden

na drugiego; mit jmnbm —
fommen poróni si, pokó-
ci si z kim.

Überet'n=Iommen, fomme,
fommft, fommt, fam, über=

ein, Bin übereingefommen, vn.

uoy si, ugodzi si, oma-
mia, omówi si; zgadza,
zgodzi si na co ; rotr finb

übereingefommen, bafc . . .

uoylimy si, e ... ; man
fam überein, oafs . . . stano
na tern, e . . .

Überet'nfomnten, sn. -3,

Itberct'nlunft, sf. pl. «fünfte,

ukad m., umowa /., ugoda f.,

konweneya /., kontrakt m.
;

münbltcheä — ukad, umowa
ustna; ein — treffen zawrze
umow.

Ü&erei'nftttttmen, Bab
übereingeftimmt, I. vn. zga-

dza si, odpowiada, by
jedaej myli; aUe Seute

ftimmen barin überein wszy-
scy zgodnie orzekli; id) fttmme
bamit albo barüber überetn

zgadzam si na to ; btefe

©begatten fttmmen miteinanber

ntcbj überetn to maestwo
nie zgadza si z sob, nie

yje w zgodzie; II. überetn»

fttmmenb, ppr. i adi. zgo-

duy; adv. zgodnie; nad) ber

-en Meinung wedug zgo-
dnej opinii; — mit meiner

früheren 2lusfa.}e zgodnie z
rnojem pierwotnem zezna-

niem.

Überej'nfttmmung, pl. -en,

zgodno f. (uczu, myli,
zezna, tonów); in — bringen

zgodzi, pogodzi; id) fann
bie (Sinnafjme mit ber 2lu§>

gäbe nicht in — Bringen nie

mog zrównoway, pogodzi
dochodu z rozchodem; —
aller Seile zgodno wszyst-

kich czci, zespó m.\ in —
mit zgodnie z . . . ; in —
bleiben pozosta w zgodzie.

Übcrei'ntreffen, treffe, triffjt,

trifft, traf überetn, bin über»

eingetroffen, vn. zgadza si,

odpowiada sobie; ber @r=

folg trifft mit metner 5Borau3=-

fe^ung überetn skutek odpo-
wiada moim przypuszczeniom.

ÜberCt'fen, va. (haben)

pokry lodem; bie übereiften

Säume drzewa pokryte lodem.

Überc'ffen, fid) — , übereffe

mich, überiffeft i tfjt btcb, über»

ifet fid), überafj fid), bab mid)

iiber(g)effen, vr. obje si.

Ü'ber=fabren, fabre, fährfi,

fäbrt, fub,r über, bin überge-

fahren, I. vn. przejecha,

przeprawi si (na drugi

brzeg); II. va. przewozi,
przeprawia; jmnbn im Soot
— przeprawi kogo ódk
na drugi bneg.

Überfahren, überfahre, über*

fäbeft, üöerfäbrt, überfubr,

fyabe überfahren, va. przeje-

da, przejecha, przeci-
gn czem po wierzchu;
nawozi; jmnbn mit bem
SBagen — przejecha kogo-

powozem; id) roäre fchter —
roorben o mao e mnie nie

przejechano; bie £afel mit

bem ©chroamme — przejecha
gbk po tablicy, przeci-

gn gbk po tablicy ; ©e=
fd)rtebene mit rafdjem Äuge
— przebiedz co pisanego

;

e§ überfubr etfalt meinen

SRüdten dreszcz przeszed mi
po plecach; ben Slcfer mit
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•äRift — nawozi; ber Äutfdjer

Ijat bie ^ßferbe — wonica
zgoni koni.

Ü'berfahri, pi. -en, 1)

przejazd m., przewóz m.,

przeprawa/., przepyw m.\

2) miejsce n., gdzie si na
drngi brzeg przeprawia.

Überfall, sm. -(e), pi.

«fälle, napad m., najcie «.,

napa f., najazd m.; ein

fjetmtucfifcer — puapka /.

;

— in ein Sanb najazd m.,

inwazja /.; ein nädjtlidjer —
zajcie nocne, napad nocny.

Überfa'flen, überfalle, über=

fäCft, überfällt, überfiel, Ijabe

überfallen, va. 1) napada, na-

pa, nachodzi, naj, naje-

cha, zaskoczy; ein Sanb
— najecha kraj; bie Dtacbt

überfiel un§ noc nas zasko-

czya; ein ©chrecfen überfiel

ifjn strach go ogarn; ber

©djlaf überfiel mtd) sen mnie
ogarn, senno mnie na-

pada, zdrzymaem si; non
einer Äranftjeit — raerben

popa w chorob; 2) przeska-

kiwa, przeskoczy przez przy-

bory myliwskie(o zwierzynie).

irkrfattftiehr, sf. nad-
skokowe stawido, nadsko-
kowa grobla; jaz przelewo-

wy, przewa m.

Ü'krfofj, sn. .-ffeS, pi
»fóffer, podwójna beczka.

Ü'bCtfetlt, adi. bardzo

cienki, delikatny; w najlep-

szym gatunku, przedniejszy.

Ükrft'rniffen, va
%

(Ijaben)

pokostem pocign, obci-
gn, przecign.

Ükrfle'djten, überfledjte,

überfltcbtft, überflid)t, über-

flodjt, |abe überftochten, va.

ople; mit ©trob, — ople
sono.

Üb'erftie'flClt, überfliege,

überfliegft, überflog, habe

Überflogen, I. va. przelaty-

wa, przelecie, przemyka;
mifer ©cbiff überflog ben ©ee
nasz okrt przelecia przez

jezioro; eine ©chrtft — prze-

biedz, przelecie oczyma pi-

smo; bie ©djamröte überflog

ibr 2tntlifc rumieniec wstydu
mign si po jej twarzy;

IL vn. (fein) przelatywa na
drug stron, przelecie nad
cze,m.

Ubcrflie'fjett, fliefse, fltefeeft

i fliefet, flofj über, bin über»

gefloffen, vn. przelewa, wy-
lewa si; opywa, obfito-

wa w co; ba SBaffer im
$rug fliefjt über woda prze-

lewa si z dzbanka; ber fflufy

fltefjt über rzeka wylewa;
(przen. :) it)r Sluge flof über

zy puciy jej si z oczu;

mein |>erg fliegt nor ©anf=
barfett Über serce moje prze-

penione wdzicznoci ; Don
Sob — nadmiernie chwali.

Ü&erftte'fäeit, sn.=§, wylanie

n., „wylew m.

ltberffü'geln, va. (Caben)

1) oskrzydli, otoczy, obsa-

czy, zawojowa; 2) przeci-

gn, wzi nad kim gói.

Ü'berftufj, sm. sffeS, ob-

fito /., dostatek m., zbytek

m., nadmiar m.\ — an etit».

baben obfitowa, opywa w
co, mie czego podostatkiem,

a do zbytku ; bt gum —
a do zbytku; in — lebeny zbytkownie; alles mar
im =ffe wszystkiego byo po-

dostatkiem; er Ijat ©elb im
— opywa w pienidze; gum
=e fet e gefagt w dodatku
niechaj bdzie powiedzianem.

irberfüiffig, i. adi. obfity,

bardzo znaczny ; zbytni, zby-

teczny; -e gett unb SRittel

Ijaben mie a nadto czasu

i rodków; ba§ märe — ju

fagen to byoby zbytecznem
powiedzie; bag ftnb gang =e

©efd)id)ten to s cakiem
zbyteczne, niepotrzebne hi-

storye; id) bin eigentlich, rjter

— jestem waciwie tutaj

zbytecznym; II. adv. obfici?,

znacznie; zbytnio, zbytecznie,

niepotrzebnie.

Ü'&erflüfrtgfeit, */. *by-

teczno /.

Überftu'ten, Ijabe überflutet

va. zalewa, zala; (przen.:)

einSanb — zala kraj.

Ü&erftlt'tltttg, sf. zalanie

n., „wylanie n., wylew m.
Übcrfo'rbcrn, bab über=

forbert, va. i vn. zaceni, za-

cenia ; stawia zbyt wygó-
rowane dania.

Überfrj'rbening, sf. pi. =en,

zacenienie n. ; wygórowane
danie.
'Ü'berfracbr, sf. pi. -en,

nadciar m., przewyka f,
nadwyka f. ciaru; prze-

cienie n., nakad m., obar-

czenie n.

Überfra'djtcn, Ijabe über-

frachtet, va. przeadowa,
przeciy, obarczy.

Ükrfre'ffen, fid» — , über=

freffe mich, überfriffeft i über-

frißt bicb, überfrtfit fid), über-

frafs, babe mid) überfreffen,

vr.„ obere si.

Ü'fiCrfreunbliA, adi. za-

nadto uprzejmy.

Ü&erfne'rcn, fiberfrtere,

überfrterft, überfriert, über»

fror, bin überfroren, vn. ob-

ma.rzn, pokry si lodem.

Ü'krfrmnm, adi. 'przesa-

dnie pobony.
Ükrfrit'djttHtg, sf. prze-

podnienie n.

Ü'krfuk, sf. przewóz m.,

przeprawa f.

UbcrfÜ'kfiOr, adi. dajcy
si przeprowadzi, udowodni,
dowie.

Ü'krfitljreit, Cabe überge=

füljrt, va. przeprowadzi,
przenie, przewie, prze-

prawi; eine fytüffigfett in eine

anbere — przela jeden pyn
do drugiego; ber HJiarft ift

mit SBaren überführt targ jest

zalany towarami.

Ükrfit'keit, bab über-

führt, va. przekona, dowie,
przeprowadzi dowód, udo-

wodni; jmnbn einer ©cbulb
— przekona kogo o winie,

udowodni komu win; einen

SSerbred)er — przekona zbro-

dniarza.

Ükrfü'kung, sf., liber*

fügten, sn. =9, 1) przepro-

wadzenie it., przeniesienie n.,

przewiezienie n.\ przepra-

wienie «., przeprawa f. ;

transport m., przemiana /.,

bie — non ©efangenen
transport winiów; — Der*

fdjtebener Seroegungen in eine

einzige ujednostajnienie ruchu

;

— etne§ gasförmigen ^örpetS

39*
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in ftüffigcu 3uftanb prze-

miana ciaa lotnego w ciao
pynne ; 2) przeprowadzenie

n. dowodu, dowód m., prze-

konanie n.

Überfülle, sf. przepenienie

n., „obfito f.

H'krfiiUen,f)abe übetgefüßt,

va. przela do innego na-

czynia.

Hberfii'ttcn, bab überfüttt,

va. przepeni, zanadto na-

peni; fid) mit ©peifeu —
przeadowa sobie odek

;

ben Diaift mit einer ~2Bare

— zarzuci, zala targ je-

dnym towarem.

nberfÜ'flHnO, sf. przepe-

nienie n.
;
przeadowanie n.

Übcrfn'Kung^ucröot, sn.

«(e), zakaz m. przepenienia.

Überfüttern, ^abe über-

füttert, va. przekarmi; prze-

pa; ein jttnb — przekar-

mi dziecko; ein SUferb —
przepa konia.

ÜkrfÜ'tteriing, sf. prze-

karmienie n.

ll'fierptie, sf oddanie n.,

wrczenie n.\ poddanie n.,

karntulacya f.

Ü'bcrgalJCticöingungcn, sf.

pl. warunki pl. poddania sie,

kapitulacyi.

it'krgaktoerirag, sm. =e§,

pi. «oerträge, warunki^, kapi-

tulacyi, poddania si.

itkrgänmg, sf. przefer-

mentowanie n.

it'krgattg, sm. =(e)§, pi.

»ginge, 1) przejcie n., prze-

prawa f.; — über bie Äar=
patbett przejcie przez Karpa-

ty; ber — burd) ben gtufj

przeprawa przez rzek ; Der»

botener — zabronione, za-

kazane przejcie; 2) — gum
j^einbe przejcie na stron
nieprzyjacielsk, zbiegostwo,

dezereya /.; 3) — jur Sctgeä*

orbnung przejcie do porzdku
dziennego; plö|Ud)er — naga
zmiana; — uon färben cie-

niowanie n., stopniowanie n.

barw; — von einer Tonart
in „bie anbere modulaeya /.

It'krgaugökftimmmtgeit,
sf. pi. postanowienia przej-

irkrgaitgSbriide, sf. pi.

=n,„mustek m., kadka f.
il'bergangSgebirge, sn. =3,

pl.„—,
góry pizechodowe.

U'bergangSgefeij, sn. -es,

ustawa przechodowa, przej-

ciowa.

it'bergtwgöfalf, sm. =(e)§,

yszczykowy wapie.
Ü'bergangSturbe, sf. krzy-

wa„ przejciowa.

Ü'berganggmtniftertum, sn.

*§, pl. =rien, ministeryum
przejciowe.

H'bergangäoit, sm. --e$, pl.

=e,„obacz Über^angsfteHe.

U'bergangstycriobc,sf.pl. =n,

okres przejciowy.

Ü'bergangäregieumg, sf.

pl.„*en, rzd przejciowy.

U'bergariggftation, sf. pl.

=en, staeya przechodowa,
sta

t
<*ya graniczna.

ti'bergcwgSftette, */. pl. =n,

miejsce n. przejcia, prze-

prawienia si.

It'bergangsseit, sf pl. =en,

czas m., okres m., epoka f.,

peryod przejciowy.

Ü'bepgang§3uftaitu, sm. =e§,

pZ.„=ftänbe, stan przejciowy.

It'fiergar, adi. przegoto-

wany, nadto gotowany.

Uberge'ben, übergebe, über»

gibft, übergibt, übergab,

ijabe übergeben, I. va. odda,
wrczy, poda; ber Dbbut
— powierzy opiece ; ben

Rammen — rzuci na pa-

stw pomieni; eine 33a(jn

bem 33erfeljr — odda kolej

do uytku, puci w ruch
kolej; ein 93ud) ber Öffent=
Iid)fett — publikowa ksi-
k; bie Sßaffen, eine geftung
— zoy bro, podda for-

tec ; einen Brief — wrczy,
odda list; II. fid) —, vr. 1)

podda sie, kapitulowa; 2)

zwymiotowa, wymiotowa,
rzyga.
Ttberge'ber, sm. =§, pl. —

,

oddawca m., wrczyciel m.

Ü'bergebot, sn. =fe)ö, pl.

»e, wysze podanie (ceny na
licytacyi), podkupne n.

Ü'bergebiiljr, sf. pl. =en,

zwyka /. naleytoci.

Übergebung, sf i) obacz

Übergabe; 2) wymiotowanie
n.,, rzyganie n.

ll'ber=gekn, gefje, gebft,

getyt, ging über, bin überge=

gangen, vn. 1) przej (na

drug stron); Das ift in

anbete fcänbe übergegangen
to przeszo w inne rce ; er

ift gum geinbe übergegangen
przeszed na stron nieprzy-

jacielsk; 2) (überfliegen; bie

2lugen geben ifjm über zy
mu si cisn do oczu, zy
mu w oczach staj; tt>e§

ba §erj »oQ ift, be gebt

ber Sftunb über co na sercu

ley, to si do ust cinie,

trudno nie paka, kiedy kogo
boli, gdzie kogo boli, tam
rk kadzie; 3) je^t motten

nur »on bem 21U gemeinen auf

ba SBefonbere — teraz od
ogóów przejdmy do szcze-

góów; gur ageiorbnung —
przej do porzdku dzienne-

go; ju einer anberen Religion
— przej na inn wiar,
zmieni wiar; 4) in gäulniö
— przechodzi w zgnilizn

;

ein in S9lau übergebenöeö

©rün niebieski kolor wpa-
dajcy w zielony ; oon einer

Tonart in bie anbere — mo-
dulowa; 5) take = oot=

übergeben; ba ©eroitter a.ef)t

balb Über burza wnet przej-

dzie.

Itkrge'kn, übergebe, über-

gebft, überging, tyabe über*

gangen; I. va. 1) przej co;

eine Siedjnung — przejrze,

przegldn rachunek; ba
jjetb — przej przez~pole; 2)

pomin kogo, nie uwzgldni
kogo (unbeachtet taffen); nie

wspomnie, zamilcze, zanie-

dba (beifeite laffen, oer«

nac&läffigen); etro. mit 6tiH-

febroeigen — przemilcze o

czem, pomin milczeniem;

eine ©telle, ein SBort — opu-
ci, przeskoczy ustp, so-
wo; er ift bei einer SBeförberung

übergangen roorben zosta po-

minitym, preterowanym przy
awansie; gut Sageorbnung
— przej do porzdku dzien-

nego.

iikrge'hUltg, sf. pomini-
cie »., ominicie «.; przej-
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renie n., przegldniecie n.
;

mit — z pominiciem.

Ü'fiergeleljrt, adi. zanadto
uczony, przeuczony.

H'krgcnilfl, adi. a nadto,

podostatkiem.

Ü'krgefdjäfltg, adi. zaafe-

rowany.

Ü'&ergetoali, sf. ob. Dber»
gemalt.

U'öergetmcGr, an. -es, 1)

nadwyka /. wagi; 2) prze-

waga /., wyszo /. (33or=

berrfdjen, Überlegenheit); ba§
— ift auf unferer ©eite nasza
strona ma przewag; ba> —
über jmnbn geroinnen zyska
nad kim przewag.

Ü&ergte'f en, übergieße, über»

giefeeft i übergiefjt, übergojj,

i)abe übergoffen, va. 1) prze-

la, przelewa; 2) pola, po-

lewa, obla, oblewa; 3)

przela, la tak, e si wierz-

chem wylewa; 4) gtücbte mit

^ucfer — polewa owoce
cukrem, kandyzowa owoce;

5) vimp. e übergoß iijn

purpurrot zaczerwieni si
jak burak.

U&ergt^fen, va. gipsem
powlec, zagipsowa.

Übergi'jjfung, */. pi. *en,

zagipsowanie n., powoka
gipsowa.

llhtXQi'ttttn, va. (baben)

pokry co krat, zakratowa.
Üfcergla'fen,

'
va. (b,aben)

oszkli, pokry szkem.
U'lJCrglÜält^, adi. nader

szczliwy.
itbergolben, va. (fjaben) po-

zoci, ozoci.
Üfeergo'ttmng, sf. pi. =en,

pozocenie «., pozlotka /.

jj'feergijttltcf), adi. nadboski.

Übergra'fen, fid) — , vr. po-
kry si traw.

Übergreifen, greife, greifft,

griff über, habe übergegriffen
;

vn. (eingreifen) in jmnbö3ted)te
— wkroczy, wdziera si
w czyje prawa.

Ü'üergrtff, sm. =e§, pi. -e,

naduycie n.

Ü'fiergroft, adi. nadzwyczaj-
nie wielki, olbrzymi; =e ©Ute
nadzwyczajna dobro.

Ü'bergurt, sm. =e§, pi. »e,

Ü'bergiirtei, sm. «§, pi. —,
obacz Dbergurt.

It'fiergufj, sm. »ffe§, pi.

=güffe, 1) polewka /., glazu-

ra /. (na torcie) ; 2) polewa-
nie

i(
n. emaliowanie (w giserni).

U'IJerDa6eit, bab, b,aft, tjat,

tjatte über, fjabe übergehabt;

va. 1) ein %u) — mie na
sobie chustk, szal ; 2) mie
zwyk = übrig |aben; 3)

(obraz.) etro. — mit ju
czpgo nadto.

ir&erljalten, Ijalte, bältft,

rjält, bielt über, bab über»

gebalten; va. 1) trzyma nad
czem, po nad czem ; 2) prze-

j na siebie (gra w krgle);

3) = überoorteiien.

It&erfya'ntmefymen, neEjme,

nimmft, nimmt, naf)tn über-

banb^babe überhandgenommen;
vn. coraz sie wzmaga,
n. p. poar, wylew, prze-

pych; szerzy si (o. p. cho-

roba, zaraza, poar); roz-

powszechnia si (n. p. zwy-
czaj); bra przewag, wzi
gór nad czem; ba tinfraut

nimmt — chwast guszy, za-

gusza; ba§ Ungeziefer nimmt
—„robactwo mnoy si.

Üöerba'n&nebmen, sn. »§,

wzmaganie n., szerzenie n.,

rozpowszechnianie n. si.

Ü'berljang, sm. =*§,' pi.

=pnge, 1) to co jest z wierz-

chu zawieszone, draperya /.,

firanka /. ; 2) wystawanie
czci budowli (n. p. wykusz)
(arch.); 3) zarzntka /.

Ü'feer=bnngen, Ijange, fjangft,

Überhängen, cänge, ijängft,

bing über, babe übergegangen,

vn. wisie nad czem, zwie-

sza, by zwieszonym, po-

chylonym na jedn stron

;

wystawa, przechyla si.

Ü'berbängen, überhänge,

überbängft, überging, babe

übergegangen, va. przewiesi,
zawiesi, obwiesi, zarzuci.

Ü'fierljiingig, adi. zwiesza-

jcy, obwisy, zwisy.

'Überha'rfdien, I. va. (jaben)

pokry co kor, strupem, po-

wok; II. vn. (fein) zasko-

rupie, zasklepi si (rana).

Ü&erljau'cfjen, va. (baben)

obchucha co, nachucha na

co (zwierciado); mit garben
nur überbaud)te3 SBilb obraz

malowany w delikatnych bar-

wach.

Ukrl)M'fett, babe über=

tjällft, va. przepeni, zawa-
la, obsypywa, zasypywa;
obarcza, obcia; = überla=

ben; Da§ Sacterfjau ift mit @e»
treibe überhäuft skady s
przepenione, zawalone zbo-

em; jmnbn mit SBobttaten
— obsypywa kogo dobro-

dziejstwami; er ift mit @e=
febäften überhäuft on jest

obarczony interesami; mit
©apulben überhäuft fein by
przecionym dugami

;
jmnbn

mit glücbett — miota na
kogo przeklestwa, obrzuca
kogo przeklestwami.

Überbäu'fung, sf. pi. =en,

przepenienie n.,zapenienie n.,

obarczenie n., obcianie n.

Überfall'})!, adv/vr ogól-

noci, wogóle, zgoa; nienn eg

— möglieb ift ieli w ogólno-

ci jest moliwe; jeijt ift f§

— unmbglia) teraz to zgoa
niemoliwe.

Überlje'öen, überbebe, über»

fjebft, überhob, tjabe ü6erljoben :

I. va. jmnbn einer ©adje —
uwolni kogo od czego, nie

trudzi czem; — ©te mid)

biefer üftütje oszczd mi pan
tego trudu, uwol mnie pan
od tego trudu; II. fid)

—
vr. (baben) 1) podwign
si, przerwa si (podnoszc
ciary nad siy); 2) wyno-
si si nad czem, panoszy
si; oljne mid) — ju rooHen

nie, chwalcy si.

Überhe'bung, af. pi. -en,

1) uwolnienie n. = Befreiung;

dyspenzowanie n.; 2) wyno-
szenie, panoszenie n. si, py-
cha /., arroganeya /.

Ükrkt'äen, babe über-

beijt, va. przepali, przegrza.

Ü'berljemb, sm. «eg, pi. -en,

pókoszulek m.
Üfeerlje'r, adv. na, po wierz-

chu ; a nadto.

Überht'tt, adv. powierzcho-

wnie; jako tako; byle zby.

Ü0 erbten, I. §abe über-

E(i^t, va. przegrza, przepali
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II. fid) —, w. (tjaben) ze-

grza si.

Ü&erljfyiHtfl, sf. pi -en,

przegrzanie n.

Ubcrln'i?unqoaJijaratr
sm.

•>&, pi -e, Ubcrl^i'^unflöroljr,

sn -e,jpZ. =e, przegizewaczm.

Überbobeln, babe über»

FjO h elt, t>a. przeheblowa.

Ü'berhudj, adi. za wysoki,

nadto, niezmiernie wysoki.

Überböten, L va. (tjaben)

przewysza; II. überbot, pp.
i acta; burcfc einen 33ogen —
ukoronowany ukiem.

it'berhoten, f»abe über»

geholt, vrt. 1) przeprawi na

drug stron; f)Ol' über l da-

waj ód!; 2) bie ©egel —
zmieni, przeoy agle.

itberljo'len, i&abe überholt,

va. przecign; er b,at it)n

in ber «Schule überholt prze-

cign go w szkole.

Überbo'rüjen, babe über»

fjordjt, va. straci sowo nie

suchajc uwauie.

Überbd'ren, va. (baben) l)

przesysze, niedosysze, nie

sysze, nie uwaa czego;

2) jmnbn — przesucha,
wysucha, przepyta kogo;

fid) feine Aufgabe — powtó-

rzy zadanie.

Ü'ber^OfCn, sf. pi. wierz-

chnie spodnie, pantalony pi.

Itberbü'Jjfen, va. (tjaben)

obacz Überspringen.

Ü'lierirbifdj, adi. 1) nad-

ziemski; 2) niebiaski =
bimmUjd); boski = göttlich;

duchowy = geifttg; cudowny
=

, -
rounberbar.

itberja'gbbar, adi. ein =er

§irfd) stary i duy jele.

Überja'gen, I. va. (baben)

zmczy zanadto pdzc,
spdzi; II. vn. (fein) uciec

ua„ drug stron.

Ü'berjiibvtg, adi. 1) ponad

rok liczcy; 2) tako iiber=

jätjrt nadto stary, przestarzay

(drzewo).

Überfallen, va. (fjaben)

wapnem obrzuci, wapnic.

Überfä'mmett, va. (baben)

przeczesa.

i'lberfau'fen, I. va. (fjaben)

przepaci, II. fid) —, vr.

rujnowa si na zakupna.

Überft'UüCH, I. vn. (fein)

przeway si, przechyli si
przez brzeg, straci równo-

wag; II. va. (baben) prze-

way co, przechyli przez

brzfig.

Überfi'tten, va. (baben) po-

kitowa (z wierzchu).

Itberne'ben, va. (baben)

pr^klei, oklei.

Ü'beriletb, *». =e3, pi. -er,

suknia wierzchnia.

Übevflei'ben, va. (fjaben)

przystroi zewntrz (otarz),

pokry, powlec, przyodzia.

Überfiei'ftern, va. (baben)

klajstrem oblepi, pomaza,
poklajstrowa.

jj'betHug, adi. przemdry.

Ü'berHugbett, sf. przem-
dro /.

it'berfnityfen, va. (fjaben)

zapi po wierzchu.

Itberfo'djen, I. vn. (baben

i fein) wykipie, przegotowa;

(przen. :) zegrza, rozegrza

si; II. va. (baben) przego-

towa co dla konserwowania.

it'berfohlenfctuer, adi. =eS

©atj dwuwglan m. soli.

itberfo'mmen, bin über*

fommen, I. vn. ber Srief ift

ntir — list mi wrczono, list

otrzymaem; aHe§ tttag un§
— ift wszystko co si nam
dostao, co przeszo na nas;

II. va. 1) odbiera, odebra
= befontmen; 2) przywa-

szczy sobie co; 3) e über«

fam ibn eine plöfclidje 2Ingft

zdj go nagy strach.

Ü'berfraft, sf. pi Gräfte,

sia przewaajca, przemog

/. ; nadmiar m. siy, sia

wybuchajca.
Ü'berfrafttg, adi. nadzwy-

czajny, nadmierny, silny.

Ü'berlritifd), adi. nadto

krytyczny.

Ü'berfruften, fid) — , w.
zasklepi si, pokry si po-

woka, strupem.

Ü'berlaben, labe. Iäbft,

labt, lub über, babe über-

gelaben, va. adunek przeado-

wa z jednego wozu nadrugi.

Überia'&en, L überlabe,

überläbft, überläbt, überlub,

babe tiberlaben, va. prze-

adowa, obciy, prze«

ciy, obarczy; ein ^ßf erb,

einen äßagen — przeadowa,
zanadto obciy konia, wóz;

einem Äinbe ben üDtagen —
przeadowa dziecku odek*
baä &olf mit Steuern —
przeciy ludno podatkami

;

fid) ben ffliagen — przeado-

wa sobie odek; eine 3oUe
— przesadzi, szarowa rol

;

II. überlaben, pp. i adi. prze-

adowany; mit 2lrbeit, mit

©efdjäften — obarczony ro-

bot, interesami.

Ü'berlnberomue, sf.pl. -n,

adownia /., przysta kole-

jowa = UJerlaberampe.

Überladung, sf. pi =en,

przeadowanie «., przeci-

enie «., obcienie «., obar-

czenie «., nadkad m.

tt'bertcmbgeifenbahn, sf.

pi. »en, kolej czca dwa
morza, kolej trauskontynen-

talna.

li'berlang, adi. za dugi,

nadto dugi.

Ü'bcrlangen, va. (baben)

po^a na drug stron.

Überla'ffen, übertaffe, über*

läffeft i überlädt, überlädt

überliefe, babe^ tiperlaffen, I.

va. 1) przepuci na drug
stron; 2) zostawi, zacho-

wa = übrig laffen; 3) od-

stpi = abtreten, poruczy,

zda na kogo, odda komu;
powierzy = anvertrauen

;

jmnbm feine ©üter — odst-

pi komu swoje dobra, pozo-

stawi komu swoje dobra do

dowolnego uytku; id) Über»

laffe ibnen ?u bebenfen po-

zostawiam to panu do na-

mysu; id) über laffe ba ibrem

Zartgefühl zdaj si na pa-
sk delikatno ; id) überlaffe

fie' ibrem ©cbicffale pozosta-

wiam j losowi; bie ©adje

ift ibm gan? — sprawa jest

zupenie jemu poruczona,

zdana na niego; baä bleibt

bir — to pozostaje twoj
rzecz; ba3 mujj ich bir —
pozostawiam to tobie, zdaj

to na ciebie; er ift fid) felbft

— jest zdany na samego sie-

bie; II. fid) — , vr. fid) ber

^reube — , oddawa si ra-
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doci; fi(f> bem ©djmerje —
poddawa si bólowi; fid)

öem 3u f
flß — zda si na

przypadek; fid) jtmtbm —
podda sie komu.

Überia'ffcn, sn. -8, ltber=

ifl'ffltllfl, sf. przepuszczenie

n. ; odstpienie n., poruczenie

n., zdanie n. na kogo, po-

zostawianie n.

Überta'ffer, sm. =8, pi. —

,

odstpujcy m.

U'bCrlaft, sf. przecienie
tl., nakad m., obarczenie n.,

nadmiar m., nadwyka /. a-
dunku, przewyka f. cia-
ru; „(przen.:) natrctwo n.

ItDcrla'ftCn, va. przeciy,
zanadto obciy; er ift mit

©djulben, Verpflichtungen

überlaftet jest przeciony
dugami, zobowizaniami.

Ü'berloftifl, adi. «=eä ©d)iff

okrt nadto obadowany,
przeadowany.

Ü'beiliiftig, adi. bardzo
natrtny; bardzo przykry.

Ü'berlauf, sm. «(e)S, pi.

-laufe, 1) najcie kogo przez

wiele osób, liczne, natrtne
odwiedziny; 2) przewa m.

t

przelew m.
Ü'ber4aufen, laufe, läufft,

tauft, lief über, Bin über»

gelaufen, vn. 1) przelewa si,

wykipie; ba ©a läuft

Über przelewa, leje si ze

szklanki; bie SDiild) tft
—

mleko wykipiao; ber £opf
läuft über kipi z garnka; bie

Slugen liefen ii) in über zy
mu w oczach stany ; bie

©alle läuft if)tn über 2o
go bierze; 2) gum geinbe —
zaezertowa, przej do nie-

przyjaciela.

Überiait'fen, überlaufe, über=

läufft, überläuft, überlief,

6,abe überlaufen; I. va. 1)

a) einen Srief — przerzuci,

przegldn list ; b) ein falter

©d)n>eifj überläuft mid) zimny
pot wystpi mi na czoo

;

ein ©d)auer überläuft mid)

dreszcz mnie pizechodzi; 2)

jmnbn — nachodzi kogo,

naprzykrza si komu; bie

SSettler — mid) ebraki mnie
nachodz, naprzykrzaj rei

si; II. ftd) — , vr. (fjaben)

zmczy si nadmiernem bie-

ganiem.

Ü'berläufcr, sm. =8, pi. —

,

zbieg m., dezerter m. ; relt=

giöfer, politifdjer — apostata

m.,„ reneg-at m.
Ü'Öedailt, adi. nadto go-

ny, za gony; adv. za go-
no; — fcfireiett wrzeszcze;
— lad)en mia si na cay
gin?-

llbcrle'bcn, va. (falben)

jmnbn, etro. — przey prze-

trwa kogo, co; bie Über»

lebenben pozostali przy yciu;
er überlebt biefe ©djanbe
nid)t on nie przeyje lej

sromoty; er fjat fid) überlebt

przey si; ba8 rjat fid) Über«

lebt to ju si przeyo, wy-
szo z uycia, to ju wyszo
z raody.

Überlegen, va. pooy co

z wierzchu, iozcign; jmnbn
— pooy kogo, przeoy
pr?ez kolano (celem obicia).

Übcrle'gen, I. va. (haben)

rozwaa, zastanawia si,

przemyliwa, namyla si,

rozmyla; id) muf; mir baö

reiftid) — musze si nad tem
naleycie zastanowi, musz
to naleyci« rozway; id)

mili mtr'8 — namyl si
nad tem ; id) bab eö mir anber
Überlegt rozmyliem si ; II.

überlegt, pp. i adi. ein *er

3Jlenfd) czowiek rozwany,
mylcy, roztropny, ostrony;
ein =eö Verbrechen zbrodnia

popeniona z rozwag, zbro-

dnia przygotowana.

Uberle'gen, adi. przewy-
szajcy, wyszy, przemaga-
jcy, liczniejszy, silniejszy,

zdatniejszy; ein =er getnb
silniejszy nieprzyjaciel; bier»

in ift er allen — w tem on
góruje nad wszystkimi, prze-

wysza wszystkich.

Überle'genljeir, sf. wyszo
f., „przewaga/., górowanie n.

itbcrlCgfant, adi. rozwany,
roztropny.

Überie'grljeit, sf. rozwa-

no /., rozwaga /., roztro-

pno f.
Überie'gunfl, sf. rozwaga

f., rozmys m., zastanowie-

nie n., rozgarnienie «.; mit

— z rozwag, z rozmysem;
eine %<xt mit — oerüben po-

peni czyn z rozmysem

;

oljne — bez zastanowienia,

nierozwanie; nad) reiflicher

— ,,po dojrzaej rozwadze.

Überle'pnßöfrifr, */. czas

m..do namysu.
Ü'herleiten, vn. i va. (Ijaben)

przeprowadzi na drug stro-

n ; 33lut — przeprowadzi
transfuzy krwi.

ÜöClteitlUtfl, sf. trans-

fu^ya /.

Ü'berteitmtgöfai?, sm. «e§,

pi. =|äfef, frazes przejciowy
(muzyka).

Überte'rnen, va. [(aitn)

przeuczy si, poduczy si,
powtarza lekcy.

Überle'fen, überfefe, über«

liefeft i überlieft, überlieft,

überlas, bat überlefen, va. 1)

jeszcze raz przeczyta; prze-

rzuci czytajc, szybko prze-

czyta; 2) przeoczy, prze-

skoczy co czytajc.

Überlie'ferbar, adi. dajcy
si,.dostawi.

'Überliefern, va. (Caben)

wrczy = einljänbtgen, po-

da; przekaza; wyda;
jmnbm einen orief — wie-

czy, dostawi komu list; ben

©troldj ber 2Bad)e — wócz-
g wyda stray; ber 3l<xd)-

melt — przekaza co po-

tomnoci; überlieferte ©e=
f>tö„ud)e tradycyjne zwyczaje.

Überlie'ferung, sf. pi. -en,

1) podanie n., tradycya /.

;

burd) — przez tradycy, tra-

dycyjny; 2) wrczenie n.,

przekazanie n., wydanie n.,

dostawienie n.

Ü'berltegen, I. m. (fiahen)

by rozoonym na czem

;

bie =be SDecfe foli ben Sifct)

fd)onen kapa pokrywa stó
dla zaszanowania go ; II.

fid) — , vr. biefe grüdjte haben

ftd) überlegen te owoce s zle-

ae.
Überli'ften, va. (Mafien) po-

dej, okpi kogo; ba8 heifjt

ben {Cud)3 — roollen to znaczy
tyle co chcie oszuka,, lisa.

Überli'ften, sn. *8, Über-

If'ftmtfl, sf. podejcie »., za-

skoczenie 71.
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llberma'djen, va. (haben)

przesa komu co, przekaza;
©elb burd) eine 2lntrjeifung

— przekaza pienidze prze-

kazem.

Übcrma'd)en, sn. -§, Über=

ma'dimifl, sf. przesanie «.,

pr^kazaoie n., przesyka /.

Übenna'dier, sm. «, pi.

—
,
przekazujcy, wysyajcy.

Ü'UCrmaijjt, sf. przemoc /.,

przewaga f. = SBorherrfcfren
;

ber — unterliegen uledz prze-

mocy; Die — be§ geinbe
przewaga nieprzyjaciela.

Ü'DermÖdjttg, adi. przemo-
ny, przewaajcy.

Überma'Ien, va. (fjaben) po-

malowa z wierzchu, zama-
lowa, przemalowa; ein 33ilb— odnowi obraz stary albo

uszkodzony ; retuszowa.
Überma'Iung, sf. pi. =en,

przemalowanie n., zamalo-
wanie n., odnowienie «., re-

tuszowanie n., odrestaurowa-
nie, n., retuszowanie n.

H'bermanganfauer, adi. =e§

©citj nadmanganian soli.

Ü'bermanganf nitre, s/.kwas
nadmanganowj'.

Überma'nnen, va. (baben)

pokona, przemódz; ber ©djlaf

übermannte fte sen j zmóg.
lt'berma§, sn. =e§, nadmiar

m. ; obfito/, a do zbytku,
zbytek m. ;

— im ©ffen brak
miary w jedzeniu, aro-
czno /. ;

gum =e na domiar;
mir fiaöen non allem im — ma-
my z wszystkiego do zbytku

;

ein — »on Setcbtfinn lekko-
mylno w najwyszym sto-

pniu; im — cerfeCen fein

by zaopatrzonym a do
zbytku.

it'bermh'fttg, I. adi. nad-
mierny, zbyteczny; ein »er

Sßretä zbyt wygórowana cena

;

=er ©ifer nadmierna, zbyt
wielka gorliwo; =»e3 Sob
przesadzone pochway; II.

adv. nadmiernie, nad miar,
zbytecznie; — lachen mia
si przesadnie; — grofj nad-
miernie wielki; — effen je
nad miar.

Ü'bermäftigfeit, sf. nad-

Ubcrmau'cm, va. (baben)
orrmrowa; przemurowa.

Übcrmei'ftern, va. (haben)

1) obacz söemeiftern I.; 2) ob.

Übermannen.
li'bermcnfdj, sm. -en, pi.

OT, nadczowiek m.
Ü'bermenfdjltdl, adi. nad-

ludzki, nadzwyczajny, nie-

zmierny, niesychany; eine «e

2inftrengung nadludzkie wy-
tanie.
'
Übermitteln, va. (baben)

ob«cz übermalen.
ltbermi'tt(e)Iung, Sf. dor-

czenie n.

Ü'bermittler, sm. =§, pi.

—, „dorczyciel m.

jt'bermorgen, adv. poj utrze.

Ü'bcrmorgenb, adi. poju-

trr^jszy.

Übermü'uen, I. va. (Ijaben)

i vr. ftdj — zmczy si sil-

nie, przemczy si, wyczer-

pa si; II. vn. (fein) id) bin

übermüDet jestem zanadto

zmczony, wyczerpany.

ÜbermÜ'ÖUng, sf. przem-
czenie n., nadto wielkie zm-
czenie, wyczerpanie n.

Ü'Öermut, sm. »e§, 1) za-

rozumiao /., pycha f.
=

§od)mut; aroganeya /. =
2InmaJ3ung ; zuchwao /.

= grechtjeit; wynioso f.\

2) swawola /., pustota /.,

rozpusta /. ; er bat e3 blofc

aus — getan zrobi to tylko

ze swawoli; im =e beö ©lücEeä

w upojeniu szczcia; @ut
mqd)t — chleb bodzie.

Ü'bermÜttg, adi. 1) dumny

;

zarozumiay, arogancki =
anmajjenb ; zuchway =
fred); ein =er äSenget zuchwa-

y chystek; 2) swawolny,

rozpustny; — fein bryka.
Hbemn'd)ien, I. vn. (baben)

(prze)nocowa, zanocowa

;

bet SDJutter ©tun — przeno-

cowa pod gofem niebem;

II. va. (baben 1) jmnbn —
przenocowa kogo, da komu
nocleg; 2) ciemnoci pokry.

Überna'djten, sn. '-§, prze-

nocowanie n., zanocowanie

11.,, nocleg m.
Ü'bemädjttg, adi. 1) trwa-

jcy ca noc ; 2) niewyspa-
ny ; er fiebt — au§ wyglda

tak jak gdyby spdzi noc
bezsenn, gdyby ca noc
czuwa; 3) przejciowy, efe-

meryczny.

Übcmä'bcn, va. (Ijaben) ob-

szy z wierzchu.

Übernahme, sf. objcie «.,

odebranie n., odbiór m., przy-

jcie n. ; — einer 2Irbeit ob-
jcie f. roboty; id) beftättge

bie — be§ ©elbe potwier-

dzam odbiór pienidzy; —
einer ©rbfchaft objcie spadku

;

— eines Kaufes objcie domu
w posiadanie.

Ü'bcmahme, Ü'bernahmS-
bebingungen, sf. pi. warunki

p?#ii
objcia, przyjcia.

Ü'bernäbrung, 'sf. byper-

trofia /., nadmierne ody-
wianie, rozrost m.

Ü'bernnbt, sf pi. »nabte,

ob«zywka f.

Ü'bematÜrltd), adi. nad-
naturalny, nadprzyrodzony,

nadludzki = übermenfdblid)
;

non =er ©ro£;e nadnaturalnej

wielkoci; -e ©cetgni cu-

downe zdarzenie, cud m.
Ü'bematürltdjfett, sf nad-

naturalno /., nadprzyro-
dzono f.

Übernehmen, übernehme,

übernimmft, übernimmt, über-

nahm, habe übernommen; I.

va. 1) obj, wzi co na
siebie, podj si czego,

wzi w posiadanie = S)e=

fi Vergreifen; — etrp. ju tun
przedsiwzi; ba^ommanbo
— obj dowództwo; bie

SSerantroortlicbfeit für etn>. —
wzi na siebie odpowiedzial-

no za co; lap mid) ba§
— daj mnie to zrobi; 2)

wzi co na drug stron;

3) okry si czem ; einen

DJJantel — zarzuci paszcz;
wzi paszcz na siebie; 4)

fid) nom górne — laffen da
si porwa gniewowi; 5)

jmnbn — przeciy kogo,da od niego za duo ; ein

Sßferb — konia nadto zm-
czy; II. fid) — , vr. 1)

przebra w czem miar,
przesila si; fid) im Strbeiten

— przesila, zamcza si
prac; fid) im @ffen unb
Srinfen — przebra miar



Ubernc'bmcr 617 Ü'berfatt

w jedzeniu i piciu; 2) ftd)

— „panoszy si.

tüberne'bmcr/ sm. =§, pi.

— , ten co co obejmuje,
podejmuje si czego; —
eines 33atte§ przedsibiorca
budowy.

Ubernc'bmttng, sf. i) ob.

Übernahme; 2) panoszenie n.

si, nadto wielkie zaufanie

do„samego siebie.

it'ficr-oröncn, orbne über,

fyabe übergeorörtet, va. wy-
wyszy

;
jmnbn einem —

wywyszy kogo nad drugich,

ustanowi kogo nad kim.

Ü'berflrjb, sn. .(e), pi.

=e,„nadtlenek m.

Uberflflü'gen, va. (baben)
zaora, przeora.

lt'berjiljo^Jjorfäiire, sf.

kwas nadrosibrowy.

Uberjji'nfeltt, va. (Caben)
zapenzlowa, przepenzlowa.

Überblatten, va. (Ijaben)

przeprasowa, zaprasowa.
U'ijer^robuftion, sf. nad-

produkeya /., hyperproduk-
cya f., nadmiar m. wytwór-
czoci.

It'bcrjMrjcIn,
f

vn. (fein)

i vr. potoczy si, prze-

wróci kozioka przez co.

Überqiie'r, adv. w poprzek,
ukonie.

Übergue'ren, va. (baben)

przfj w poprzek.

Überra'gen, va. (fyabe'n)

przewyszy co, wystawa,
wznosi si, górowa nad czem,
sterczy ponad czem, domi-
nowa; jmnbn an ©ele^r=

famfeit — przewysza kogo
uczonoci.

Überra'nfen, va. (fjaben)

przerasta, pokrywa ga-
zi arni.

Itberra'fdjen, I. va. (baben)

niespodzianie napa nä kogo,
zaj kogo, nadej, zasko-

czy, wyapa; jmnbn mit
etlO. — zrobi komu czem
niespodziank; biefe 9?ad)ria)t

bat mtd) fef»r überragt ta

wiadomo przysza mi bardzo

niespodziewanie, mocno mnie
zdziwia; bie Stacht bat un§
überrafdjt noc nas zaskoczya

;

II. überrafcfjenb, ppr. i adi.

niespodziany, nadzwyczajny,

zadziwiajcy; adv. — fom-
men niespodzianie przyj.

Uberrafcbung, sf. pi. =en,

niespodzianka /., niespodziane

wydarzenie, zaskoczenie n.

Überre'tbcn, va, (Caben)
przeo-rabi.

Überre'cbnen, va. (fa&en)
przerachowa, przeliczy, kal-

kulowa.
Überre'djnttng, sf. przera-

chowanie n., przeliczenie n.,

kalkulowanie n., kalkula-

cja /•

ltberre'öen, va. (baben)

i vr. namówi, nakoni =
bemegen; przekonywa, per-

swadowa; bu roirft fie nidjt

— fbnnen nie bdziesz móg
jej nakoni, przekona, wy-
perswadowa; fidj burd)

®riinbe — taffett da si
przekona.

Hberre'ben, sn. *§, itber=

rC'ölttig, sf. namawianie n.,

namowa /'., nakanianie n.,

przekonywanie «., perswa-

zja, f-

Itberre'bimgögabe, */.,Uber=

re'öunggfrafr," */., über te'-

bung^funft, */. dar m ., sia

f., sztuka /., wmawiania,
nakaniania, przekonywania.

U'berrCtd), adi. niezmiernie
bogaty, nader bogaty; obfity.

Überreifen, I. va. (baben)
poda, wrczy; II. vn. si-
ga po za co.

it'bcrretdjltcb, adi. nader
obfity, wicej ni wystarcza-
jcy.

ltberrei'djling, sf. wrcze-
nie n., podanie n., podawa-
nie, n., oddanie n.

It'bertetf, adi. przejrzay,
przestay, nadto dojrzay.

11'betteifC, sf. przejrzao

f. f
przestao f.

It&errei'ft, adi. pokryty

szronem.

Über=rei'ten, reite, ritt über,

überriit, fjabe übergeritten,

überritten, I. va. 1) przeje-

cha kogo jadc konno; 2)

przecign kogo konno; 3)

ein Spferb — konia zanadto

spdzi, zmczy; 4) einen

33ejitf — przejecha konno
przez powiat (celem wizy-

tacyi); II. vn. (fein) bie 33rücfe

— przejecha konno na
drug stron mostu; jum
jCeinbe — przeprawi si
konno do nieprzyjacielskiego

obozu.

Ü'berretä, sm. =eg, rozdra-
nienie n., nadmierna wra-
liwo.

Überreifen, va. (Fjaben) na-

der rozdrania,,, przedrani.
Überreizung, Überrei'aibeit,

sf. rozdranienie «., prze-

dranienie n.

Hberrc'nnen, va. przewró-
ci, wywróci, obali co bie-

gnc, przecign kogo.

Ü'berreft, sm. =-e§, pi. =e,

reszta pozostaa, pozostao
/., szcztki pi. ; =e non ©peifen
resztki potraw; =e be§ Haffi=

frfjen Stltertumg szcztki kla-

sycznej staroytnoci ; irbtfdje

=e j.woki pi.

Überrt'nben, va. (fjaben)

pokry kor.
Ü'berrtnnen, rinnt, rann

über, bin übergeronnen, vn.

obfl.cz überfliegen.

Ü'berrotf, sm. --e$, pl.

»röcfe, 1) surdut dugi; 2)

zarzutka /. palto n.; 2Binter=

überrod palto zimowe, za-

rzutka zimowa; 3) — bet

^rnuen wierzchnia spódnica.

Übcrro'ften, vn. (fein) za-

rdzewie, pordzewie.

Ü'berriicfS, adv. — fallen

upa na znak.

Überrii'mjjeln, va. (fjaben)

zaskoczy, podej kogo, nagle

opanowa, wzi podejciem;

eine geftung — twierdz znie-

nacka zaatakowa i wzi.
Itberrit'ttMJefUnjI, sf. zasko-

czenie n., niespodziane wzi-
cie, podejcie n., opanowa-
nie,, n.

lt'berö = über ba\
Überfä'Clt, überfäe, über=

fäeft, babe überfät, va. obsia.

Übcrfa'ljen, überfalle, über=

faljeft i überfallt, babe über»

faljen; 1) posoli po wierzchu,

posypa sol; 2) przesoli.

Ü'berfatl, adi. a nadto

syty, przesycony; einer ©adje
— fein mie czego do,
uprzykrzy sobie co.
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llberfii'itigen, I. va. (fjaben)

przesyci, przesyca} II. fid)—
, vr. przesyci si; non etiü.

überfättigt fein mie czego
do syta, by zdegustowanym
czem.

iberfft'titfllUtg, sf. przesy-

cenie n.. przesyt m.

iibcrfän'crii, va. (fyaben)

przekwasi.

Überfdja'üen, va. (Caben)

brzmieniem, hukiem prze-

guszy, przehuczec.

Ü'tlCrfdjarf, adi. zanadto
ostry.

Überfdja'tten, va. (Ijaben)

zaceni, ocieni.

Überfdja'ttmtg, Sf. zacie-

nienie n.

Überfdjä'^ett, va. (Ijaben)

przecenia, przeceni, ocenia
za „wysoko.

Überfdjä'^UJig, sf. przece-

nianie n.

Überfdjau'bar, , llberfd)att'=

lid), adi. obacz Überfidjtfid).

itberfdjau'en, va. (fjaben)

rzuci okiem naokoo, rozpa-

trywa si, przeglda, ogl-
da; biefer §ügel überfd)aut

bo ganje %al ten pagórek
góruje nad ca dolin.

ÜbeHdjäu'mcn, bin überge=

fd)äumt, vn. zapieni si,

pr/elaó si pian.

nberfd)t'de«, va. (b,aben)

ob?,cz uberfenben.

U'berfdjieften, fd)iefje, fd&ie«

fjeft i fdjiefet, fd)o{5 über, bin

übergefcboffen, vn, 1) upa, po-

wali si na co, hrymn; 2)

w biegu przeskoczy po za

cel, szybko na drug stron
przeskoczy; ter £>unb fcfciefet

über pies zmykajc omin
trop ; 3) strzeli ponad co,

wierzchem; 4) (obraz.) «be

Äraft tryskajca sia; 5) zby-
wa od miary, pozostawa
jako resata; bie Seinroanb

fd)ief$t mit einem Bieter über

pótna zbywa na metr, jest

o metr wicej, anieli powin-
no ,,by.

Hberfd)ie'fjeti, überfcfjiefje,

überfcbiefceft i überfanefjt, über»

fdjofj, b,<xbt überfd)offen, va. 1)
strzeli przez co na drug
stron, strzeli ponad czem
i nie trafi; 2) 2BUb — chy-

bi zwierzyn gór ; 3) wy-
drukowa nad liczb ; 4) =
nad) bem itberfdjlage bered)»

nen obliczy w przyblieniu.

Ü'berfdjtffen, fcbiffe, fcbifft

über, baöe übergefdjifft, I. va.

przewie, przeprawi co na
okrcie; 2) przeadowa =
umlaben ; II. vn. (fein) prze-

prawi si na drugi brzeg;

nad) 2tmertfa — przepyn
do „Ameryki.

llberfdji'ffeit, sn. -§, liber»

fdjt'fflino, sf. przeprawienie

n. ,si.

Uberfdji'ntmeln, überfd)im=

melt, bin uberfimmelt, vn.

zacieniay, pokryty pleui.
ftberfdjla'fen, überfdifofe,

überfdjläfjt, überfdjläft, über-

fdjttef, fjabe überfcblafen, I. va.

etrrj. — przespa co
; fid) eine

©ad)e — pozostawi sobie

noc do namysu nad czem

;

II.„fid) — , vr. za dugo spa.

Ü'bcrfdjlag, sm. «e§, pi.

»fcbläge, 1) przechylenie n. si
na jedn stron (wagi); 2)

kosztorys m., preliminarz w.,

budety obliczenie n.; einen

— ntadjen obliczy koszta,

zrobi kosztorys; 3) kata-

plazm m.) 4) wyogi pi., re-

wers m. (u sukni).

Überfdjla'gen, überfd)Iage,

überfd)Iägft, überfdjlägt, über=

fd)Iuq, Ijabe überfragen, I.

va. 1) przeskoczy pn?ez co
;

pomin co, opuci, wypu-
ci (czytajc); eine ©eite —
przerzuci stronic ; 2) oblicza

w przyblieniu, obrachbwy-
wa, robi kosztorys, preli-

minarz; II. vn. (fein) prze-

skoczy nagle na drug stro-

n; in einen anbeten %o\x —
przej nagle do innego tonu;

III. ftd) —, vr. przechyli si,

przegibn si w ty i upa,
wywróci si w ty.

Ü'berfd)lagen, fdjfage,

fdjlägft, fcblägt, fcblug über,

tjabe übergefcblagen, I. va. 1)

ben SDiantct — zarzuci, owi-n si w paszcz; ein ^ßfla=

fter. — przyoy plaster, ka-

taplazm; 2) bie Seine — za-

oy na krzy nogi; II. vn.

(fein) 1) ba ^ßferb fcblug —
ko si wspi i przewali

si w ty; 2) bie Sßage fdjlägt

über waga przechyla si, prze-

waa na jedn stron; 3) po-

tkn si i wywróci si; upa-

dajc zrobi kozioka.

Überfdrtet'djen, überfcbleicbe,

überfd)leitt)ft, überfdjtid), Ijabe

überfd)üd)en, va. 1) przydyba,
wyapa kogo z nienacka, na-

pada, zaskoczy; 2) (obraz.)

Sraurigreit überid)teid)t ba
§e^s »erce ogarnia smutek.

Überfdjki'ern, va. (Ijaben)

pokry, okry, zakry kwe-

fem; (obraz.) pokry, zama-

skowa.
Uberfdjtme'ren, va. (fjaben)

1) posmarowa co z wierzchu,

zasmarowa; 2) namaci,
posmarowa tuszczem.

Ü'berfdjnaWett, bin überge«

fdjnappt, vn. 1) zapa, za-

trzasn; ba ©djtofj ift über»

gefdjnappt zamek spuci si
wierzchem, przekrci si; 2)

mit ber Stimme — zaci
si w gosie, kiksowa; 3)

(obraz.) er tft iibergefcbnappt

ma bzika, jest niespena ro-

zumu, brak mu klepki.

Übcrfdinci'cit, va. (Mafien)

orjiey, przesypa niegiem.

Übe'rfdjnü'rcn, va. (Ejaben)

zasznurowa, obwiza sznu-

rarni.

It'berfdjreibeit, fd)reibe,

fdjreibft, fcbrieb über, Ijabe

übergefdjrieben; va. napisa
co „na wierzchu.

i'tberfdirei'beit, überfd)reibe,

überfcbreibft, überfd)rieb, p&bt

überfdjrieben, va. 1) da na

czem napis, napis pooy;
2) zaadresowa, napisa adres

na czem; 3) eine Summe
auf jmnb ßonto — przepisa

jak sum na rachunek dru-

gi?.? -

Uberfdjret'bintg, sf.pl. =en,

przepisanie n., przeniesienie

n.:„rran8krypcya f.
Übetfdjtci'cn, überfdjreie,

überfdjreieft, übprfd)rie, §abe

überfd)rien, I. va. przekrzy-

cze, zakrzycze, przegada
kogo; II. fid) —, vr. wy-
krzycze si.

ÜberfdjrCt'tbftr, adi. prze-

kraczalny, dajcy si prze-

kroczy.
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ilöctfdjrct'lcn, überfchreiie,

überfchritt, t)abe überfcfyrttten,

va. 1) przekroczy, przest-

pi co (n. p. granic); 2)

(obraz.) bag -Biafis — prze-

bra miar; ba ©efe£ —
przestpi, przekroczy usta-

w; fie hat ba fecbjigfte Sa^c
überfcbritten przekroczya
szedziesitk; bie ©rengen
be 2ln[tanb — przekro-

czy granice przyzwoitoci.

itöcrfdjrci'tung, sf pi. »en,

przekroczenie «., wykrocze-
nie n., przestpienie ». ; — ber

SSefugni przekroczenie upraw-
nienia, zakresu dziaania.

Ü'berfujrift, sf, pi. =en,

naois m., tytu m., adres m.

Ü'berfcbub, s»w. =(e), p. =e,

kalosz w.
Ü&erfdjlt'Iöet, adi. przeci-

ony dugami, obduony.
Ü&erfdjlTttlling, sf. prze-

cienie n. dugami.

Ü'berfüjufc, sm. -ffe§, pi.

-fchüffe, przewyka /*., nad-

wyka/., nadmiar m., zwyka
/"., nadwyka/., reszta /

;

— ber ©innarjme über bie

SUtga&e zwyka dochodów
nad rozchody; — ber ©rnte
nadmiar urodzaju; — an
Sejten nadmiar wierszy.

Ü'berfd)Üffig, adi. przewy-
szajcy.

Ü'berfdjütten, fchütte über,

tjabe übergefchüttet, va. 1)

przela przez brzeg naczy-
nia; 2) przelewa z naczynia
do „naczynia.

Ü&erfijiit'tten, überfchütte,

habe überfchüttet, va. 1) ob-
sypa, posypa, przesypa co

czem ; 2) (obraz.) jntnbn mit
§öfltcb,fetten — zarzuci kogo
grzecznociami.

Ü'berf^trjatt, sm. =(e)§, nad-
miar m. ; — Don SBorten po-

wód /. sów.
ÜberfcbM'itgening, sf. nad-

podnienie «., nadpodek m.,

zastpienie dodatkowe.

Überfdjtoä'ngltd), adi. ob.

ttb^rfchroengltcb.

U'berfd)tt)cmien, fdjroanfe,

fcbroanfft über, ijabe über-'

gefdjroanft, vn. straci równo-
wag, pochyli si na jedn

stron; wylewa, przele-

wa si.

Ü'berfrJ)ttiaMjen, fdjroappt

über, habe übergefdjroappt, vn.

(com SBaffer in einem (Sinter)

wytrysn.
Ü'öerfrJjaefdfaiter, adi. =e8

©tilg iiMdsiarkau m. soli.

Überfdjwe'mmen, va. (Cohen)
zalewa, zala, rozlewa, po-

topi; ber glufe bat bie gelber

überfcbroemmt rzeka zalaa
pola; ber Sftarft t|i mit ©(=

müfe überfcbroemmt targ prze-

adowany jest jarzyn; bte

Sataren überfd)roemmten ba>
gange Sanb Tatarzy zalali cay
kraj; bie Überfcbroemmten
powodzianie pi.

llberfdjtrje'mimmg, sf. pi.

=en, wylew m., powód/., po-

top m.

Üöcrfd)U>e'ntmimg§i)etdj, sm.

»e, pi. =e, grobla powo-
dziowa.

Überfu)roe'tttraungöi)etd)fi!&,

sm. "($, pi. »fuße, podnóe
n. „grobli powodziowej.

liberf d)trje'ntntiing§&etd)

«

ftrjne, sf. pi. =n, korona /.

grobli powodziowej.

itberjuiuie'mmiiitgSgebiei,

s».„ <=e§, pi. «e, zalewisko n.

ii{jerjcj)irje'ngiid), adi. ob-

fity a do zbytku, niesy-

chany, niezmierny, wybujay,
przesadzony = übertrieben;

entuzyastyczny = fdjroär*

mertfd); er fjat e§ au3 =er

Siebe getan zrobi to z nad-
zwyczajnej mioci; — gliicfs

lid) fein by nad wyraz szcz-
liwym.

ÜberfdjtDe'itgitrJjfeit, sf. pi.

=en, zbytek m. ; wybujao/.,
przesadno /., przesada /.

;

entuzyazm m., egzaltacya /.

It'bEifcl'toer, adi. niezmier-

nie ciki ; zanadto trudny.

Überfdjttu'ntmcn, fchroimme,

fcfjroimmfi, fcbroamm über,

bin übergefdjroommen, I. vn.

przepyn na drug stron;
IL va. (haben) przepyn co

(rz°k).

U'berfectfdj, adi. zamorski,

transatlantycki.

Überje'gellt, fegte, fegelft

über, bin übergefegelt i über»

fegelt, I. vn. przepyn do-

kd aglami; II. va. (fjaben)

ein ©chiff — przejecha okrt,
przecign okrt; napi za-

nadto agli; einen Drt — a-
glujcminjak miejscowo.

ltberfe'hbar, adi-
d&facy

si obj okiem, wzrokiem,
dajcy si przejrze.

Überfe'Ijen, überfefje, über=

ftehft, überfielt, überfah, tjabe

überfeljen, va. 1) obj co

wzrokiem = überbliesen
;

przejrze okiem, spojrzeniem

;

2) nicht gu — fein nie do
przewidzenia; ber SSertuft

läfjt ftct) noch nicht — strata

jest jeszcze nie do przewi-

dzenia, nie da si jeszcze

obliczy; 3) przeoczy co,

pomin, opuci, niespo-

strzedz; id) habe btefen gehler
— przeoczyem ten bd; ich

Ijabe biefeö Söort — opuci-
em ten wyraz; 4) id) muf!
noch bie Stedmungen — musz
jeszcze przegldn rachunki;

5) nie zwaa na kogo, lek-

ceway kogo ; 6) puci mi-

mo, nie karci za co; tien

geiler roili ich bir — chc
ci ten bd przebaczy; 7)

(przeu.
:) jmnbn — by wy-

szym ponad kim (pod wzgl-
dem umysowym), dominowa
nad kim.

Überfe'Ijen, sn. =8, omyka
/., przeoczenie «., pomini-
cie,, n.

Ü'berfeitg, adi. nadzwy-
czajnie szczliwy.

Überfe'n&eit, überfenbe,

überfanbte i überfenbete, fjabe

überfanbt i überfertbet, va.

przesa, nadesa, zasya.

Überfe'nber, sm. «§, pi. —

,

wysyajcy m., nadawca m.

Überfe'n&ung, */. pi. =en,

nadesanie »., przesyka /.

Überfe'^bar, adi. dajcy
si„tumaczy.
lt'ber=fe$en, fefce, fe&eft i

fe£t über, habe übergefe^t, I.

va. przeprawi (przez rzek);
II. vn. (fein) przesadzi,

szybko przeskoczy
;
przepra-

wi si na drug stron ; ba§

$ferb ann ben ©raben ntdjt

— ko nie moe przesadzi
przez rów; auf einer gäljre
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ben jVlufj — przeprawi sie

promem przez rzek.
ItbcrfC^en, überfeV, über-

fefteft i -]efct, bab überfefct,

va. 1) (prze)tumaczy, prze-

oy, przekada; auö bem
gran?öfifd)cn in§ Sßolnifdje

— przetumaczy z francu-
skiego na polskie; inö s$oi-
ntfd)e — spolszczy; 2) biefe
£anbrrjerf ift mit 2fteiftem

überfetjt zä wiele jest w tern

rzemiole majstrów; 3) feine

Äunben — za wiele da
od kupujcych; biefe 3?ed)-

nung ift iiberfefci to jest wy-
górowany rachunek.

Uberfe'^cr, sm. =§, pi. —

,

1) tumacz m. ; 2) przewonik
w.JfCafjrmann).

Hberfetytrtg, */. pl. =en,

1) tumaczenie n., przekad m.;

2) przeprawa/, (przez wod),
przeprowadzenie n.

Ilt>erfe'i5uitg§red)t, sn. .(e)3,

^•„ **/ prawo «. przekadu,
ll'bcrfidjt, «A 1) rzut oka

na co, widok m., perspekty-
wa /.; »on hier bab id) eine

fdjöne — über bas Sal std
mam pikny widok na do-
lin; 2) przegld m., po-
gld m., ogólne wyobraenie;
bag erfte Äapitet gibt eine

rjoUftänbigc — über baö gange
2ßerf w pierwszym rozdziale
ma si zupeny przegld caego
dziea, pogld na cae dzieo;
3) wycig m. = furjer 2UiS=
jug, zarys m.\ — ber pol-
ntfdjen ©efd)id)te zarys historyi

polskiej; tabellarifcbe — prze-
gld tabelaryczny.

Ü'&erftdjtftdj, adi. atwy
do przejrzenia, przejrzysty,
wyrany = beutltd); jasny =
flor

;
przegldowy, pogldowy.

U'6 ecft^tltd^Ieit, sf. a-
two f. przejrzenia, przegl-
dowo /., pogldowo /.,
wyrano /., jasno f.

Ü'berftdjiSfarte, sf. pi. =n,
karta f., mapa przegldowa,
pogldowa, synoptyczna.

Ü'öerfidjtSjiiait, sm. =(e)§,

pl. -pianej . plan ogólny, po-
gldowy, plan m. caoci.

Überfie'beln, I. va. fieb(e)re,

ftebelft über, b>be übergefiebelt

i überftebeli; ein SSolf— prze-
siedli, przenie naród ; II.

vn. überfteble, bin überfiebelt,

przeprowadzi si, zmieni
miejsce pobytu, przenie si,
przesiedli si; ich überftebfe

r)eute przeprowadzam si
dzisiaj; biefe SBanfhauS nrirb

nad) 5)3ari — ten dom ban-
kowy przenosi si do Parya.

Ükrfte'b(e)Iunß /
s/. przenie-

sienie n., przesiedlenie «.,

przeprowadzenie n.

Ü'kr=ftCkn, fiebct, fott

über, bab übergejotten, va. i

vn. 1) zanadto wygotowa;
2) wykipie.

Überft'Ikrn, va. (b>ben)
posrebrzy.

Ü'&erftnnltdj, adi. nie da-
jcy si obj zmysami,
nadzmysowy, metafizyczny,
transcendentalny, abstrak-
cyjny, intellektualny = gei-

fttg; nadprzyrodzony, nad-
naturalny = übematürlid);
Setjre »om -en metafizyka f.

Ü'6erftnnlid)IeU, sf. nad-
zmysowo /., transcenden-
talno /., abstrakcya /.

Überfo'mmern, i. m. (ba=

ben) przepdzi lato; II. va.

(t)aben) przetrzyma przez
lato, przelatowa; SOiet) —
przelatowa, przetrzyma
bydo przez lato.

lt'ber=ft)anrien, fpanne,

fpannft über, tjabe überge-

fpannt, va. napi, wyszpa-
nowa, naszpanowa co z
wierzchu.

Ü&erftja'nnen, i. über»

fpanne, überfpannft, habe
iiberfpannt; va. 1) mit einem
Seppid) — pokry co kobier-

cem, napi, rozwiesi na
czem kobierzec; 2) pidzi
co obj, pid nad czem
rozcign; 3) zanadto na-
cign, napi, wypry;
(przen. :) ben ©eift — naty,
wyty umys; feine gorbe-
rungen — za wielkie stawia
wymagania; II. überfpannt,

pp. i adi. przesadzony, prze-

sadny = übertrieben; wy-
bujay, dziwaczny, fantasty-
czny, ekscentryczny, egzal-
towany.

Itkrfoa'mUljeii, */. pl. -en,
przesada f., dziwaczno /.,

wybujao /., ekscentry-
czno/., ekstrawagancya/.,
egzaltacja /.

llkrfjia'nmtrtg, sf. i) za
mocne nacignicie, wypr-
enie; przesada /".; 2) wy-
tenie n. (umysowe).

Ü'fcerfjjefulation, */• prze-
sadna spekulacya f.

itbcrftu'nnen, überfpinne,
überfpinnft, überfpann, b>be
überfponnen, va. oprze co,

przdz powlec; überfponnene
©aiten struny obcignite
przdz.

Ü'&er=fjmngcrt, fpringe,

fpringft, fprang über, bin
übergefprungen, vn. przesko-
czy, przeskakiwa ; non einem
©egenftanbe jum anberen —
przeskakiwa z przedmiotu
na przedmiot; «=be§ lieber
gorczka przeskakujca.

Itfcerfori'ngen, überspringe,

überfpringft, überfprang, fiabe

übersprungen, I. va. 1) prze-
skoczy (przez) co; einen
©raben — przeskoczy przez
rów; 2) omin, pomin;
eine ©eite — wypuci, prze-
skoczy stronic; id) tjabe

it)n in ber ßlaffe überfprungen
przecignem go w klasie;

II. fid) — , vrefl. skaczc
wywichn sobie nog.

ltberfont'uelrt, I. fprub(e)te,

fprubelft über, übergefprubelt;

überfpruble, überfprubelt vn.

(haben i fein) przelewa
si wierzchem, wierzchem
tryska, wytryskiwa; wrze,
wykipie; II. überfprubelnb,
ppr. i adi. tryskajcy; — non
SBifc tryskajcy dowcipem.

Ü'fiCtftänbtg, adi. przestay,
ostay; przejrzay; -eS £oIj
stare drzewo.

Ü'fierftarl, adi. nadzwy-
czajnie, nadmiernie silny.

Übti\tt'ä)tn, überftedje,

überfticbft, überftid)t, überftacb,

habe überftodjen, va. 1) przy-
szy jedno na drugie; 2)
przebi, zabi zadan kart.

it'fier=ftcbert, fte&t, ftanb
über, übergeftanben, vn. (Ba»

ben i fein) sta na wierzchu,
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nad czem; 1) bie -be glüjfig»
feit ostay pyn, pyn, który

sie osadzi; 2) Ijeijje ©peifen
— laffen gorce potrawy wy-
studzi.

Ükrfte'lje», überftebe, über»

ftebft, überftanb, fjabe über»

ftanben, va. 1) przetrwa,

przeby, przecierpie, wy-
trzyma; er fjar biefe Äranf>

fieit gut überftanben przetrwa,

przeby dobrze t chorob;
nad) überftanbener Slrbeit po

przebytej, ukoczonej pracy

;

er bat feine Sienfaeit über»

ftanben wysuy swój czas;

2) mit Säumen überftanben fein

by obsadzonym drzewami.

Ükrftet'guar, adi. dajcy si
przeby, do przebycia (góra).

Ü'bcHtetgcn, fteige, ftetgft,

ftieg über, bin übergestiegenen,
przej przez wierzcb, przele.

Überftei'gen, überfteige, über'

fteigft, überftteg, bab über»

fliegen, va. 1) przeby, przej
przez gór; (obraz.) eine

©djroierigfeft — przezwyci-

y, pokona trudnoci; 2)

przewyszy, przechodzi; bie

Sluägabe überfteigt bie ©in=
nafjme wydatki przewyszaj
dochody; bn überfteigt fd)on

meine Äräfte to przechodzi

ju moje siy; ba§ überfteigt

bie ©renken be§ 2tnftanbe3

to przekracza granice przy-

zwoitoci; ba überfteigt allen

Segriff to przechodzi wszel-

kie pojcie; 3) podnie,
wznie si nad pewn wy-
soko; ber g'Iufc überfteigt

ba§ 'Ufer izeka wzniosa si
ponad brzegi.

Überftet'gern, überfteigere,

überfteigerft, ijabe überfteigert,

va. podnie cen, podroy.
ÜktftCi'glt^, adi. obacz

Übetfteigbar.

ll'ucr-ftcücn, bQbe ü6erfteu"t,

va. postawi ponad co.

iiberftCUen, t)<xbe überfiel»,

va. 1) stawia jedn rzecz

na„drugiej ; 2) przestawia.

Ü'berftid), sm. =(e)g, pi. =e,

1) w kartach najwyszy tuz;

2) — machen = ftberftunben

madjen pracowa w nadliczbo-

wych godzinach.

Itkrftt'mntett, va. (baben)

1) za wysoko nastroi instru-

ment; 2) obacz übertönen; 3)

przegosowa; id) bin über»

ftimmt roorben przegosowano
mme.

U'bCrftolj, adi. nadmiernie

pyszny, zbyt dumny.

ÜOcrftra'hlett, va. (haben)

1) opromienia, promieniami

okry, olni; 2) blaskiem

przewyszy.

Ü'fieHti'etdjen, ftreid)e,

ftreicbft, ftricb über, tjaBe über«

geftrichen, va. potrze, prze-

trze po wierzchu.

Übcrftrci'u^cn, überftreid)e,

überftreicbft, überftrid), habe

überftrichen, va. posmarowa;
mit girniä — polakierowa;
m» 3'a*be — pomalowa.

Ü'ber=ftreifen, ftretfe, ftreifft

über, rjabe übergeftreift, va.

zawin na co (rkawy), na-

cign, nasun na co.

in>ei*>ftt*ucn, flreue, ftreuft

über, ijabe übergeftreut, va.

potrz czem z wierzchu,

potrzsa.

Überftreu'en, überftreue,

überftreuft, bab überftreut, va.

posypa, posypywa, obsypa.

Überftri'tfen, va. pokry
co robot poczoszkow.
Ü'ber-ftrömcn,ftröme,ftrömft

über, bin über^eftrömt, vn. po-

tokiem si rozlewa, przele-

wa, wylewa; (przen. :) mm
etro. — obfitowa, opywa
w co; ibr £erj ftrömte t>or

greube über jej serce byo
przepenione radoci; fein

ÜJlunb ftrömte non ityrem Sobe

über usta jego pene byy
jej „chway.

Überftni'men, überftröme,

überftromft, überftrömt, va.

wystpi z koryta, zala;

non lölut überftrömt zalany

krwi.
Üb'erftrö'numg, sf. wylew

m., przelanie n. przez brzegi,

zalanie n.

it'berftriimpf, sm. -e, pi.

»ftrümpfe, poczocha wierz-

chnia.

Ü'bcr=ftubicrcn, ftubiere,

ftubierft über, ba&e überftu»

biert, I. va. powtarza nauk

;

II. ftd) —, vr. er bat ftd) über»

ftubiert wycieczy si zby-
tni nauk.

Ü bcHtutyen, fiülpe, ftülpft

über, bib übergeftülpt, va.

obróci na wierzch, przewró-

ci, wywróci, podwin, pod-

ka«a.
Ü'beiftunbCn, sf. pi. nad-

liczbowe godziny pracy, nad-

czpf m.

Ü'bcr=ftürjcn
?
ftürje, fiürjeft

i ftürjt über, bin übergeftür^t,

I. vn. przewróci si, prze-

wróci kozioka; nad) tjinten

— przewróci si, upa na
wznak; II. va. eine §aube
—„wdzia czepek.

Übctftü'rscn, überflute,

überftürjeft i überftürjt, babc

überflürjt, I. va. przyspieszy,

przynagli; bez zastanowie-

nia, nierozwanie co wyko-
na; II. fidj —, vr. 1) obacz

überfchtagen III.* 2) zanadto

co przyspieszy; 3) bied za

prdko; III. überftürjt, pp.
i adi. przyspieszony, przyna-
glony.

ÜkrftÜ'räimn, sf. nieroz-

waga f.,
porywczo /., przy-

spieszenie n., przynaglenie

n., „zbytni pospiech.

Ü'hcrfÜfj, adi. przesodzo-

ny,„ zbytnio sodki.

Übertä'feln, va. (baben) ta-

flami wyoy.
UbCl'tÖU'bcn, va. (baben)

zaguszy, przyguszy ; za-

hucze, zakrzycze; (przen.:)

bie ©timme be§ ©eroiffenS —
przytumi gos sumienia.

Ü'berteiter, adi. zanadto

drogi, za drogi; »er ißreig

cena zbyt wygórowana.

Überteu'ern, va. i) za drogo

co ceni, przedawa zbyt

drosro; przedroy.

Überteu'entng, sf. pi. »en,

przedroenie n. ; sprzedawanie

n.,„^a zbyt wygórowan cen.
ÜkrtÖ'IpCln, va. (baben)

okpi kogo, zdurzy kogo,

odrwi, oszwabi, otumani
koffo.

Üuertö'fyelmtg, sf. oszuka-

nie„ n.y otumanienie n.

Itkrtö'nen, va. (baben)

gono brzmie, dwicze.
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zagueza silniejszym brz-
kiem, odgosem

;
przewysza.

Ü'bertrag, sm. «(e)3, pi.

«träge, przeniesienie n., obacz

transport.

Übertragbar, adi. i) prze-

noDy, dajcy si przenie;

2) dajcy si tumaczy; 3)

przenony, zaraliwy, za-

kany.
Itbertra'gbarfeit, sf. prze-

nono f.
Übertragen, übertrage,

überträgft, üoerträgt, über»

trug, babe übertragen, I. va.

1) przenie co na kogo,

przepisa na kogo; zda co

na kogo, przekaza komu
co, zleci komu co; eine

9ed)nung auf ein anbere
$onto — przenie, przepisa

rachunek na inne konto; bie

SBebeutung eines SBorteS —
przenie znaczenie wyrazu
(na inny przedmiot)

;
jmnbttt

eine SBeforaung — da komu
zlecenie; jmnbm eine Sßürbe
— obdarzy kogo godnoci;
2) = überfein; tumaczy,
przetumaczy 3) ein Äletb

— przenosi, znosi sukni;

4) ber ©arg rourbe in bie

ßtrdje— trumn przeniesiono,

do kocioa; 11. fid) — , vr.

1) znuy si niosc za wiele

ciarów, nadwery zdro-

wie, podwign si; 2) bie

ßranfbeit überträgt fid) auf

9JJenfd)en ta choroba jest

przenona na ludzi; III. über»

tragenb, ppr. i adi. =e Äraft

haben mie si przenon;
IV. übertragen, pp. i adi.

przenony; im «=en ©inne
w przenonem znaczeniu; «e

Kleiber znoszone odzienie.

Ükrtra'ger, Überträ'ger,

sm. »ö, pi. — , 1) przenoszcy
m. ;

— eines SBedjfelä ten co

indosuje wechsel, indosent m.
;

2) ,tumacz m.
Übertragung, sf.pl. »en, i)

przeniesienie «., przekazanie
n., przepisanie «., cesya /.,

zlecenie n.; 2) tumaczenie
«., przekad m. ; 3) przenie-

sienie n. (choroby), infekcya/.

Übertra'gungSgebitljr, sf. pi.

«en, naleyto przenona,

naleyto /., od zmiany
w;;^noci.

Übertra'gung§ur!unbe, sf.

pi. «en, dokument przenony,
przenoszcy.

Übcrtre'fföar,
r

ubertrefflid),

adi. mogcy by przewyszo-
nym, przecigniouym.

Übertreffen, übertreffe, über=

triffft, übertrifft, übertraf, tjabe

übertroffen, I. va. przewy-
szy, przechodzi, góro-

wa nad kim, przecign;
ba§ bat meine (Srroartung

übertroffen to przeszo moje
oczekiwanie; jinnbn an 2Btt>

— przewysza kogo dowci-

pem ; II. fid) —, vr. er «trifft

ftd) felbft — przeciga sam
siebie.

Ü'ber=tretben, treibe, treibft,

trieb über, babe übergetrieben,

va. za nadto spdzi; ein

^ßferb — nadto zmczy, sp-
dzi, przegoni konia.

Übertreiben, übertreibe,

übertreibft, übertrieb, habe

übertrieben, I. va. i vn. prze-

sadzi, przesadza, upiksza;
eine JtoITe — szarowa; IL
ftd) — , vr. ber 23aum bat fid)

übertrieben drzewo niknie

rodzc za wiele owoców; III.

übertrieben, pp. i adi. prze-

sadny, przesadzony; eine -e

jjforberung przesadne danie;
in ben «ften 3lu§brüden reben

mówi w najprzesadniejszych

wyrazach; =e§ Sob przesadzo-

na„pochwaa.
Übertrei'ber, sm. «§, pi. —

,

przesadzajcy m.
Ü&ertrei'bung, sf. pi. sen,

przesada /., przesadzanie n.

Ü'ber=treten, trete, trittft,

tritt, trat über, bin überge-

treten, I. vn. 1) przej na
drus stron; bie ©renje —
przej, przekroczy granic;

2) gu einer gartet — przej,
przystpi do stronnictwa;

gu einer anberen Steltgion —
przej na inn wiar; 3) ber

glufi tritt Über rzeka wyst-
puje z koryta; II. va. (febief

treten) bie ©djube — wy-
krzywi trzewiki.

Übertre'ten, übertrete, über»

trittft, übertritt, übertrat,

übertreten, va. 1) fid) ben

jjufi — nadwery, skrci
nog; 2) przekroczy, wy-
kroczy, przestpi ; einen SBe«

febt, ein ©ebot — przekro-
czy rozkaz, nakaz, przyka-
zanie.

Übertreten, sn. -§ (eines

gluffes), wylew m.
Übertre'ten, sn. «g, obacz

Übertretung.

Übertrc'ter, sm. -s, pi. —

,

przestpca m.
Übertretung, sf. pi. »en,

przekroczenie n., wykrocze-
nie, n.

Ubertre'iunggfafl, sm. =e§,

pi. =fälle, im =e w razie wy-
kroczenia, przekroczenia.

Übertrieben, adi. obacz
Übertreiben III.

Übertrie'benheit, sf. prze-

sadno /., przesada f.
Itbertrtft, sm. przegon m.,

prawo n. przepdzania byda.
Ü'bCrtrttt, sm. -(e)3, przej-

cie «.; — gum tatbotifd)en

©lauben przejcie na ono
katolickiego kocioa; kon-
wersya /.

übertrumpfen, va. (b>ben)

w kartach zabi zadan
kozer; (przen.:) przewy-
szy, pogry.

Übertit'ndjen, va.
^
(baben)

1) pobieli, zabieli, otyn-

kowa; 2) (przen.:) upik-
szy co na pozór; übertünchte

£bftid)tett pozorna uprzej-

mo.
Itbertiindjung, sf. pobiele-

nie n., zabielenie n., otyn-

kowanie n.; upikszenie n.

Ü'berbcrötenft,' sm. -e§, pi.

-e, „nadzwyczajny zarobek.

Übertoö'ttew, va. (haben)

przeludnia, przeludni.

Übertoö'lfcrung, sf. pi. =en,

przeludnianie n., przeludnie-

nie, n.

Ü'berÖOtt, adi. nadto pe-
ny,,, przepeniony.

Überbo'rteiien, va. (b>ben)

skrzywdzi, zedrze, oszuka,
odrwi kogo.

Übertoo'rteUung, sf. pi. «en,

pokrzywdzenie n., krzywda/.,

oszustwo n.

Überma'Aen, I. va. (haben)

dozorowa, pilnowa czego,

strzedz kogo, czuwa nad kim,
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nad czem ; II. fid) — , vr.

wycieczy si dugiem czu-

waniem; III. 1) überroadjt,

pp. i adi. niewyspany =
übernächtig; ein =er SRagen
odek rozstrojony czuwa-
niem; 2) dozorowany, pilno-

wany, strzeony.

Übertöa'djfen, überroadjfe,

überroäcbjeft i überroädjft,

überroudjö, überroaa)fen, va. i

vn. (Ijaben i fein) wyró na
czem; zarasta, zarosn,
obrasta; przeró kogo lub

co; bie Saube ift mit ©feu— altana jest zaronita, po-

kryta bluszczem; (przen.:)

mit %(tt -eö gletfd) miso
przyrastaa; er f)at bie ©d)roe=

fter fdjon — przerós ju
siostr.

Itüertoa'djllttg, sf. nadzór
m. ; kontrola /'.

ifbertoaflen, maile, roattft

über, übergeroaHt, vn. (fein)

1) przekipie; wrze silnie;

2) nor 30m, nor greube —
uieposiada si ze zoci, z

raójpci.

Übertoä'Ittgen, I. w. (Ija=

ben) pokona, przemódz, prze-

ama, zwalczy; ©chroierig«

feiten — przezwyciy tru-

dnoci; nom (Schlafe überroäl°

tigt roerben by zmorzonym
snem; nom ©chmerje über»

roältigt roerben by zamany
boleci; fidj non einer £etben=

fd)aft — laffen uledz namit-
noci

;
jmnbn — podbi kogo,

zawojowa go; II. überroälti=

genb, ppr. i adi. imponujcy,
odurzajcy.

UberMlttgcr, sm. =§, pi.

— , zwycizca m., poskromi-
cie!, m.

ItberM'lttgilttg, sf poko-
nanie «., zwalczenie n., po-

skromienie rt., zwycienie
n.,„przezwycienie n.

Übertoä'fferh, va. (Ijaben)

obacz SBeroöffem.

jt'bettDetfe, adi. przemdry.
UberüJei'fett, überroeife,

überroeifeft i überroeift, über»

roieö, habe überroiefen, va. 1)

przekaza, odstpi, odda,
wyasygnowa ; 2) jmnbn einer

©chulb — udowodni komu
win; obacz Überführen.

liüertiiet'fllltg, Sf. 1) prze-

kazanie n., przekaz m., wy-
asygnowanie n., asygnacya

/., cesya /.; 2) obacz Über»
fübrung.

itbcrlDCt'jjcit, überroeifje,

überroeifteft i überroeifjt, habe

überroeift, va. pobieli, obieli.

Ü'bertpeUltd), adi. uadwia-
towy, nadziemski.

ÜbctuiC'nblid), adi. i adv.

eine =e 3la\)t szew obrzucany,
obwódkowy.

it'ßer=ö)Crfcn, roerfe, roirfft,

roirft, roarf über, Ijabe über»

geroorfen, va. zarzuci na co
;

einen SJtantet — zarzuci
paszcz; einen SEenpid) auf ein

©ofa — zarzuci kobierzec

na „sof.

ÜberWrfen, überroerfe,

überroirfft, überroirft, über»

roatf, habe überroorfen, I. va.

eine ÜBanb mit Äalf — ob-

rzuci cian wapnem, na-

rzuci wapno na cian; II.

fid)
—,vr. przewróci si, upa

na wznak; fid) mit jmnbm
— pokóci, poróni, powa-
ni si z kim; er hat fid)

mit feiner ganzen gamüie
Überroorfen poróni, pokó-
ci,si z ca swoj rodzin.

it'&CrtoCrt,
* sm. <=e§, nad-

wyka /". wartoci.

Übertoi'djfett, va. (haben)

powoskowa, wywoskowa.
Ü'bcrlDtd)tig, adi. I) prze-

waajcy, majcy ponad
ustanowion wag; 2) bardzo

wany.
It'bertmdjtigleit, sf. i) wy-

sza waga (przy monetach),
przewaanie n. ; 2) wielka
donioso.

i'tbertot'ifcin, va. (Ijaben)

obncz SBeroicfeln.

Übcrtijte'gen, überroiege,

überrotegft, überrcog, bab
überroogen, I. va. 1) prze-

waa, wicej way; 2) wa-

noci przewyszy, przewa-
a; bie £>erjen§aüte überroiegt

bet ihm dobro serca prze-

waa u nieco; jmnbn an
Vermögen — przewyszy
kogo majtkiem ; II. vn.

(haben) przewaa, na wadze
przechyla si na jedn stro-

n; III. überroiegenb, ppr.

a) adi. przewany, przewa-
ajcy; eine »e 9Jietjrr)ett prze-

waajca wikszo; b) adv.
przewanie, przewaajco.

Ü'bertttnJ), sm. *e8, miej-

sce, gdzie si jest chronionym
od wiatru ; biefe Seite Ejat —
w t stron wiatr nie wieje.

Überun'n&bar, adi. obacz
ttberroinblid).

ltbertoi'nben, überroanb,

bab überrounoen, va. 1) zwy-
ciy, przezwyciy, po-

kona, przemódz; ben fCeinb— pokona, zwyciy nie-

przyjaciela; 2) fid) (felbft) —
przezwyciy si; id) fann
mid) nicht — nie mog si
przezwyciy, opanowa;
fid) überrounben geben da za
wygran ; 3) przeama, zwal-

cza, zwalczy, przezwyci-

y; id) I)abe alle |>inberniffe

überrounben przeamaem,
usunem wszystkie przeszko-

dy; etroa fdjroer — lönnen
trudno co przebole; ba§ ift

ein ü&errounbener ©tanbpunft
to jest przesadzone stanowi-
sko; 4) owin = beroicMn.

Itberttn'nöer, sm. *,pl. —,
zwycizca m., pogromca m.

Übcrttt'nblid), adi. mogcy
by pokonanym, dajcy si
pokona.

Übertot'ttbitng, sf. i) po-

kouauie »., zwycieuie «.;

2) przezwycienie n., prze-

amanie w., zwalczenie «.,

przemoenie n. ; ba§ hat m.id)

niel — gefoftet przyszo mi
to trudno; nur mit grofjer

— fonnte id) e§ tun musia-

em sobie gwat zada, by to

zrobi.

l'tbertot'ntew, vn. (ha-

ben) (prze)zimowa ; II. va.

(Ijaben) (prze)zimowa co,

przez zim przechowa.
ÜberttH'trteriutg, sf. (prze)-

zimowanie «., przechowanie
n. „przez zim.

Ü'bertotfcig/ adi. prze-

mdry.
Übertoö'Iben, va. (b,aben)

zasklepia, sklepienie da
nad czem.

libertöö'ifen, fid) — , vr.

zachmurzy si, pokry si
chmurami.
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Überuiii'rJjent, va. (haben)

1) bujnym zarostem pokry-
wa, wybuja, zarasta;
(obraz.) bie ^Jolitit überrou»

d)ert alles polityka usuwa, wy-
klucza wszystko inne, góruje

nad wszystkiem innem; 2) ko-

go przez lichw wyzyskiwa.

Ü'berrouif, sm. =eg, pi.

=rciirfe 1) powoka/., to czem
co jest obrzucone, zarzucone;

2) zarzutka /*., paszcz m.,

opocza /.

Ü'krjaljl, sf. 1) liczba

przewaajca, zbywajca,
przewyszajca; 2) przemoc/.
= Übermacht; ber — roeichen

ustpi przemocy; 3) wik-
szo /. = ajjehrjafil.

Ubersa'blen, va. (haben) i)

jmnbm eine ©umme — prze-

kaza komu jak kwot; 2)

przepaci, przepaca.

iberjitylen, I. va. (haben)
przeliczy, przelicza co; II.

fid) — , vr. przeliczy si, omy-
li si liczc.

U'krjäbltg, adi. nadliczbo-
wy, nadetatowy, dodatkowy.

Ü'beraahn, sm. «e§, pi.

»Jahne, zb dodatkowy, wyra-
stajcy nad drugim.

U'&erjett, sf. zajcie, nad-
rohkowe, naddniówka f.

Ü'bersetttg, adi. = ü6erreif.

ii'beräettüergütung, sf. po-
dnjowe n., nadduiowe n.

ÜuCCjCU'gen, I. va. (haben i

fein) przekona, przekonywa,
tumaczy, perswadowa;
przewiadczy; ich habe ihn
oon feinem Unrecht überzeugt
przekonaem go o jego nie-

susznoci
; II. fid) — , vr.

przekona si; fid) mit eige=

nen 2lugen — naocznie si
przekona; III. überweugenb,
ppr. i adi. przekonywajcy;
IV. überzeugt, pp. i adi. prze-

konany; feft barjon — fein,

bafj . . . by mocno przeko-
nanym o tern, e . . .

Ubtrjcu'gung, */. pi. -en,
przekonanie n., pewno /.,
przewiadczenie n. ; id) habe
bas alles aus — getan uczy-
niem to z przekonania; id)

bab bie — geroonnen powzi-
em to przekonanie.

llherseu'giingSgabe, sf. dar

m. przekonywania, wymowa
przekonywajca.

Uberjcugimgrtraft, sf. sia
przekonywajca.

Übcrjeii'giing£treiie, sf. wier-

no f. przekonaniu, stao
/. „przekonania.

Ü'ber=3teJ)en, 3°9 «&<*, habe

übagejOnen, I. va. 1) prze-

cign na drug stron, po-

nad co; jmnbn ju fid)
—

przecign kogo na swoj
stron; 2) wdzia co na
wierzch; id) habe einen 9)ian=

tel übergewogen wdziaem, za-

rzuciem paszcz; 3) jmnbm
eins — cign kogo lask;
II. vn. (fein) przeprowadzi
si, przenosi si; fie ift in

tt)e neue 2Bohnilng überge-

wogen przeprowadzia si do
nowego mieszkania.

ilberjte'kn, überwog, Cabe
überjogen, I. va. 1) powlec
co czem; id) habe bie Sorte

mit gucfer überwogen polaem,
ocukrowaem tort; Dbft mit
3ucfer — ocukrza, kandy-
zowa owoce; 2) ein 3Jett

frifd) — wieo, na czysto

obwlec, powlec óko; 3)

©chamröte überjog fein ©e=
ficht rumieniec wstydu wy-
stpi mu na lica; ber £>im=

tnel mar mit SBolfen über»

Wogen niebo byo pokryte
chmurami; 4) ein Sanb mit
Ärieg — wnie wojn do
kraju; II. fid) — , vr. fid) mit
SBolfen — pokry si chmu-
rarni, zachmurzy si.

ii'berjiekr, sm. =i, pi. —

,

zarzutka mska, palto n.

ltberjtC'l)ling f 6/. powleka-
nie^., pokrycie n. , wdzianie n.

Übcrjt'mien, va. (haben) po-
kry, powlec cyn.

Übersi'nnung, sf. pokrycie

n.,„powleczenie n. cyn.
Überjil'tfent, va. (haben)

(p)ocukrzy, ocukrowa, ob-

sypa cukrem; cukrem pola;
kandyzowa; lukrowa;
(obraz.) eine bittere ^JiEe —
osodzi gorzk piguk.

Hbcrju'öcrung, sf. (p)ocu-

krzenie n., polanie n. cukrem
;

kandyzowanie n. ; lukrowa-
nie n.

Uberjug, sm. «(e), pi.

=WÜge, 1) powoka f. ; obwó-
czka/., powóczka /"., nawó-
czka/. (poduszek); pokrowiec
m. (na meble); futera m. (na
parasol); patyna /. (na meta-
lach).

Uberjttie'rd), adv. z ukosa,
bokiem, na poprzek; jmnbn
— anfeljen patrze na kogo
z ukosa, z podeba; er nimmt
aUeä — bierze wszystko
krzywo.

ÜbÜattO'n, sf. I) zajmowa-
nie n. pewnej przestrzeni ; 2)

pi. «=en, ubikacya /. (mie-

szkalna).

Übtquitit't, sf. wszechobe-

cnie hoska.

ll'bltd), adi. i adv. zwy-
czajny, uywany, w zwycza-
ju, w uyciu bdcy; bas ift

bet uns nicht — tego niema
u nas w zwyczaju, to wy-
szo u nas ju z mody, tego

si u nas nie praktykuje

;

ein -es SBott uywany wy-
raz; bie "t ÜHebe zwyczajowa
mowa.

Ü'bltrhfeti, sf. pi. «en, 1)

zwyczaj w., uycie n., moda

f.; 2) obacz Übelfeit.

11 'brig, L adi. 1) pozostay;
zbywajcy; inny = anbere;

resztujcy; ba =e @elb
reszta z pienidzy; bte =en

2Jienid)en inni ludzie, reszta

ludzi; ich habe nichts — nic

mi nie pozostao; ha&en ©ie

etroas Seinroanb — ? czy masz
pan troch zbywajcego pó-
tna?; id) tjabe roenig 3eit —
mam mao zbywajcego czasu

;

(obraz.) id) habe nichts für

ihn — mog mao powie-

dzie na jego korzy; toie«

Biet haft bu — behalten? ile

zaoszczdzie z tego? er ift

allein oon feiner gamilie —
geblieben pozosta sam jeden

z caej rodziny; e bleibt

mir nichts anberes — , ais . .

.

nie pozostaje mi nic innego,

jak . . .; — laffen pozosta-

wi; es iä&t W" rcünfdjen —
pozostawia do yczenia ; ba§

übrige reszta, resztnjce; im
=en zreszt; ein übriges tun

czyni ponad obowizek; 2)

zbyteczny, niepotrzebny
;
Qbtf
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Sieben finb — paskie ga-

danie jest zbyteczne ; II. adv.

— genug a nadto, wicej
jak potrzebne.

Ü'IJrigenS, adv. zreszt,

nadto, prócz tego.

Ü'fcllltfl, sf. pi. »en, 1) wi-
czenie n.

;
praktyka/., wpra-

wa /., rutyna /. ; au3 ber —
fommen wyj z wprawy;
— in etro. Ijaben mie w czem
wpraw; — mad)t ben SDtofter

wprawa prowadzi do dosko-

naoci; ©d)Ul— wiczenie
szkolne, zadanie szkolne; 2)

bie =en ber ©olbaten wicze-
nia wojskowe, egzecyrka /.;

tnuftfalifcfoe =en wiczenia mu-
zyczne; Fingerübungen wi-
czenia palcowe; 3) geiftlid)e

<=en wiczenia religijne.

t
it'bmtflSiiufgabe, */. pi. =n,

wiczenie «., zadanie n.

Ü'bungSbud), sn. -(e)§, pi.

=biid)er, ksika /. z wicze-
niami, wiczenia n. pi.

Ü'&ungSgefcfyuiaber, sn. -§,

eskadra szkolna.

Ü'Iiitngstager, sn. *§, pi.

—

,

ti
obóz m. na manewrach.

iHangSmarfrJj, sm. =eg, pi.

stttärfdje, marsz wojskowy
przy wiczeniach.

it'bungstytafc, sm. =e§, pi.

»plaCe, plac m. wicze.

it'öungSftücf, sn. =e, pi.

»fiucie, wiczenie n.

Ü'tHtng§3Cit, */. czas m.
wicze.

U'fer, sn. --%, pi. —, brzeg

m., wybrzee n., nadbrzee
n., plaa f. ; bifht am — nad
brzegiem ;läng§be3 =3 wzdu
brzegu; bctä — erreichen do-

bi do brzegu; am DJleereö—
na wybrzeu morza.

U'ferbemotjner, sm. =§, pi.

— , mieszkaniec m. wybrzea.
U'feubrudj, sm. «e§, pi.

»brüdje, oberwanie n.si brzegu.

U'ferbamnt, sm. =e§, pi.

•bämnte, grobla nadbrzena.

U'fcr&ctftticrf, sn. =e, pi.

*e, obrzeg m., tama ochronna,
opaskowa; opaska nadbrzena,
brzegosona /.

Xl'fergefcühr, sf. pi. -en,

"U'fetgcib, m. .-e3, ldowe n.,

oplata/, za trzymanie statku

przy brzegu.

U'fcrlotlb, sn. «e3, pi. -an«
ber, nadbrzee «., porzecze n.

U'feclanbfdjaft, sf. pi. »en,

krajobraz nadbrzeny.

ItfCttoS, adi. bezbrzeny

;

(obraz.) bez granic.

U'femd)*, sn. -e3, obacz
©tranorecht.

U'fei-fdjn^b anten, pi. bu-

dowie ochronne dla brzegów,
obw.-irowanie n. brzegów.

U'fcrffhttialüc, sf. pi. «n,

brzegówka f., grzebielucha f.

It'ferfette, */. brzeg m.; bte

recbte, linfe — prawy, lewy
brzeg.

U'ferftedjt, sm. =e3, pi. =e,

rybaczek m.

U'fCrbÖgd, sm. pi. ptactwo
wybrzeue.

Ifferjott, sn. .(e)3, pi.

=3bHe, obacz llfergebübr.

lt!)ta'n, sm. »en, pi. =en,

obacz Ulan.

\U)l, sf. pi. -en, 1) zegar

m., zegarek m.
;
godzina /*.

;

bie — fdjlägt zegar bije; bte

— gefjt Bor zegar si pie-
szy; bie — ge£)t nad), jurüd*

zegar si opania; nneDtel

— (tft e3), roaS ift bie — ? która

godzina?; e ift 2 — jest

druga godzina; e3 Ijat 10 —
gefcblagen dziesita wybia;
e3 tft über 4 — ju czwarta
mina; bie — ift abgelaufen
zegar jest nienakrcony, prze-

sta chodzi; (obraz.) feine —
tft abgelaufen jego godzina ju
wybia; meine — ift fteben ge=

blieben mój zegarek, zegar sta-

n; feine — richten, ftellen

zegarek uregulowa ; nad) ber
— feften popatrze ua zegar;

ein 9flann nad) ber — czo-
wiek podug zegarka, czo-
wiek bardzo punktualny.

U'firantrteb, sm. =(e)3, pi.

=e, r»zpd m. u zegara.

U'Ijrbanb, sn. =e§, pi.

=banber, sznurek jw., tasiemka

f. do zegarka.

It'firbertel, sm. -§, pi. —

,

nakrywka/., koperta/, od ze-

garka.

irijrenfabnf, sf. pi. -en,

fabryka f. zegarków.

Sntenber, ®eufd)=j)0lnifdfie§ SSörterBud).

U'ljrenfabrifant, am. =en,

pi. =en, fabrykant m. zegarków.

U'ljrenfaOrifation, sf. fa-

brykacya /. zegarków.

U'ljrent)anbel, sm. =3, han-
del m. zegarkami.

U'brenljänbler, sm. »3, pi.

— , handlarz m. zegarkami,
zegarmistrz m.

irijtfeber, sf. pi. =n, spr-
yna zegarowa.

U'lji'ßelJCinge, sn. «e3, pi. —,
dewizka /., wisiorek m. przy

zeg-arku.

It'firgeljäufe, sn. =3, pi. —

,

koperta /. od zegarka.

injrgeftett, sn. =e3, pi. =e,

stela m. na zegar.

U'firgettndjt, sn. -e3, pi. -e,

wasra zegarowa.

Uljrglag, s«.=fe3, pi. --gläfer,

szkieko n. od zegarka.

lt'^rglOCfC, sf. dzwonek m.
przy zegarze.

U'ljrljalter, sm. =§, pi. —,
postument m. na zegarek.

U'Ijrfette, sf. pi. <*n, a-
cuszek m. do zegarka.

lt'I)rmad)cr, sm. <*%, pi. —

,

zegarmistrz m.

Ubrmad)erei', lt'brmotfjer=

flinft, sf. zegarmistrzostwo n.

U ^rmarfjcilcfirltng, sm.
=(e)3, pi. =e, chopak m. u ze-

garmistrza.

U'Jjtyegel, sm. =§, pi. —
wodoskaz zegarowy.

IHjrrab, sn. *e3, pi. -räber

kóko n. w zegarku, zegarze

injrfrftniffel, sm. :§, pi
— , kluczyk m. od zegarka
ze<rara.

U'brtafdjC, sf. pi. -n

maa kiesze na zegarek.

IfhttDCr!, sn. =eS, pi. «e

tryby pi., werk m. w ze

garku.

Ifl^rseiger, sm. =§, pi. —
wskazówka /. przy zegarku
zegarze.

U'I;U, sm. '§, pi. =3, pu-
hacz m.

U'ljjen i H'acn, «*. i vn.

(b,aben) droczy si z kim
kpi z kogo.

ll'fag, sm. -feä, pi. =fe,

ukaz m.

UfeiCi', sf. oklej m. (ryba),

ltla'n(e), sm. =en, pi. -en
;

uan m.

40
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lllcma, sm. =(e), pi. *g,

ulema to., komentator m.
koranu.

Ulf, sm. .(e)§, pi. -e, art
TO., figiel to, krotoekwila /.

Ulfen, vn. (haben) arto-
wa, figlowa.

Ulme, */. pi. -n, i) lt'I*

ntenliaum, *m. -eg, pZ. -bäu-

me, wiz m., brzost m.\

alatte — obacz g-elbtitfter,

Söergrüfter; 2) strona formo-

wa (górn.).

Ulmen-, Ulmen, adi. wi-
zowy, brzostowy.

Ulmcttgcfjölj, sm. -eg, pi.

-e, Ulmcnujalocljen, sn. -g,

pi. —
,

gaik wizowy7
, brzo-

stowy.

Itlmetldolj, sn. -eg, wi-
nia /.

Uimenjjflaitäiing, sf. pi.

=en, Ulmemoalo, sm. -eg, pi.

-roälber, obacz Utmenget)öt3.

Ulftcr, sm. *g, pi. —,
grubsze palto jesienne mskie.

Itlttmaltim, sn. -(8), pi.

=g i -ta, ostatnie, stanowcze
danie.
'Ultimo, sm. -(g), pi. -a

i -ttmi, ostatni dzie, ko-
niec m. miesica, ultimo m.

Ulttmogefcfjäfte, sn. pi.

interesa terminowe na ul-

timo.

Ulttmoregultcning, sf. &
-en, obrachunek m. na ultimo.

Itltta, sm. =(g), pi. = g,

radyka m., skrajny m.
ÜltraltDeral, adi. skrajno

liberalny, kracowo liberalny,

wolnomylny.
Ultraltnfe, sf. skrajna

lewica.

Ultramart'n, m. -(e)g,

farbka niebieska, ultrama-
ryna /.

Ulttamontalt, adi. skrajnie

klerykalny, ultramontaski.

UltramontaniSmiig, sm.
— , skrajny klerykalizm.

Ultrarot, adi. -e ©trabten
promienie pozaczerwone
(ehem.).

UltrabtOlett, adi. poza-
fiokowy.

Um, I. praep. z 4. przyp. 1)

koo, okoo kogo lub czego;
mir fpajierten — ben Seid)
przechadzalimy si (na)okoo

stawu; bitte fid) — ben Sifd)

JU fefcett prosz usi (na)-

okoto stou; eg tnu| immer
jmnb — ihn fein zawsze

musi by kto przy nim; —
ben §alg fallen rzuci si
komu na szyj; aHeg breht

fid) — ihn wszystko od niego

zawiso; aHeg breht fid)
—

mich wszystko si w koo
mnie kjci; mir ift fchreer =g

^erj ciko mi na sercu;

ein Sud)' — ben §alg, — ben

Äopf binben zawiza chust-

k na szyi, gow obwiza
chustk; 2) — roelche ^5ett

fonn id) bort fein? w jak
por, w jakim czasie mog
tam by? big — biefe Seit

bin id) fertig do tego czasu

bd gotów; — 3 Uhr o

trzeciej; — bie nierte ©tunbe
okoo czwartej, o czwartej

;

— Dftem okoo Wielkiej nocy;
— 2Ritternad)t okoo pónocy

;

3) po; id) erroarte ihn Sag —
Sag oczekuj go z dnia na
dzie, dzie po dniu ; einen

Sag — ben anbeten co drugi

dzie; fte fommen einer —
ben anberen przychodz je-

den po drugim, jeden za

drugim; kolejno; 4) za; Sluge

— 2luge, Sajjn — 3a&n oko
za oko, zb za zb, wet za

wet; — bareg ©elb einfaufen

kupowa za gotówk; —
nidjtg za nic, o nic; — ntcfctg

unb rcieber nitfctg zgoa o

nic; — jeben $reig za ka-d cen ; — atteg in ber

2Beli nid)t za nic w wiecie,

adn miar; jmnbn —
50 fronen ftrafen skaza
kogo na 50 koron grzywny;

5) o; — bie £>älfte größer

o poow wikszy; — jroei

Qahre älter o dwa lata star-

szy; — fo beffer tern lepiej;

— fo fd)timmer tem gorzej

;

— fo meljr tem bardziej;

id) bab mid) — oieleg oer-

redjnet przerachowaem si
o wiele; 6) rote .ftebt eg —
bie ©ad)e? jak tam rzecz stoi?

wie ftebt eg — bid)? jak tam
z tob? roie ftebt eg —
3&re ©efunbfjeit? jak tam
z paskiem zdrowiem? —
etttmg roiffen wiedze o czem;

eg ift etroag ©chöneg — bie

Siebe adna to jednak rzecz
mio; 7) jmnbn — feine

©ebulb beneiöen zazdroci
komu cierpliwoci; — ©otteg
lüiÜen! dla Boga! na mio-
bosk! — ber lieben diul)t

mitten dla miego spokoju;
— meinetroitten dla mnie;
8) — etroag fommen pozba-
wi si czego, traci co,
postrada co; jmnbn — etro.

bringen pozbawi kogo czego,,

zabra komu co ; eg ift
—

ibn gefchefjen jest stracony,

zgin, ju po nim; cg ift

febabe — bie oerlorene Seit
szkoda straconego czasu; 9)

o kogo, o co; fid) — ein 2lmt
beroerben stara si o urzd;
fid) — ein 2)abd)en beroerben

stara si o pann; fid) —
jmnbn beliitnmern troszczy
si o kogo; fid) — ben §alg
reben skompromitowa si
przez mow nierozwan,
gadaniem na mier sobie

zarobi; — bie SBete o za-

kad, na wycigi; — fid)

fd)tagen rzuca si, bi w-
okoo siebie; — 3tahe fchreien

woa o pomst ;
— ^tlf

e

rufen woa na pomoc, o po-

moc; II. adv. 1) recbtg, linfg

— na prawo na lewo zwrot;
— unb — naokoo ; atteg —
unb — fehren przewróci
wszystko do góry nogami;
ber SBeg ift eine 3Mle —
droga ta skrca o mil da-

lej, dokada si mil diogi

;

2) feine Seit ift — jego czas

min; roenn bag Sjahr — ift

skoro si rok skoczy; 3) —
ju aby, aeby; — mid) furj

JU faffen krótko mówic; er

ift gu uorfichiig, — fid) eine

33lö§e ju geben jest zanadto

ostronym, by si kompromi-
towa; ber günfttge Slugenblitf,

— fid) ju oerabfcbieben po-

mylna chwila, by si po-

egna.
lt'm=atfent, va. przeora.

U'm=anoern, änbere, än-

berft um, habe umgeänbert,

va. przemieni, przeistoczy,

przeinaczy; zmodernizowa,
odnowi (suknie).

U'mäni)ermtg, sf. pi. h\\,
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przemienienie n., przeisto-

czenie «., przeinaczenie n.
;

zmodernizowanie n., odno-
wienie n.

U'm=aröeiten, va. (baben)

1) przerobi; 2) obrobi
(rol).

U'markttitng, sf. pl. =en,

przerobienie n., przeróbka/.,

obrobienie n.

Itma'rmen, I. va. (baben)
ucisn, uciska, wzi
kogo w objcia, obj, obej-

mywa; II. fid) — , vr. ci-
ska, caowa, obejmywa si.

ltma'rmmtg, sf. pl. -e,
Itma'rmen, sn. -§, ucini-
cie n., ciskanie w., ucisk m.,

objcie «., caowanie n.

It'mbttU, sm. "t, przebu-

dowanie n., przebudowa f.,

rekonstrukcya /., restauro-

wanie n.

lt'm=t)auen, va. (Mafien)

przebudowa, rekonstruowa,
restaurowa.

llmfiau'Cn, va. (baben) obu-

dowa naokoo czego.

lt'm=bel)aften, Behielt um,
bab umbebalten, va. zostawi
na sobie, nie zdejmowa, za-

trzyma; id) bebalte ben 9ftan=

te um nie zdejmuj pa-
szcza.

U'mkrftftt), sm. =e§, pl. =e,

umbra /., sterczozb m.
(ryba).

lt'm=ktten, va. (baben)

przesa, przecieli (óko).
U'ltt'btegen, bog um, bab

umgebogen, I. va. zagina,
przegina, przegi, zagi,
skrci; II. fid) —, vr. zagi-

na, zagi si, przepina,
przegi si; III. umgebogen,

pp. i adi. zagity, przegity,
odgity, podgity, skrcony.
U'm=6HbCn,«a. (baben) prze-

ksztaca, przeksztaci, prze-

obraa, przeobrazi, przero-

bi; zmodyfikowa.
lt'mbtföimg, sf. przekszta-

cenie «., przeobraanie «.,

przerobienie «., transforma-

cya /., modyfikacya /., re-

konstrukcya/. (gabinetu mini-

steryalnego).

lt'm=binben, bonb urn, Ijabe

umgebunben, va. 1) obwizy-
wa, obwiza, zawizywa

zawiza; id) fjabe eine <Sd)ürje

umgebunben przypasaem far-

tuch; ein §a[§tud) — zawi-
za chustk, krawatk; 2)

na nowo oprawi; bo 23ud)

ift neber umgebunben ksika
jest na nowo oprawiona.

ttmbt'nben, umbanb, bab
umbunben, va. obwiza co

;

obandaowa; id) tyabi ben

ginger mit £einroanb um=
bunben mam palec obwi-
zany pótnem; ein Sßafet —
obwiza paczk.

lt'm=&tafen, biöft, blies um,
habe umgeblafen przewróci
dmuchajc.

UmMa'fen, umbläft, um=
blies, umblafen, va. owia,
zawia; uon ben SBinben um=
blafen fein by owianym od
wiatrów.

U'm=blättern, va. i vn.

(fjtlben) przewraca kartki,

przeglda, przerzuca.

U'mU\d,sm. «=(e)§, l)rzutm.
oka naokoo siebie = Df{unb=

blicf; 2) spojrzenie n. poza
siebie = Stüdbliu*.

U'm=bltcfen, vn. -(baben) i

fid) — , vr. 1) oglda si nao-

koo siebie; 2) w ty spojrze,

obejrze si.

U'lttbra, %/. 1) umbra /.,

kreda i farba ciemnobruna-
tnego koloru; 2) obacz Um=
berfifcb.

Umkau'fen,, umbrauft, va.

(b"ben) szumie koo czego.

U'm=brcd)cn, brad) urn, b,ahe

umgebrochen, I. va. 1) prze-

ama; bie Saft ber grüßte
bat ben Saum umgebrochen
ciar owoców przeama
drzewo; 2) ein gelb — kar-

czowa, wykarczowa pole;

wykopa, wybra; 3) (w dru-

karni) zama kolumn i re-

szt przenie na inn; prze-

oy; poprzekada; II. vn.

(fein) zama, przeama si
pod ciarem.

tt'm-brtngen, bradjte um,
t)abe umgebracht, I. va. zabi,
zgadzi, zamordowa

;
(przen.)

feine ßornpümente bringen

mid) um jego grzecznoci za-

bijaj mnie; II. fid) — , vr.

zabi si, popeni samo.

bójstwo, ycie sobie odebra.

U'm=bämmen, b.abe um-
gebämmt, va. odnowi bruk.

Itmbä'mmen, bab um-
bämmt, va. grobl otoczy,
ogrobli, otamowa,

lt'm=becfen, va. (tyaben) 1)
nakry na nowo do stou ; 2)
inaczej pokry, przeoy da-
chówk, gonty.

irmbeuten, va
%

(baben)
inaczej co wyoy, wytu-
maczy, inne da czemu zna-
czenie.

lt'm=btd)ten, va. (baben) ein

©ebidjt — przerobi poemat.

Itmbrä'ngen, va. (baben)
jmnbn — nastawa na kogo,
dokucza komu, dopiec komu.

U'mbreljbar, adi. dajcy
si okrci.

U'm=brel)en, I. va. (baben)
obróci, przewróci, okrci,
zakrci, skrci ; ben ©d)iiiffel— obróci, okrci klucz;

einem SBoget ben Äopf — skr-
ci ptakowi gow, kark;
(przen.:) ben ©pief? — obró-
ci kota ogonem; II. fid) —

,

vr. obróci si; r)tec fann
man fid) nidjt — tu si nie

mona obróci.

U'mbrekr, sm. *$, pi. —

,

1) ten co okrca; 2) okr-
cacz m., misie skrcajcy.

It'mbreljung, sf. pl. -en,

przewrót m., obrót m., kr-
cenie si »., rotacya /.

U'mbret)ung§au)fc, sf. o
rotacyjna, obrotowa.

U'mbrei)ung3kuiegung, sf.

pl. «en, ruch rotacyjny, obro-

towy.

U'mbreljungSgefdjttiinbigfetr,

sf. chyo /'. rotacyi.

It'mbrelmng^unft, sm. «es,

pl. •(, punkt rotacyjny.

tt'mbrncf, sm. =(e)3, pl. =e,

przedruk m., przedrukowa-
nie n.

U'mbrurfen, va. (baben)
przedrukowa.

U'mbllftcn, va. (baben) roz-

wiewa wo okoo czego.

Umbu'nfeln, ltmbii'ftern,

va. (baben) zaciemni, za-

mgli, zaspi; umbunfelter
SSerftanb zaciemniony umys.

Itmfd'djeln, va. (baben) po-

wiewa (wachlarzem) okoo

40*
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kogo; laue Säfte — m\$
letni wietrzyk owiewa mnie.

U'ltHaljrCtt, fäf»rft, fäfirt,

fuhr um, umgefahren, I. vn.

i va. (haben i fein) objecha,

objeda, (o)mii), koowa;
przejecha kogo ; II. fich — , vr.

objeda, koowa; ftdh urn

jroei «Weilen — koowa dwie

mile.

Umfa'brCH, umfäfirft, um«

fät)rt, umfuhr, bab umfahren,

va. objecha; eine Qu fel
~~

objecha wysp.
U'mfabtt, */. pi. «en, ob-

jazd m., objedanie n.\ omi-

niecie »., koowanie n.

U'mfaü, sm. -(e)3, obacz

Umfallen.

U'm=fatten, fäUft, fällt, fiel

um, bin umgefallen, yn. (fein)

1) upa, przewróci si; 2)

pada, zdycha (o bydle).

It'mfaüCIt, sn. •$, upada-

nie »., przewrócenie si; pa-

danie, zdychanie n. (byda);

e§ ift eine £>t£e jum — jest

upa, e zgin mona.
U'mfang, sm. =(e)§,

r

pi
»fange, sm. 1) objto /.,

obwód m., rozlego /., roz-

cigo /., zakres m., prze-

strze; ein S?rei tum jroei

Wetem — koo o dwóch me-

trach obwodu; ber 23aum fiat

1 3)leter im — drzewo ma
metr obwodu ; ber — ber

©tabt ift febr grofj rozlego
miasta jest bardzo wielka;

feine ©timme fiat met — jego

gos ma wielk rozlego;

2) (przen.:) — be3 ©eifteg

rozlego /. umysu.
Umfa'ngen, umfing, habe

umfangen, va. obj, otoczy
ramionami; okry, ogarn.

H'mfangretd), U'mfängKcö,

adi. obszerny, majcy wielk
objto, rozlego, rozci-

go.
U'mfang§brain, sm. -(e)s,

pi. =>e, dren obwodowy.

U'mfangSltnie, */. pi. =n,

linia obwodowa, peryferya /.

U'mfanggmtnfel, sm. *§, pi.

— , kat obwodowy.
U'm=ftirben, va. (haben)

przebarwi, przefarbowa.

U'm-faffen, va. (fiaben)

wprawi, sprawi, osadzi

inaczej ; einen 9ubin in ©olb
— osadzi, wprawi rubin

w zoto.

llmfo'ffcn, I. va. (fiaben) 1)

obj kogo, uciska, uchwy-

ci,' uj; jmnbS Anie —
obejmywa czyje kolana;

ich fann biefen Saum nicht

— nie mog obj tego drze-

wa; 2) obj, obejmywa, za-

wiera, zamyka, mieci w
sobie; biefe ©cbrift umfafrt

folgenbe S3orfchriften to pismo

zawiera, mieci w sobie na-

stpujce przepisy; u. Uin=

faffeno^ pp. i adi. daleko si-

gajcy, wiele ogarniajcy; =er

©eift daleko sigajcy umys;
=e 2)afjregeln daleko siga-

jce zarzdzenia ; ein «=e8

äl'iffen szeroka wiedza.

Itmfa'ffung, f. pi. «en,

1) objcie »., obejmowanie

H., ucinicie; 2) ogrodze-

nie n.

Umfa'ffungömauer, */. mur
ogradzajcy.

Umfta'ttew, va. (haben)

lata naokoo czego; (przen.:)

jmnbn, — krci si okoo
kogo.

ll'm=fledjten, Wfi, flicht,

flocht um, fi.abe umgeflocbten,

va. inaczej sple, przeple.

UmflCujteit, umflicfitft, urn-

flicht, umflocht, habe um-
' floaten, va. ople co czem;

mit Sßeiben — ople wi-

klina.

ItmfUe'gen, umflog, fiabe

umflogen, I. va. lata naokoo,

oblatywa co; II. vn. (fein)

lata tam i sam.

ltmflte'ßen, umflog
f

fiafie

umfloffen, va. opywa co,

pyn naokoo czego ; meer=

umfloffen oblany, otoczony

morzem.
Umfto'ren, va. (haben)

zason, kirem owin; ein

umflorter SBlicf zamglone

spojrzenie, zamglony wzrok.

Untffa'ten, va. (haben) opy-

wa co, oblewa, otoczy

falami; baä 2Jieer umflutet

bie 3fnfel morze oblewa wysp.

lt'm=formen, va. (haben)

przeksztaci, przeistoczy,

przemieni, przeformowa.

U'mformung, ff.
przekszta-

cenie «., przeistoczenie n.,

przeformowanie »., transfor-

macya /.

U'mfrage, sf. okólne zapy-

tanie, kwestyonaryusz m.,

ankieta /. ; — galten rozpy-

tywa si, zbiera zdania,

opinie.

Umfe'b(t.q)en, fiabe um=
friebet i umfrteoigt, va. ob.

(gtnfrieb(ig)en.

Umfrie'i)(tg)ung,*/
7.^. =en,

ogrodzenie »., opoceuie n.

U'ttHübren, va. (fiaben) 1)

sprowadza; 2) spowodowa
kogo do naoenia drogi.

U'nHütten, va. (fiaben)

przela; przesypa; id) mufe

ben SBein in glafcfien —
musz przela wino do bu-

telek.'

U'mfiiüen, sn., U'mfüüung,

sf. przelewanie «., transfu-

v5ya /.

lt'm=gaffen, vr. (fiaben)

gapi si wokoo, rozglda
si.

U'mgang, sm. -(e)§, pi.

=gange, 1) obchód, pochód m.,

procesya /.; fieute roar feier=

lieber — dzie obchodzono

z uroczyst procesya; 2)

obcowanie »., stosunki pi.,

przestawanie «., poycie».;

—

mit fcfilechten SWenfcijen obco-

wanie z zymi ludmi; er Ijat

gar leinen — nigdzie nie

bywa; jjeoen — mit biefer

familie abbrechen zerwa
wszelkie stosunki z t ro-

dzin; im engeren -e w ci-

lej szem obcowaniu; oertrauter

— cisa zayo; fleifchlicher

ober gefchled)tlicfier — obco-

wanie pciowe; er gennnt

bei näfierem — zyskuje przy

bliszem poznaniu ; bie ©praefie

au§ bem — erlernen nauczy
si jzyka praktycznie; 3)

obacz' Umbrefiung; 4) »on

etro. — nehmen odstpi od

czego.

U'mgänglid), U'mgangbar,

adi. 1) lubicy obcowa z

ludmi, towarzyski, przyja-

cielski; 2) z którym mona
y, obcowa, uprzejmy, a-
twy w obcowaniu.
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U'utgängliAfeit, sf. a-
two /. w obcowaniu, towa-

rzysko /.

Umgangsformen, */. pi.

formy towarzyskie.

Um'gattg3fijrad)e, */. jzyk
m. codziennego uytku, jzyk
towarzyski.

Untga'nten, va. (baben)

snu si naokoo kogo, czego
;

osidli, usidli, obsaczy;
jmnbn — zowi kogo w sida.

Umga'ntung, sf. pi. «en,

osidleuie n., obsadzenie n.,

zowienie n. w sida.

Umgau'feln, va. (baben)

snu si naokoo kogo, czego;

mit füfjen träumen — ma-
mi pontnymi snami.

H'ttt=goen, gab um, fjabe

umgegeben, va. woy nao-

koo
;
jmnbm ben 3Hantel —

woj na kogo, poda komu
paszcz.

Umge'fien, umgab, tjabe

umgeben, I. va. otoczy
czem; ben ©arten mit einer

üJJauer — otoczy, opasa
ogród murem; mit BaK unb
©raben — okopywa, oko-

pa; jmnbn mit Sorgfalt —
otoczy kogo troskliwoci;
II. fict) — , vr. otoczy si;

ficb mit einer &eibroad)e —
otoczy si stra przyboczn.

Umgebung, sf- pi- =*",

okolica f.; otoczenie n. ; bie

— btefer ©tobt ift fer)r febön

okolica tego miasta jest bar-

dzo adna; er ift immer in

fdjfedjter — jest zawsze w
zem otoczeniu.

U'mgegent), */. okolica /.,

ssiedztwo n.
'
lt'm=gel)en, ging um, bin

Umgegangen, vn. 1) obraca
si; es gebt mir im Äopfe
Um krci mi si w gowie

;

bie 9täber — laffen rozpuci
koa, szybko jecha; 2) jroei

3Bod)en roaren umgegangen
dwa tygodnie miny; 3) ber

9ieibe nad) etro. — laffen

puci co wokoo ; 4) eS

gebt in biefem §aufe urn
straszy w tym domu, w tym
domu chodz duchy ; 5) mit
jmnbm — obcowa z kim;
fage mir, mit roem bu um=
gebft, unb id) roili bir fagen,

roer bu bift z jakim si
wdajesz, takim si stajesz;

unbarmherzig mit jmnbm —
obej, obchodzi si z kim
niemiosiernie; 6) mit etro.

— obchodzi si z czem
er fann mit SBaffen fcfjlecrjt

— nie umie si obchodzi z

broni; mie co na myli,
knowa co; mit böfen ®eban=
fen — nosi si ze zymi
zamysami; mit einem ^ßlane

— nosi si z zamiarem.

ltmge'ljen/ umgebft, um=
ging, Ijabe umgangen, va.

1) obchodzi co ; id) mujjte

ein gutes ©tücf — musiaem
obej dobry kawa; ben

geinb — zaj nieprzyjaciela

z tyu; 2) (przen.:) eine lln=

annebmlicfjfeit — omin nie-

przyjemno; ba ©efeC —
obej ustaw; ba§ löfjt fid)

nid)t — to si nie da po-

min.
lt

;
mgeljettö, adi. =e $ranf=

fjeit epidemiczua, nagminna
choroba; mit »er %o\t od-

wrotn poczt.

Umgebung,' sf. 1) obcho-

dzenie «., koowanie »., za-

chodzenie n. ; 2) ominicie

»., pominicie n., obejcie n.

U'mgcfCljrt, I. adi. od-

wrotny, przeciwny = ent=

gegengefeljt; =e ©eite od-

wrotna, przeciwna strona;

©djlag mit =er Jpanb uderze-

nie pask doni; ba§ «e

Sßetböltniä odwrotny stosu-

nek; in -=er 9iid)tung w prze-

ciwnym kierunku ; =er <5a£

odwrócone zdanie; ber gali

ift gerabe — sprawa ma si
wrcz przeciwnie; II. adv.

odwrotnie, przeciwnie; ge=

tabe — przeciwnie, wrcz
przeciwnie ; . . . unb — i z dru-

giej strony, i nawzajem, i

viceversa.

U'ntgeftaltl)ar, adi. da-

jcy si przeksztaci, prze-

robi, przeinaczy, przeisto-

czy.
U'm-geftaltcit, va. (fja&en)

obacz Ümbilöen.

U'mgeftaltmig, sf. pi. «en,

obacz llmbilbung.

U'ttt*gteften, giefjeft i gie&t,

goj} um, fjabe umgegoffert, va.

1) przelewa, przela; 2) na
nowo stopi, przetopi, odla
inaczej.

llntgie'fteit, umgiejjeft i um=
giefjt, ' umgofj, b,abe um=
goffen, va. obla, zala
czem, wokoo; (przeu.:) balb

fab id) mid) non SBolfen roie

umgoffen wnet ujrzaem si
jak oblanym chmurami.

U'mgiefcen, sn. =§, U'm-
giepttg, sf. pi. =en, przele-

wanie «., przetapianie n.;

oblewanie n.

Umgi'ttern, va. (baben)

okratowa, zaopatrzy krat,
ogrodzi krat.

llmglä'näcn^ va. (baben)

blaskiem otoczy, byszcze
naokoo czego.

lt'm=gtal)cnf gräbft, gräbt,

grub um, babe umgegraben,
va. 1) przekopa, na nowo
skopa; 2) okopa, rowem
opasa; 3) kopic obali;

einen iaum — wykorzeni
drzewo kopic.

Umgreifen, vn. = um fid)

greifen, obacz greifen.

Umgreifen, umgreifft, um«
griff, babe umgriffen, va. pi-
dzi mierzy, otoczy, obj.

Itmgre'njcn, t>«. (baben)

ograniczy, ogrodzi, zakre-

li granic; (przen.) ograni-

czy, ogranicza, limitowa.

llmgre'njung, sf. pi. =en,

ograniczenie n., granica /.

U'm=gud;en, fid) — , vr.

oglda si naokoo, gapi
si naokoo, obziera si;
er roirb fid) aber — a to si
zdziwi.

U'mgiirten, va. (Ijaben)

przepasa, pasem opasa;
ba3 ©a)roett — przepasa
or, paasz; ein ^ßferb —
przesioda konia.

Umgü'rten, va. (baben)
przypasa, opasa; eine Sdjür«
je — przypasa fartuch; bie

Senben — biodra opasa.

U'mgitft, sm. «ffe, prze-

lanie n.

U'ttt=Ijakn, va. ^aben)
mie na sobie, mie okoo
siebie.

U'm=Ijacfcn, va. (baben) i)

siekier powali, obrobi; 2)

okopa motyk.
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llmlja'lfen, va. (Ijaben)

ciska, uciska, obejmywa
za szyj.

UmljO'IfMtß, sf. uciskanie
n., ciskanie n.

It'mbnng, em. =(e)s, pi.

»biinge, 1) firanka f., zasona

/. ; ein Söett— baldachin m.
przy óku; 2) ein Samen~
zarzutka/. mantylka /., ka-

pota /.

lt'm=hfingcn, Fjängfl, hängte
i l)tng um, Ijabe umgehängt
i umgegangen, va. 1) woy
na siebie, zarzuci na siebie;

2) obwiesi czem naokoo;
3) przewiesi; id; muf} bas
33tlb — musz obraz prze-

wiesi.

U'mljängetafdie, sf. pi. -n,

torebka f. do przewieszenia.

11'mpngctuu), sn. -es, pi.

«tiidjer, szal m.
lt'm=fmuen, baue, hauft,

bteb um, habe umgehauen, va.

ci, zrba, wyrba, wy-
ci.

llntl)C'r, adv. wokoo,
naokoo = berum; rings—

,

tunb— wokoo, naokoo -

,

bie Suft — uerpefien zapo-
wietrza wszystko wokoo
siebie.

ltmbe'r=biitfen, ltnthe'r=

fC^Clt, fe)e, ftebft, fieht, far,

umljer, bjabe umhergefefjen, va.
rozglda si, rozpatrywa
si naokoo.

'ltmlje'r--fal)reit, -fliegen,

-fityren, =irren, -laufen, bie-
gen, =fdmjetfen, =fte^cn,

=ftreidjen, =ftretfen, =ftecuen,

=tawen, treiben, =ttierfcn,

ftd) =jie&en, obacz herum»
fahren, herumfliegen i t. d.

ItmbCrjtCllCnJ), adi. w-
drowny, podróujcy.

llmftj'tt, adv. '
tylko w

zwrocie: nidjt — !önnen nie
módz omieszka

; id) fatin nidjt— gu bemerFen nie mog nie
zauway, musze zauway.

Itmfytt'tten, va. (tjaben) oso-
ni, zasoni, okry, otuli.

UmfyPKuitjj, sf pi. =en,
osona f osonienie »., za-
sonicie «., zasona /., okry-
cie «.; opakowanie n.

ItttiPWen, va. (Ijaben)
skaka naokoo kogo, czego.

irillfClir, sf. powrót m.\
odwrót ni.

U'mfartierungöftatton, sf.

pi. =en, stacya przepisowa.

H'lUfeljruar, adi. dajcy
si odwróci.

H'm=Icl;tcn, I. t>a.(baben)

1) obróci, odwróci, prze-

wróci; aÓes oon oben nad)

unten — przewróci wszystko

do góry nogami; bie §anb
— odwróci rk ; ben ©ptefj— obróci kota ogonem

;

jeben $eHer breimal — , bet>or

man ibtt ausgibt obraca
kady grosz trzy razy, zanim
go si wyda; 2) zmie-

ni si; gleich, ift er umge=
Fefirt zaraz jest zmieniony,

zaraz si odmieni; btefer

Siebter f;at bie ganje 23üfine

umgelehrt ten poeta przemie-

ni ca scen; 3) bie Dteifjen=

folge ber SBorte — przesta-

wi szyk wyrazów; ein SScr=

Baltni — odwróci stosu-

nek; II. vn. (fein) powraca,
powróci, wraca, wróci

;

auf bemfelben Sßege — wró-

ci si' t sam drog; ber

2Bagen fann in btefer ©trafje

ntd)t — wóz nie moe na-

wróci w tej ulicy; jur £u=
genb — nawróci si do
cnoty; III. ftd) — , vr. 1)

obróci, obraca si; ftd) im
Sette — obraca si w ó-
ku; 2) przewraca si; 3)

nawróci si.

It'mfebrung, sf. i) = Um=
Febr; 2) obracanie n., prze-

wracanie n. ; 3) przewrót m.,

nawrócenie n.

Wm-Ti^ptn, I. va. (Ijaben)

przewróci, przechyli co;

id) f)abe ben Beuchter umge»
Fippt przewróciem, przechy-

liem lichtarz; II. vn. (fein)

przeway si, straci równo-
wag, przegibn si; ber

SBagen ift umgefippt wóz si
przewróci.

llmHa'ftertt, va. (Ejaben)

obj ramionami (drzewo).

Itmfla'mmern, va. (fjaben)

1) klamrami otoczy; 2) obej-

mowa, obj ramionami;
czepi si kogo, trzyma
kogo.

irm=HaM)Cn, I. va. (haben)

wyoy; einen fragen —
wyoy konierz; II. vn.

(fein) = umfaffen I.

lt'm=fteiben, Fteibe urn, bab
umgefletbet ; I. va. przebra,
przebiera, przeodzia, prze-

oblec; inaczej ubra; II. ftd)

— , vr. przebra si.

Itmfiet'bett, umFleibe, fyabe

umgeFletb?:, va. przystroi

naokoo, okry; obmurowa;
obi czem; id) mufj biefe

TOauer mit §olj — musz
ten mur drzewem oboy, wy-
oy.

it'mfletbimg, sf. przebra-

nie »., przebieranie n. si.

ItmHet'bmtg, sf. przystro-

jenie n., obicie n., obmuro-
wanie «., okrycie n., wyka-
danie n.

lt'm=Initfen, I. va. (Cabert)

przegi, przeama; II. vn.

(fein) ber gufj ift mir umge=
rntdit noga mi si przekrcia,
powina.
irm=fommen, Fomme,

fommft, rommt um, bin um=
geFommen, vn. 1) zgin,
umrze, zdechn (o bydl-
tach), zniszcze (o rolinach);

im Baffer — uton; im
^euer — spali si; nor

junger — umrze, zgin
z godu; 2) zgubi, zniszczy

zmarnowa si; in einem

guten §ausfialt brf nichts

— w dobrem gospodarstwie

nie powinno si nic zmar-

nowa.

ItmM'njen, Fjabe umfränjt,

va. uwieczy, wiecem ozdo-

bi, otoczy.

H'mfreiä, sm. =fes, pi. =fe,

obwód ni., okrg ni., okrg
m., okó m.; im ganzen =fe

w caym okrgu, w caej oko-

licy; im =fe oon jtoei seilen

dwie mile wokoo, w okrgu
dwumilowym.

llmfret'fen, bab um!reift,

va. okra, okry; cho-

dzi naokoo cze^o, okoli.

irra=frcm)en, va. ßaben)

podgi krysy.

It'nttabcgcbübr, sf.pl -en,

przekadowe n., naleyto f.
za przeadowanie (kol.).
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U'mla&egeietfe, an. *t$,pi.

— , tor przekadowy (kol.).

U'msfoben, labe, täbft, labt,

lub um, l)abe umgelaben, va.

przeadowa, przeoy, ina-

czej naadowa.
U'mlaÖllltg, sf. przeado-

wanie n., przeoenie n.

It'mlage, */. pi. =n, l)

rozoenie n., rozkad m.
(podatków); 2) obaez ©teuer.

Untla'gerit, Ijabe umlagert,

va. obozem otoczy, oblega,
opasa; (przen.:) obsiada,
obiega, otoczy; fte roar non
freiem umlagert bya oto-

czon, oblon konkuren-
tami.

Umlau'ern, va. (Gaben)
szpiegowa kogo.

U'mlOUf, sm. -(e)§, pi
=Iäufe, 1) bieg m., obieg m.,

obrót m., krenie n., cyrku-
lacya /. ; im =e [ein by w
obiegu; in — bringen, fetsen

pnci w obieg, w kurs; ein

@erüd)t in — bringen puci
w obieg pogosk; — be
39lute§ krenie w., cyrkula-

cya /. krwi; — be ftonbeo
obieg m., okres m. ksiyca;
2) zastrza m.
Umlaufen, laufe, läufft,

läuft, lief um, bin umgelaufen,
I. vn. kry, obraca, obró-

ci si, cyrkulowa, kurso-
wa, obiega; mir finb eine

2Jieile umgelaufen obeszlimy
ca mil; e laufen Der=

fdjiebene ©erüdjte urn kr
rozmaite pogoski; JI. va.

(tjaben) biegnc potrci, prze-

wróci.

Umlau'fcn, umraufe, urn*

läufft, umläuft, umlief, bab
umlaufen, va. obiega na-
okoo.

ll'mlouföfa^ital, sn. =§,

kapita obiegowy.

H'mlaitfSmtttel, sn. =§, pi
— , rodki obiegowe.

U'mlaitffdjreiben, sn. =§,

okólnik m., cyrkularz m.,

encyklika f.

U'mlaufgjCtt, sf. okres m.
obiegu.

It'mlaut, sm. =(e)ä, pi. =e,

przegos m.

. U'nt'lautcn, jaBe umge=
lautet, vn. przega9zs si.

U'rnlegefragen, sm. »§, pi.

fragen, konierz wykadany.
U'm=Icgen, fjaben umgelegt,

I. va. 1) pooy naokoo,
oboy, obkada; Reifen
um ein gafj legen beczk
obi, pobi; ein $flafter —
przyoy plaster ; eine golbene
$ette — zaoy zoty a-
cuch ; 2) ein ©d)tff — , urn e§

aujubeffern obróci okrt
celem naprawienia; einen
©tufil — przeoy krzeso;
3) ©olbaten — przekwatero-
wa, zmieni pozycy o-
nierzy; 4) ein ©tetnpflafter— przebrukowa; 5) bie

©teuem — rozoy, rozka-
da podatki; II. fid) — , vr.

zagi si, zakrzywi si,
przeoy si.

UntfCflitnfl, sf. przyoenie
«., przeueuie «., obrócenie

».; przekwaterowanie n., roz-

kad m., rozoenie n.

U'm lenlen, b>be umgelenlt,
I. va. obróci, skierowa w
inn stron; II. vn. (Ijaben)

nawróci, nawraca; (przen.:)

zmieni kierunek, skrci.

Umleiteten, b>be umleudj*
tet, va. owietla ze wszyst-
kich stron.

U'mltegenb, adi. poaony
w okoo.
Itmmau'ew, fiabe urn»

mauert, va. 1) obmurowa;
2) murem otoczy, opasa.

U'm=me[fen, meffe, miffeft

i mifjt, mijjt, maf urn, bab
umgemeffen, va. przemierzy,
na nowo zmierzy.

U'm=ntobeln, bab umge=
mobelt, va. obacz Umbilben.

H'm=mün3en, fyabe umge-
münzt, va. przebi na nowo
monet, przetopi monet.

llmna'dEiten,
r

va. (baben)
okry, otoczy ciemnoci
nocy; fein ©eift ift um=
nadjtet umys jego jest za-

ciemniony, on cierpi na cho-

rob umysow.
Umna'djtHttg', sf. omglenie

n., zaciemnienie n.

\l'm-n'äf)tn, Ijabe umge-
näöt, va. przeszy na nowo.

Umnä'fieit, fiabe umnäljt,

va. obszy co, obrbi.

Umne'beln, Gabe umnebelt,
va. ms otoczy, zamgli.

U'm=nel)meH, ne&me,
nimmft, nimmt, natjm urn,

ftabe umgenommen, va. wzi,
bra, zarzuci co na siebie,

owin, otuli si.

11'm^atfen, Ijabe umge-
padt, va. 1) przepakowa; 2)

opakowa czem naokoo.
llmjja'nscnt, fiabe^ um=

panjert, va. opancerzy, obi
blach stalow.

Ittttjjfä'blen/ßabe nmpfäljlt,

va. palami otoczy, opalowa.
U'm^flansen, b/ibe umge»

pflanzt, przesadzi, poprze-
sadza, na nowo szczepi.

llmjjfla'nsen, )<xU um=
pflanzt, obsadzi co rolinami,
wysadzi (drzewami).

llmjjfla'njltng, sf. przesa-

dzenie n.. obsadzenie n.

U'm=pftofterit, bab umge*
pftaftert, va. 1) przebruko-
wa; 2) obrukowa, brukiem
otoczy.

irm=£flitgett, Ijabe umge=
pflügt, va. przeora, obora;
orzc ptugiem, przewróci;
karczowa.
U'm^rägcn, Ijabe umge=

prägt, va. obacz Ummünzen.
U'mprägung, sf. wybijanie

n. na nowo medalu, monety.

U'm^urjeln, bin umge=
purzelt, va. przewróci ko-
zioka.

ll'm=gitattteren, bab urn»

quartiert, va. przekwatero-
wa, zmieni kwater (wojsko).

llmraljmen, b,abe umge=
rabmt, va. obacz (ginrabmen.

llmca'nfen, aU umranft,
va. obacz 33eranfen.

Umrau'fdjeit, Bab urn-

raufd)t, va. szumie, szmer
robi naokoo czego; bie

Sßeöen — ba§ ©cfjlofe fale

szemrz naokoo zamku.
lt'm='red)nen, b>be umge»

rechnet, va. przerachowa.
U'mrCdjming, sf. przera-

chowauie n. ; konwersya f.,
redukcya f.

U'm=retfen, bab umge=
reift, vn. koowa w podróy,
naoy drogi, objecha

Hmret'fen,^ bab umretft,

va. objecha ; id) t;abe bie
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ganje SQBelt umreift objecha-
em cay wiat, podróowa-
em naokoo wiata.

U'm=rctfjeit, reijje, reifeft

i reifet, vife um, habe umge«
rtffen, ta. 1) zwali, obali,
przewróci, poprzewraca,
porwa, szarpic obali; 2)

obrysowa.
U'm-reücn, reite, ritt um,

t)abe umgeritten; I. va. prze-

jecha kogo konno; IL vn.

([ein) objeda konno.

Umreiten, umreite, um»
ritt, umritten, jecha konno
naokoo czego; ber äßagen
bes Königs roar ton ©olbaten
umritten powóz króla by
otoczonym konnic.

It'iiwcmten, renne, rennft,

rannte um, umgerannt, va.
i vn. (fein) pdza obali;
szybkim pdem obiedz.

llmrt'ltgen, Ijabe umringt,
va. otoczy, opasa co ; osa-
czy; oblgiwa; ob9tpywa;
plö^litf) — obskoczyc; fte ift

»on 6d)meid)lern umringt jest

otoczona pochlebcami; ber

getnb hat bie ©tabt umringt
nieprzyjaciel otoczy miasto.

ll'mtiß, sm. «ffes, pi. -ffe,

rys m., zarys m., kontury
pi., szkic m. ; im — entwerfen
naszkicowa.

U'mripme, */. pi. =n,

linia przedstawiajca obwód
figury.

U'tnrilt, sm. '-e§, objazd
konny, kawalkada /.

U'm=riihreit, f)abe umge«
rürjrt, va. miesza, wymie-
sza, przemiesza; kóci, za-

kóci; bas gefcfjtnoljene ifen— burzy elazo.

It'mrüljrcn, sn. =§, mie-
szanie w., wymieszanie n.,

kócenie n„ burzenie n.

It'mrütieln, Ijabe umge--

tüttelt, va. trz, potrz.
ltnt§, skrócenie zamiast um

bas i urn bes; — §immel
äßiHen! dla Boga, przebóg!

U'm=fatfCtt, f)abe umgefacft,
va. przesypa, przeoy do
innego worka.

ITnufagen, lt)af3e umgefägt,
ai. przern pi i obali;ci pi naokoo.

It'nHattclit, r)abe umge-
fattelt, I. va. przesioda,
inaczej osioda, przekulba-

czy; II. vn. (tjaben) zmieni
siodo, si na iüne siodo

;

(przen.:) odmieni zawód

;

przekabaci si.

H'Htfatj, sm'. =es, 1) odbyt
m., pokup m., obrót m.\
ber — in SBoIIe roar fehr

grofj obrót wen by bardzo
wielki; 2) zamiana /. (towa-
rów), wymiana/.; odmowa/.,
przemiana /. (materyi).

U'nHäiuueit, rjabe umge=
fäumt, va. obrbie ; obryso-
wa.

llmfäit'fellt, Ijabe umfäufelt,
va. szelecie, szumie nao-
koo czego; ber SBinb urn»

fäufelt bie Säume wiatr sze-

leszcz naokoo drzew.

itmfait'fctt, rjabe^ umfauft,
va. szumie, hucze naokoo.

lt'm=f<f)uffen, faWfe, f^affft,

fdrnf urn, bab umgefchaffen,
va. przetworzy, przerobi.

irmfdjafflinfl, sf. przetwo-
rzenie «., przerobienie «.,

przeróbka /., metamorfoza f.

U'm=fä)alten, hohe umge*
fd)attet, va. zmieni, przesta-

wi zwrotnik.

U'mfdjnlter, sm. =s, prze-

miennik m., zwrotnik m.
It'ntfdjQltling, */. przemiana

f. zwrotnika.

Itmfdja'tljett, rjabe umfd)anjt,
okopywa, okopa, oazaco-
wa.

llmfdja'njung, sf. pi. sen,

okop m., oszacowanie n.,

szaniec m.
Itmfdja'Hjimgältme, sf. li-

nia /. oszacowania, linia f.
szaców.

U'm^fdjarrcn, Fja&e um=
aefcharrt, va. ogrzeba.

Utttfdja'iten, b.abe umferjato

tet, va. ocieni, zacieni.

U'mfdiau, sf. obacz «Runb=

fd)au.

U'nMdjaiten, tjabe umge=
fd)aut, fiu) — , vr. i vn. obacz

ftd) umfetjen.

lt'm=fd)aufeln, fjabe um=
gefdjaufelt, va. przekopa o-
pat; przeszuflowa (zboe);
ryzowa.

Umfd)ei'nen, umfc&jine, urn»

fcheinft, umfdjien, Ijabe urn«

fdjienen, va. owietli na-
okoo.

U'm=fdjtd)ieit, Gabe um-
gcficbtet, va. przeoy, uo-y inaczej.

It'ntfujtdjttß, adi. i adv.
z kolei, kolejno.

UnHdjirten, rjabe urn-

gefdjtctt, va. obacz §erum=
fchiefen.

U'm=f d)tcfeett, fchjefje, f d)iefjefl

i fctjiefet, fa)ofj urn, habe um=
gefcfyoffen, I. va. i) obacz
nieberfdjiefjen ; 2) przestawi
amy (druk); II. vn. (fein)

ber JKStnb fdjiefjt urn wiatr

nagle skrca, zmienia kie-

runek.

ilmfu)t'ffbar, adi. dajcy
si objecha okrtem.

H'm=fd)iffen, Ijabe umge»
fcbifft, I. va. przenie z je-

dnego okrtu na drugi; II.

vn. (fein) naoy drogi .py-n statkiem, objeda okr-
tem.

llmfd)t'ffen, rjabe umfdjifft,

va. nur tyaben biefes or=
gebirge umjcbifft opynlimy
ten przyldek.

Umfdji'ffimg, sf. pi. -en,

objedanie n. okrtem, opy-
nicie n.

U'm=fdjiW)en, rjabe urn»

gefdjippt, va. obacz llmfd)au=

fein.

ll'mfdjtag, sm. =(<r)s, pi.

=fd}läge, 1) okadka /., ko-

perta /. ; ber — beö 33uct)eä

tft fcrjabbaft okadka ksiki
jest uszkodzona; — eines
s#afete owinicie n., opa-

kowanie n. paczki; 2) wyóg
m., konierz m.\ ber — beä

StocEes wyóg, kooierz u sur-

duta ; 3) okad m., kompres
m.\ man mufj i^m einen falten

— madjen trzeba mu zrobi
zimny okad; 4) naga zmia-

na; — be§ ©luifes zmiana /.

szczcia; — bes Stereo,

3Beine skwanienie n. piwa,

wina.

lt'mfc()lag(e)fragen, sm. -s,

konierz wykadany.
U'm=fd)lflflcn,fcblage; fdjlägft,

feblägt, ja)lug um, habe um»
gefchlagen, I. va. 1) uderzy
co i przewróci, obali; 2)
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przeoy, zawin, podwin;
bu mufit bie Sltrmel — musisz

podwin rkawy; przewró-

ci z jednej strony na dru-

g; wywieci (kart); 3) wo-y na siebie co, owin si
w co; ein %U(t) — owin
sie chustk; papier um eine

©djadjtel fdjlagen owin pu-

deko w papier; 4) naoy,
przyoy; eine Äompreffe —
przyoy okad; 5) obacz

umptägen; 6) uderzy i za-

gi (gwód) ; II. vn. (fein)

1) nagle si przewróci; wy-
wróci, przychyli si; ba
SBoot ift umaefcfclagen ódka
przewrócia si; 2) uledz na-

gej zmianie
; ber Sßinb jcfclägt

nad) Sorben um wiatr zmie-

ni kierunek ku pónocy;
feine ©titnme fdjlägt um jego
gos si amie (przy piewie),

on mutuje; bie <5ad£)e ift

in tfjr. ©egenteil umgefcfc[a=

gjn ta sprawa zmienia si
na niekorzy; ber äßein fängt

an umjufajlagen wino zaczy-

na si psu; bie üüctld) fctlägt

um mleko kinie, wurdzi si
;

bie ©c&roangerfdjaft fctlägt

um poród za wczenie przy-

pada; bie ßtnber fctlagen urn

dzieci z dobrych zmieniaj
si na gorsze.

U'mfd)lag(e)titd), sn. =e§, pi.

«iücher, szal m., chusta /.

U'mfd)lagjjajjtcr, vn. =§,

pi. «e, papier m. do owijania,

pakowania.

U'mfdjlagftation, sf.pl. =en,

stacya /. przeadowania.

ItmfdjlCt'djen, umfd)leid)e,

umfdjletchft, umfcblid), fjabe

Uinfcblicfcen, va. ukradkiem a-
zi koo czego.

tlmfd)Iei'eru, Cofce um=
fdjletert, va. zasania, zaso-
ni, kwefem pokry; (przen.:)

bie Sßarjrtjeit — pokry
prawd

ltmfdjltCffen, umfcfcUejje,

umjctjliepeft i umfcfcltefjt, um=
fd)Io|, fcafce umfcfcloffen, va.

otoczy czem, opasa, okr-
y, otarasowa; jmnbn mit

feinen Slrmen — obj kogo
ramionami; eine geftung —
otoczy, osaczy twierdz.

Umfdjlte'fiuiiB, sf, ltm=

fdjfte'ßett, sn. =ä, obejmowa-
nie n., ucinicie n. ;

opa-

sanie n., okrenie n., ota-

rasowanie n., ogrodzenie n.

llmfdjlt'nocn, umfcbjinge,

umfcblingft, umfcfctang, fcabe

umfdjlungcn, I. va. 1) obej-

mowa, uciska; 2) owin,
okrca; II. ftcfc

—,vr. obej-

mowa si, ciska si.

llmfdjli'ngunfl, sf. pi =en,

ucisk m., objcie n.\ okr-
cenie n., owinicie n.

ltmfdjntet'djefh, Cafce^ urn*

fcfcmticfcelt, va. otoczy po-

chlebstwami, karesowa.
U'm=fdjmeißen, fdjmeife,

fdjmeifeeft i fdimeifjt, fcfcnufj

urn, fcafce umgefd)miffen, va.

ohacz Umroerfen.

lt'm=fd)mcljcn, fcfcmeije,

fdjmeljeft i fcbmefjt urn, fcafce

umgefdjmeljt, take fcbmiljeft

i fdjmUst, fd)mo!ä um, fyabe

umgefd)mo[jen, va. przeta-

pia, przetopi; przepawi;
(przen.

:)
przeksztaci, prze-

tworzy, przerobi.

H'ntfdjmcljung, sf. pi. =en,

przetopienie n.
;

przekszta-
cenie n.

U'm=fd)mteben, ijafce um«
gefctjmteoet, va. przeku, prze-

kowa.
lt'ra=fdjnoKcn, fcafce um=

gejctjnallt, va. l) przypasa,
zapi na sprzczk; 2) na
nowo zapi na sprzczk,
przepi.

U'nt=fdjiuiren, fcafce um=
gefcbnürt, va. 1) zasznurowa,
sznurami opasa; 2) prze-

sznurowa.
llmfdjmt'ren, ijafce um=

frhnürt, va. sznurkami przy-

stroi; mit SBeiben — ople
wiklin f.

ttmfdjrä'nfen, Ijafce um=
fd)tänft, va. ograniczy, szran-

kami otoczy; (przen. :) ograni-

czy, okreli.

ll'm*fdjretljcn, fcfcreifce,

fdjreibft, fdjrieb urn, Ijafce urn»

gefdjrieben, va. 1) przepisa,
przepisywa, przekopiowa,
skopiowa; 2) ein Siecfct auf

jmnbn — przepisa, przenie
na kogo prawo; 3) napisa
co naokoo, napisem co otO'

czy; 4) einen soften — prze

pisa pozycy f. (w handlu);

einen äJJedjjel — przepisa
weksel m.

ilmfdjrei'fictt, umfcfiretfce,

umfajretbtt, umfcbrieb, fc,afce

umfcfcrieben, va. 1) opisa,
okreli, parafrazowa; ogród-

kami wyrazi; 2) (beftimmen)

ograniczy; genau umfcfcrie=

beneß problem dokadnie okre-

lone zagadnienie.

llmfdjrci'fienb, adi. opisowy,

parafrazowany ; in «=er SBeife

parafrazujc, opisujc, po-

rednio.

irmfdjrci&itnfj, sf. pi. =en,

1) przepisanie n., przepisy-

wanie «., kopiowanie n., prze-

kopiowanie n., kopia f.
Umfdjrei'biMg, sf. pi. «en,

opis ni., opisanie n., para-

fraza f.

U'mfdjrift, %f. pi. »en, i)

napis m. naokoo czego (mo-
neta); 2) transkrypcya /.

U'm=fd)ütteln, Cafce urn-

gefdjüttelt, va. przetrzsa,
zmiesza trzsc, zamci, za-

kóci.
U'nt=fdjiitteit, fjafce um-

gefcfciutet, va. 1) przewróci
co i wysypa lub wyla; 2)
przesypa, przela.

llmfdjü'tten, fcabe umfdjiittet,

ta. obsypywa, naokoo ob-

sypa.
llmfdjtoä'rraen, b>fce um-

fcfcroarmt, va. 1) lata w oko-

o; 2) eine Same — nadska-
wiwa pani.

Umfdjttlä'rmen, sn. «, la-

tanie ». w koo; nadskaki-

wanie n.

ItmfdjtoC&ett, fc>6e urn«

fcfclöebt, va. okra co (uno-

szc si w powietrzu).

il'mfd)tteif, sm. s(e), pi.

=e, koowanie n.\ obaz m.,

wybocz m.
;

(przeii.:) cere-

giele pi., korowody pi., ogród-

ki pi., ceremonia/.; ofyne =e

reben mówi bez ogródek,

mówi krótko i wzowato;
=e macfcen robi ceregiele;

reben ©te oI)ne — mów pan
prosto z mosta.

U'iit'fdjUicnfcn, Tjabe um=
gefctroentt, vn. 1) dokona
zwrotu, zwróci si; 2) obacz
Umfatteln II. (przen.).
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llmfdjwt'rrcn, fjaBe um=
fd)rDttrt, va. wiercze na-

okoo czego.

U'mfdjtimng, sm. <e)§, l)

szybki obrót ; 2) naga zmia-

na; — beä QHÜdcg zwrot m.
szczcia.

U'irufefleln, fjabe umge=
fegelt, va. koowa eglujc.

Itmfe'fleln, fj^Be umfegelt,

va. obacz Umfdjiffen.

ltmfe'g(c)tmtg, sf. obacz

Um|d)iffunq.

lt'm-fejen, W, fie$ft, fie&t,

fab, um, umgefeben, fid) — , vr.

(f)aben) oglda si, obejrze
si, spojrze, spoglda, okiem
rzuca na kogo; etje man fid)

umfielt, im Umfetyen zanim
si czowiek obejrzy

; ftd)

nad) ettu. — rozglda si,

szuka za czem; stara si
o co; id) mufe mt nad) bem
$inbe — musz si ogldn
za dzieckiem; fid) in btt

Stabt — rozglda si po
miecie, rozpatrzy si ; id)

fya&e mid) genug in bet SBelt

umgefefjen do jo rozejrza-

em si w wiecie; fid) in

33Üd)etn — rozpatrze si w
ksikach.

It'mfetybar, adi. dajcy si
zmieni, skonwertowa.

lt'm=fe^en, ^abe umgeftfct,

I. va. 1) przestawia, prze-

nosi; przesadza; 2)

skada na nowo (w dru-

karni); 3) przeoy kompo-
zycy na inny instrument,

gos; id) mußte ba§ Sieb fürs

Älaoiet — musiaem trans-

ponowa pie na fortepian

;

4) wymienia, zamienia,
obraca, spienia; er fe£t

für 10.000 fronen SDBaren

um sprzedaje towarów za
10.000 koron; etro. in ©elb
— spieniy co; e§ rotrb

»te ®elb umgefel^t obrót pie-

niny jest wielki, obraca si
wielkimi kapitaami, 5) eitt).

inö @ngtifd)e — przetuma-
czy co na angielskie; 6) ba
©d)iff fefct feinen Sauf um
okrt zmienia kurs, bieg;
7) ©tärfemebl roirb burd)

©chröefetfäure in ,3ud;er um=
gefegt kwas siarkowy prze-

mienia skrobie na cukier; II.

fid) — , W. przemienia si.

U'ntfe^Unö, sf I) przesta-

wienie n., przesadzenie n.;

transponowanie n.;przemiana
/*. ; 2) obacz Umfac.

ltmftrfjgrCtfcn, m. », roz-

szerzanie n., szerzenie n. si
U'nt|tdji, sf. 1) ogldanie

n. si; widok m. naokoo
siebie, panorama n.

; 2)

(przen. :) ogldno /., prze-

zorno f., ostrono _/.,

baczno /".; SRangel an —
nisogldno /. ; o&ne — nie-

ogldnie, nieprzezornie, nie-

bacznie, nieostronie.

U'mfidjtig, U'mftdjtS&oK,
adi. ogldny, roztropny, prze-

zorny, ostrony, baczny; adc.
ogldnie, roztropnie, prze-

zornie, bacznie.

It'mftdjtigfett, sf. obacz
Umfidjt 2).

U'm=ftnfen, finie, ftnfft,

fanf. um, bin umgefunfen,
vn. przewróci si, upa,
upada; id) finie por 9DJubig=

feit um upadam z nóg ze

zmczenia.
Itmfo'nft, adv. 1) darmo, za

darmo, bez zapaty, wynagro-
dzenia; fjalb — faufen kupo-
wa za pó darmo

;
ganj — ars

beiten pracowa za darmo; —
ift ber 2oö tylko mier nic nie

kosztuje ; 2) daremnie, nada-
remnie, napróno; alle meine
Sitten rcaren — wszystkie
moje proby byy daremne;

ftd) — bemühen napróno si
stara; ba fjabe id) nid)t —
gefagt nie powiedziaem tego

bez zamiaru, bez intencyi;

ba foU er nid)t — getan

f)aben ! tego ja mu nie daruj

!

U'm=f£tmnen, tjabe umge=
fpannt, va. przeprzdz, ina-

czej zaprzdz (konie).

itmfpa'nnen, fjafre urnge*

fpannt, ta. pidzi obj,
czem wypronem otoczy,
rkoma obj.

'

U'nttyannort, sm. *e§, pi.

=e, popas m. gdzie si zmie-
nia konie.

Itmfpie'ten, bab umfpiett,

va. obacz Umgaufeln.

Itmfot'nncn, umfpinne,
umfpinnft, umfpann, Ijabe

umfponnen, va. oprz czem
;

OSDU.

U'm=fjjrtrtgcit, fpringe,

fpringft, fprang um, bin um=
gefprungen, vn. i) nagle si
zmieni; ber Sffiinb fpringt

um wiatr zmieni nagle kie-

runek; 2) mit ettt). — ob-

chodzi si z czem; obraca,
wyrabia z czem; mit jmnbm
gehörig — obchodzi si z

kim, traktowa kogo ostro.

llm[|m'ngen, umfprtnge,

umfpringft, umfprang, bab
umfprungen, va. skaka na-
okoo kogo, czego, obska-
kiwa.

UmfjM'Ictt,
>

Ijabe umfplilt,

va. opukiwa.
It'mftanu, sm. «(e)g, pi.

»ftänbe, 1) okoliczno /.

;

fdmueiiger — trudno f. ;

tiä^ere, einzelne Umftänbe
szczegóy sm. pi.; fid) auf
einjelne Umftänbe einlaffen

wchodzi w szczegóy; unter

Umftänben w pewnych oko-
licznociach; unter je^tgen

Ilmftänben w teraniejszym
stanie rzeczy; unter guten,

gürtftigen Ilmftänben w ko-
rzystnych warunkach; ba§ ift

unter allen Umftärtben ntd)t

JU gebrauchen to adD miar
nie jest do uycia; unter

allen Ilmftänben gehen mir
bleute in§ Sweater w kadym
razie idziemy dzisiaj do te-

atru; je nad) ben Ilmftänben
wedug okolicznoci, stoso-

wnie do okolicznoci ; einen

günftigen — benutzen korzy-

sta z sprzyjajcej okoli-

cznoci; 2) in guten, fdjlechten

Ilmftänben fein by w do-

brem, zem pooeniu, sta
dobrze, le w interesach; in

anberen albo in intereffanten

Ilmftänben fein by w ciy,
przy nadziei, w stanie bo-
gosawionym; meine Umftänbe
erlauben e mir nicht moje
stosunki nie pozwalaj na to;

3) Umftänbe formalnoci pi.,

ceregiele pi., ceremonie pi.,

korowody pi. ; zachód m.,

trud m.\ mad)en ©te bod) feine

Umftänbe nieche si pan nie

certnje, nie rób pan cere-

gieli; ftd) Umftänbe madjen
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robi sobie zachód, trudzi

si; madjen ©ie fid) meinet»

roegen leine Umftänbe niech

pan sobie dla umie nie robi

zachodów; roenn e§ S&nen
ntdjt ju oiel Umftänbe macbt

jeli to panu nie sprawia wiele

trudu, jeli to panu nie prze-

szkadza, nie czyni ambarasu
;

4) Äaffee mit Umftänben kawa
z babk ; (Sauerfraut mit Um=
ftänben kapusta z miesem w
niej gotowanem.

U'mftänöiidj, I. adi. ze

wszystkiemi okolicznociami,

szczegóowy, obszerny ; ein

«er üßericbt szczegóowe spra-

wozdanie; 2) ceremonialny,

formalny; ein =er SJlenfd)

czowiek ceremonialny, for-

malista m.; 3) przykry= läfttg,

robicy mitrg, rozwleky,
ambarasujcy; ba roäre mir
Dtel gu — to byoby dla

mnie zanadto niewygodnie

;

febr »e (Srjä^Iung bardzo roz-

wleke opowiadanie; II. adv.
— erjäfiten opowiada roz-

wlekle, szczegóowo, obszer-

nie, ze wszystkimi szczegó-

ami.
U'mpnöltd)fett, sf. i)

szczegóowo /'. ; 2) formal-

no /., ceremonialno f.;

3) rozwleko /. ; mitrga/.,
zachód TM., ambaras m.

H'mftanb§fommiffariii§,

U'ntftaniräfrämer, sm. -8, for-

malista m., pedant m.

U'mftanböfa^, sm. =e§, pi.

=fäfce, zdanie sposobowe.

U'mftaniräirjort, sn. =e§, pi.

»rocrter, przysówek m.
U'm=ftaucn, Gabe umge*

flaut, va. bte ©djifflabung
— przeadowa adunek okr-
towy.

lt'm=fted)en, ftedje, fticbft,

fiicbt, ftad) urn, bab umge=
ftorjjen, va. 1) przegarnia,
przerzuca (zboe); 2) ein

!8eet — przekopa grzdk

;

3) przesztychowa, inaczej

wysztychowa; wyry na-

okoo; 4) przebi kogo i po-
wali.

Umfe'd)cn, umftecbe, um-
fHcbft, umftidjt, umftacb, bab
umftocfjen, va. okuwa, ob-
szywa.

U'JU=ftCÖCn, tjabe umge=
ftetft, va. inaczej upi, prze-

pi, przepina.

llmfte'dcn, bab umgeftedt,

va. obsadzi naokoo, powsa-
dza naokoo czego.

Utnfte'Ijen, umftefje, urn«

ftebft, umftanb, bab urn»

ftanben, vn. 1) sta naokoo,
obstpi, obstpywa; 2)

sta na drugiej, odwrotnej
stronie; bte =b oergeicbnete

©attung gatunek wymienio-
ny na odwrotnej stronie; 3)

zdechn, pa (u byda")

;

ber. SBein ftetjt urn wino si
psuje.

lt'mfte^Cnb, adi. I. stoj-
cy naokoo, ssiedni; bte

llmfteljenben obecni pi., oto-

czenie n. ; 2) =e ©ette od-

wrotna stronica; adv. ue —
jak na odwrotnej stronie.

U'mftctgbtltett, sn. >§, pi.

=e, U'mfteigfarte, sf. pi. =n,

bilet m., karta /. do przesia-

dania.

U'nHteigen, fteige, fteigft,

ftieg urn, btn umgefiegtn,
vn. przesiada, przesi.

U'mfteig(e)ftatton, sf.pl. »en,

stacya przesiadowa.

U'm=ftCttcn, fjabe umgefteat,

va. przestawi, poprzesta-

wia, inaczej ustawi; 3ßör=

ter — przestawia wyrazy.

llmftC'Uett, fyabe umftellt, va.

1) ustawia naokoo; obsta-

wi co czem; 2) osaczy;
Siebe — osaczy zodziei.

U'raftcüunfl, sf. pi. =en,

przestawienie w. ; obstawie-

nie n. ; osaczenie n., oto-

czenie n.

U'm=ftcm^Cln, f)abe umge*
ftempett, va. 1) przestemplo-

wa, innym stemplem nace-

chowa; 2) obacz Umftim=
men 2).

U'm-ftcuent,Jjabe umgefteu*
ert, *va. zmieni ster, obróci
ster.

llmfteu'crrt, fjabe umfeuert,
va. sterujc opyn co.

U'mfteuCrung, sf. 1) zmiana

f. steru; 2) opynicie n.

U'm=ftimmen, bfabe um-
gefiimmt, I. va. 1) nastroi
na nowo; przestroi (instru-

ment); 2) (przen.
:) jmitbn —

przerobi kogo, nakoni
kogo; fid) — taffen da si
przekona; II. vn. (fyaben)

gosowa kolejno.

U'msftoften, flöge, ftöfceft i

ftöfst, ftö&t, ftiefe um, fjabe

umgeflogen, va. 1) przewró-

ci, obali, wywróci ; 2)

(przen. :) obali, uniewani,
znie, uchyli; ein £eftament
— obali testament; ein &i=

fefc — obali ustaw; einen

Äauf, Vertrag — obali, unie-

wani, anulowa kupno,
ukad; einen UrteÜäfprud) —
obali, skasowa, uniewani,
uchyli wyrok.

U'ntfiOfeeit., sn. *g, obacz

Umftofmng^

U'mftiJ|Itd), adi. 1) dajcy
si obali, przewróci; 2)

(przen/:) dajcy si uniewa-
ni, obali, znie, uchyli,
skasowa, anulowa.

U'mftfjffUttg, sf. 1) prze-

wrócenie n., obalenie n. ; 2)
(przen.:) uniewanienie w.,

obalenie n., zniesienie «.,

uchylenie n., kasacya/., anu-
lowanie n.

Umftro'fflcn, b,abe umftrafjtt,

va. .opromieni, promieniami
otoczy; blaskiem otoczy.

llmftcei'djen, umftretd)e,um=

ftmcbft, umftrid), t)abi um=
ftridien, va. 1) obsmarowa,
smarowa naokoo ; 2) kr-y naokoo.

Itmftreu'cn, fjabe umftreut,

va. obsypa naokoo.

Itmftri'cfen, b,abe umftridt,

va. 1) obszy co siatk, po-

kry poczoszkow robot;
mit 2>rab,tgeflecbt — otoczy
siatk drucian; 2) (przen.:)

osidli kogo.

Umftrihnen, bab urnftrömt,

va. potokiem opywa co.

U'm=ftiityctt, bab umge-
ftülpt, va. zawin, wywró-
ci, przenicowa; bte irmet
— zawin rkawy; jmnb§
©laS — czyj szklank dnem
do góry obróci.

U'mftltrj, sm. *e§,pl. »ftiirje,

runicie n., powalenie w., oba-
lenie «., zawalenie n. si; (prze-

nonie:) przewrót w., rewolu-

cya /. ; upadek m. ; — eine8
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©taate przewrót w pastwie;
upadek pastwa.

irnHtiirjeit, habe umge=
fiirjt, I. va. 1) przewróci,
wjwróci, obali, powali; 2)

(przen.:) bie SSerfaffung —
obali konstytucy; II. vn.

(feitt) obali, powali, prze-

wróci, wywróci si, upa,
run; umgeftiirjte itcfer wy-
wroty.

irmftiirjbeftrebungen, U'm=
fÜirjiöeeit, sf. pl. usiowania,
idee przewrotowe, rewolu-
cyjne.

lt'mftUrjIC^rCn, */. pl dok-
tryny, teorye przewrotowe,
rewolucyjne.

It'mftürjler, sm. =3, pl. —

,

przewrotowiec m., rewolu-
cyonista m.

U'ntftÜrälenfd), adi. prze-

wrotowy, rewolucyjny.

U'mftur^artei, sf. pi. =en,

stronnictwo w., partya prze-

wrotowa, rewolucyjna.

U'm ftürjung, sf. obacz
Umfturj.

Umto'nscn^ Ijabe umtanjt,
va. 1) taczy w okoo czego

;

2) taczc obali co.

U'm=taufcn, i>abt umgetauft,
va. przechrzcie, inaczej

ochrzci; inaczej nazwa.
It'nttaufdj, sm. »(§, zamia-

na f. ; wymiana /., konwer-
sya/.

U'tntaufdlbar, adi. dajcy
si wymieni, zamieni, za-

mienny.

U'm=taufdjen, fjabe um=
getau|d)t, va. zamieni, wy-
mieni, przemieni co.

ltnttfl'bett, bab umtobt, va.

szale, hucze naokoo.
llmtö'nen, bab umtönt, va.

brzmie, dwicze naokoo.
Umto'fen, bab umtoft, va.

bucze wokoo.
Wm-tmbtn, treibe, treibft,

trieb um, bab umgetrieben,
I. va. obraca; pdzi na-
okoo; mein ©eift miro eon
3metfeln umgetrieben dusz
moj drczy zwtpienie ; II.

vn. pdzi; III. fid) — , vr.

wasa si.

lt'm=tretcn, trete, trütft,
tritt, trat um, habe umgetre=
ten, I. va. stpi na co i

przewróci; II. vn. (tjaben)

zmieni krok.

lt'mtricb, sm. =(e)8, pl. «e,

1) (bez pl.) obieg m., kre-
nie n., obrót m.\ 2) Umtriebe
knowania pl., wichrzenia pl.,

zamieszania pl., intrygi pl.,

maebinaeye^)/., manewry pl.
;

bemagogifdje — demagogi-
czne knowania, zabiegi, in-

trygi, zachody, agitacye.

U'ttttriebfer, sm. »g, wy-
wrotowiec m., przewrotowiec
m., rewolucyonista m., agi-

tator m.
U'mtrunf, sm. -eä, picie

n. w kóko ; ben — tun pi
w kóko.

U'm--tltn, tuft, tut, tat um,
Bab umgetan, I. va. 1) prze-

robi; 2) einen -Kantet —
zarzuci, wzi na siebie

paszcz; II. fid) — , vr. fid)

nad) eta?. — chodzi za czem,
szuka czego, stara si o co;

fid) bei Seuten — rozpyta
si u ludzi.

'ltmtt>a'd)fett, umroäcbft, urn»

roäcbjt, umroudj, bab urn-

roachfen, va. obrasta wokoo.
llmtöa'löett, f)abe umrualbet

va. lasem otoczy, zalesi
wokoo.

llttttoalöet, adi. zalesiony

wokoo.
Umroa'ttcn, CaCe umroallt,

va. 1) waem otoczy, obwa-
owa; 2) non paaren um=
maEte £>aupt gowa okolona
wosami.
Umaa'üung, sf. pl. =en,

okopisko n.

Xrm=tt>äIäCn,t)aBc umgemö^t,
I. va. 1) toczy, obraca;
einen ©tein — toczy ka-

mie; 2) potoczy i przewró-
ci na drug stron, poprze-

wraca; (przenonie:) einen

Staat — dokona przewrotu
w pastwie ; II. fid) —, vr. ta-

rza si, przewraca si; fid)

im ftot — tarza si w
bocie.

U'mttöljung, */. pl. -en, l)

(bez pl.) toczenie n., obrót

m., rotacya f. ; 2) (przen.:)

przewrót m., wywrót m., re-

wolucya /., obalenie n.

U'tmDan&etOar, adi. dajcy
si odmieni, przemieni.

U'mujatt&elbatfett, sf. prze-

mienno f.

Wm-tDMMn, bab umge=
roanbelt, I. va. odmieni,
przemieni, zmieni, przeisto-

czy, przerobi, transformo-
wa, konwertowa; er fubite

fid) tote umgemanbelt czu
si jak odrodzony ; II. fid)

—, vr. przemieni si, prze-

dzierzgn si, przeradza si,
asymilowa si.

Umtta'nbelt^ bab umruan*
belt, lltmM'it&ent, h,abe um=
manbert, va. przechadza si
naokoo czego, wdrówk od-
prawi naokoo czego.

U'ttMan&Iiing, sf. pl. *en,

zmiana /., przemiana /.,

przeksztacenie n., przeisto-

czenie n., przeobraenie n.
;

transformacya f., metamor-
foza /. ; asymilacya/. (w fizyo-

logii).

U'mtDariulungSjjrojeft, sm.

=ffe, pl. «=ffe, przemiana /.,

metamorfoza f.
UmtDC'fien, umroebe, urn-

raebft, ummob i umroebte, bab
umrooben i umroebt, va. tka-

nin otoczy, oprz.
U'tntrJCdjfCl, sm.' =3, wy-

miana f.

U'ui=uiet()feln, fjabe umge»
roedjfelt, 1. va. wymieni,
zmieni, odmieni; II. vn.

mit ben Stnjügen — zmie-
nia, przemienia odzienia.

U'mto)ed)felitrtg, lt'intt>ed)f=»

lUltg, sf. pl. =en, wymiana /'.,

przemiana /., zmienianie
kolejne.

It'mtoeg, sm. =(e)3, pl =e,

zboczenie n. z drogi, mano-
wiec m., dalsza droga; objazd

m., obaz w.; einen — mad)en
obchodzi, i naokoo

;

(przen.:) =e madjen i krt
drog; oI)ne =e fpredjen mó-
wi bez ogródek; auf =en gu

erfabren trad)ten stara si
dowiedzie uboczn drog,
porednio.

U'm=lnet)ett, b<*be umgeroeEit,

va. wiejc przewróci, zdmu-
chn.

IttntoCljen, t)abe umroelj)t,t>a.

owia, owiewa, owion; bie

tutjle Suft umroebt mia) cho-
dny wietrzyk mnie owiewa.
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ll'llt=töenbcn, roenbe, roanbte

i roenbete um, umgeroanbt i

umgeroenbel, I. va. obróci,

obraca; eine «Seite — obró-

ci, przewróci stronic,

kartk; mit bem SBagen —
nawróci wóz; ein Kleib —
przenicowa suknie ; II. fid)

— , vr. obróci si; III. vn.

(Ija&en i fein) ob. Umfebren II.

Unttrje'rben, umroerbe, urn*

roirbft, umroirbt, umroarb,

bab umroorben, va. stara
si o czyje wzgldy; fie ift

»iet umroorben wiele osób

stara si o ni, o jej wzgldy,
ma wielu konkurentów.

U'm=tt>erfen, werfe, roirfft,

nurft, roarf urn, Ijabe umge»
roorfen, I. va. 1) zarzuci co

na siebie; 2) przewróci co;

ber ßutfcber bat un§ umge=
roorfen wonica przewróci,

wywróci nas; bal £inb [)at

alle ©tiiljle umgeroorfen

dziecko poprzewracao wszyst-

kie stoki; 3) ba (grbreid)

mit bem Pfluge — wyora
pugiem ziemi 5 II. vn.

(Ijaben) l) ein SBagen, ber nidjt

— lann wóz, który nie moe
wywróci; 2) zbankru-
towa ; 3) (o piewakach)
urywa ; 4) poroni; 5) ba3

2Mb roirft um zwierzyna ucie-

ka wstecz.

U'm=oitfcln, ^abe umge=
rotflelt, va. owin, zwin,
obwija naokoo; einen Änäuel
— nawin, zwin w k-
bek; ein Äinb — powi,
przewie, przewin dziecko.

Ummi'tfeln, bab umroiiMt,
va. okrca czem, owin,
obwija; mit ©troi) — owija
w som.

Untttt'(f(C)lltnO, sf. zwój w.,

zwoje pi. (telegraf).

lt'm=nnn&en, roinbe, toanb

urn, b,abe umgerounben, va.

1) owin koo czego; zwi-

ja naokoo; 2) krci.
Umtoi'n&eit, umrolnbe, um=

roanb, Ijabe umrounben, va.

owin, opasa, okrca; mit
Äränjen — uwieczy.

Umtrji'rMn, fyabe umroir-
Belt, va. wirem si krci
wokoo.

Umun'ttent, bab umroittert,

«?«. zagraa; ber umwitterte
Sljron zagroony tron.

Itmtrjo'ßen, bab umroogt,

va. opywa bawanami, szu-

mic otacza co.

lt'mtt)Ol)!teno, adi. ssiedni,

ocienny.

U'ntu>oJ)ner, sm. =§, pi. —

,

mieszkaniec okoliczuy.

llmtoölfen, tjabe umroötft,

I. va. zachmurzy, zaciemni;
II. fidt) —, vr. obokami si
okry, zachmurzy si, za-

ciemni, zaspi si.

ItmtDÖ'Ifling, sf! zachmu-
rzenie «., zaciemnienie n.

U'ttt=UJÜI)lcn, bab umge*
roüblt, va. grzeba, ry na-

okoo
; ein 33ett — poburzy

óko.
Umäölt'nen, fiabe umjäunt,

va. potem ogrodzi ; mit
33rettern — oparkani.

Umjöu'nunj}, sf. pi. =en,

1) ogrodzenie n. ; 2) (bez pi.)

opotek ot., parkan ot.,

pot OT.

irm=3etdjnen, bab umge»
3eict)net, va. 1) przerysowa

;

2) da nowy znak (na* to-

warach).

Umsei'djnert, bab umseid)»

net, va. obrysowa, otoczy
rysunkami.

U'm=3ieljert, jtebe, gier)ft,

aog um, bab umgebogen, va.

I. przebra, zmieni odzie;
ein Äinb — przebra
dziecko; II. fid) — , vr.

przebra si, zmieni odzie

;

III. vn. (fein) przeprowadzi,
przeprowadza, wyprowadzi,
przenosi si; ote Sienfiboten

finb umgebogen suba zmie-

nia miejsce.

Itmjtc^cn, umgebe, um=
jiebft, umjog, bab umbogen,
va. I. otoczy, opasa, za-

cign co naokoo czego;

ein $ett mit 93orbangen —
zawiesi óko firankami;

eine 39urg mit einem ©raben
— zamek otoczy rowem

;

ber §immel ift mit Söotfen

umjogen niebo zakryo si
chmurami; II. fid) —, vr. ber

£>immet fjat fid) umjogen za-

chmurzyo si, niebo pokryo
sie chmurami.

U'ntjiefytag, sm. «(e)§, pi.

«e, dzie ot. przeprowadzki.

U'mjieljtenmit, sm. =(e)§,

pi. =e, termin ot. przepro-

wadzki.

Itmji'ngeln, bab umzingelt,

va. osaczy, otoczy, ob-
stpi.

U'nt$ug, sm. «eS, pi. =5Üge,

1) obchód ot., poebód ot.,

procesya /. ; 2) (bez pi.)

przeprowadzka f., przepro-

wadzenie n. si, przeprowa-
dmy /. pi., przeniesienie n.

si, przenosiny pi., rumacya

/. ;— eineä ©ienftbotert zmiana

/. suby; — non 23eamten
transferowanie »., translo-

kacya f., przeniesienie n.

U'mjltgSfofteit, sf. pi. ko-

szta pi. przeprowadzki.

U'mjugStarj, sm. =(e)§, pi.

=tage, obacz llmäiebtag.

Ü'msuggtcrmtn, sm. *t§,

pi. =e, obacz Umäte[)termin.

U'nabänberiid), ll'nabänöcr--

fiar, llnapä'nberltdj, Unab*
ä'tlbCl'Öar, adi. niezmienny,

nieodwoalny = unroiberruf=

Ud); nieodmienny, nie dajcy
si odmienia, deklinowa.

U'naüänbcrItu)fCtt, sf. nie-

zmienno f. ; nieodmien-
no f.

U'nabbiiprJj i llnabbü'pa),
adi. nie do odpokutowania.

It'itafogeferttgt, adi. nie

wyprawiony.

H'nabgcrcdjnet, adi. nie

odcignity; adv. bez odci-
gnicia, nie odcigajc.

U'ttabijäJtgtg, adi. nieza-

wisy, niezaleny ; niepodle-

gy, udzielny, swobodny ; «er

©afc zdanie gtówne, nieza-

wise.

U'nO&bäugtgfeit, sf. nieza-

wiso f., niezaleno f.,

niepodlego/., udzielno /.,

swoboda /.

U'naöpngtgtcitSirieg, sm.
pi. *e, wojna /. o niepodle-

go.
irnatyelfüüVUnabljelfadj,

adi. nie do zaradzenia, nie

do naprawienia.

irita&föntmlidi i Una6=
fÖ'ntntltu), adi. nieodzowny.
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U'nabfömmlidjfeit i Unab=
fÖ'mm(id)fett, sf. nieodzow-
no f.

ll'nabläffig i llnablä'fftg,

llliablä'ftlid), adi. cigy,
bezustanny, nieustanny, usta-

wiczny
; adv. cigle, bezustan-

nie, bez przestanku, usta-

wicznie, bez przerwy.

U'nabläfftgletr, */. bezu-

stanno f.

ll'nabltäbat, Itnablö'gfiar,

ItnoblÖ'öItd), adi. nie do od-

dzielenia; nie do sprzedania,

nie do odstpienia; =e €d)ulb
wieczny dnfir.

U'nabfdjaffbar iltnabfdja'ff=

bttr, adi. nie do usunicia,
nie do zniesienia.

lt'nabfel)bar i Unabfe'Cbar,
adi. okiem nieprzejrzany,

niezmierzony, niedosiony

;

id) mufj bie Seife auf =e

3eit Derfdjteben musze odo-
y, odroczy podró na czas

nieograniczony ; =e fyolgc

skutki nieprzewidziane, nie

dajce sie przewidzie, obli-

czy.
It'nabfeparfett, sf. ogrom

m.

U'nabfeijbar, lt'naöfetjltd;i

i Unabfe'^bar, Unabfe'fcliä),

adi. nie dajcy si usun.
U'nabftdjilidj, adi. i adv.

nieumylny, nieumylnie ; id)

ijabt e — getan zrobiem to

niechcco, bez zamiaru, bez
intencyi.

tt'ltabftdjtftdjfCII, sf. brak m.
zamiaru, przypadkowo /.

U'nabüjeiSbar, U'nabtoetg=

lid) i UnabU)ei'3bar, adi.

nieodzowny, niezbyty, nieod-

party.

U'nabtoen&bari ltnab&)e'ttb=

bar, adi. nieochybny.

U'nabtoeRöbarfeir, sf. nie-

ochybno f., konieczno /.,

fatalno /.

U'näd)t, adi. obacz Unecht.

11'ltactf ant, adi. niebaczny,
niepomny, nieuwany.

U'nadjtfarafeii, sf. nieba-
czno /., nieuwaga f.

U'na5(C)Iig, adi. nieszla-
cbecki, nie po szlachecku.

11'lliiljnUdj, adi. niepodobny,
odmienny, róny.

ll'nähnltdjfett, sf. niepodo-

biestwo «., rónica f, ró-

no /.

U'nanbädjitg, adi. niena-

bony.
U'nanfcd)ibar, ltnanfe'ch>

bar, adi. nienaruszalny, nie

dajcy si atakowa; ein =e3

Urteil wyrok nie dajcy si
zaczepi.

U'nanfedjtbarfeil, sf. nie-

naruszalno f.
U'ltangcbaut, adi. nieupra-

wny.
lt'nangcbradjt, adi. nie na

miejscu.

U'nangefodjten, adi. i) nie-

uapastowany, nienagabywa-
ny, niezaczepiony; lajje mid)

! niA nflcrfthni mnip (Jaj

adi.

me nagabuj mnie
mi pokój !

U'nangefleiber,
ubrany.

U'nangemel&et, adi. nieza-

meldowany, niemeldowany,
niezgoszony ; adv. bez zamel-
dowania, zgoszenia.

U'nangemeffen, adi. nie-

stosowny, nieodpowiadajcy,
nieodpowiedni.

U'nanc»emeffen!)eit, sf. nie-

stosowno /., nieodpowie-
dno /.

U'nOngcnC^m, adi. nieprzy-

jemny, przykry, niemiy,
jmnbm eine ©ad)e — inadjen

obrzydzi komu jak rzecz;

ba ift ba§ =>e an ber ©adje
w tern ley sk; ba berührt
midj — to mnie niemile, nie-

przyjemnie, przykro dotyka;

=e Sage przykre pooenie.
U'nangercber, adi. nieza-

gadnity. .

U'nanoerityrt, U'nangetaftei,
adi. nietknity.

lt'nangcfeb;e"n, adi. mao
powaany; niewidziany, nie-

ogldany; adv. bez wzgldu
na . .

.

lt'nangeftettt, adi. bez po-

U'nangretf6ar, Unangrci'f=

bar, adi. nie do zaczepienia,

zaatakowania.

U'ttannel)mbar, adi. nie do
przyjcia.

Ifnanneljinbarleii, sf. nie-

mono /. przyjcia.

U'nanneljntltdjfett, sf. pi.

=en, 1) nieprzyjemno /.,

przykro /. ; 2J obacz Un»
annebmbarteit.

U'nanfäfl'tg, atfi.nieosiady.

U'nanfelniiidj, adi. niepo-
kany, nieznaczny, niepo-

zorny, niepoczesny; ein «er

SRenfcb, niepokany, Diezna-

czcy czowiek; ein =eä S3er=

mögen nieznaczny majtek.
Ü'nanfehnlidilett, sf. niepo-

kano /'., nieznaczno /.,

niepoczesno.

It'naitftänÖtg, adi. nieprzy-

zwoity, nieprzystojny, nie-

obyczajny.

U'nanftänbtgfett, pi. -en,

nieprzyzwoito /., nieprzy-

stojno /., nieobyczajno /.

Ü'nanfteütg, adi. niezrczny,
niewprawny.

It'nanftelltgfeit, */. niezr-
czno /., niewprawno /.

11'nanftOpig, adi. niewinny,
nie majcy nic niestosownego.

it'nantafibar, adi. niety-

kalny; wity = fieiltg.

U'nantoeifbbar iUnanttc'nb«
fiat, adi. niestosowny, nie

dajcy si uy.
U'ttabjjeiitltdj, adi. nieape-

tytny, obrzydliwy, odraa-
jcy.

U'narr, */. pi. =en, l) nie-

grzeczno/., nieprzyzwoito

Z'.,
nieobyczajno /"., swawola

/.; 2) przywara /., wada /.,

narów m.\

U'narttg, adi. niegrzeczny,

swawolny, niewychowany.
U'narttgfett, sf. pi. =en,

obacz Unart 1).

U'nartifllttert, adi. nieokre-

lony, niewyrany.

U'ttäftljettfdj, adi. nieeste-

tyczny.

U'naufftnbbar i Ititauffi'nb-

bat, adi. nie dajcy si od-

szuka, odnale.
It'ttaufgefOröeri, adi. nie-

proszony, niewzywany.

U'naufgeHäri, adi. nie-

owiecony; niewyjaniony.

It'naitf&altbar, adi. 11'riouf»

zaufam i Unaufhaltbar, adi.

nie dajcy si powstrzyma,
niepohamowany, niewstrzy-

many.
U'naufljebbar i llnairfte'ft-

bar, adi. 1) nie dajcy si
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podnie, nieruchomy; 2) nie

dajcy si znie, nienaru-

szalny, nietykalny.

U'naufpriidj i llnaufprltd),
adi. ustawiczny, nieustajcy,

bezustanny, nieustanny, ci-

gy; adv. ustawicznie, bez-

ustanku, nieustannie, cigle,

zawsze, bez przerwy.

lt'naufljiirlidjfett, sf. nie-

ustanno /., ustawiczuo /.,

cigo f.

Ü'naitflMtd) i ltncutfüj'8lidj,

UnauflÖ'ötJar, adi. 1) uieroz-

czalny, nierozwizalny, nie-

rozerwalny; nierozwizany,
nierozwikany; =e Banbe nie-

rozerwalne wizy; unauflÖ3=
bace gragc kwestya nie do
rozwizania; 2) nierozpu-

szczalny, nierozczynialny.

U'itauflö3lid)feü, sf. nie-

rozwizaluo /., nieroz-
czalno /., nierozerwalno

/. ; nierozpuszczaluo f.

U'naufmcrlfam, adi. nie-

uwany, roztargniony.

lt'naufmerffam!ett, sf. brak
m. uwagi, nieuwaga /., roz-

targnienie n.

U'nailfridjttg, adi. nie-

szczery, faszywy.

U'nttufridjtigfett, sf. nie-

szczero /., brak m. szcze-

roci.

U'nauffdjiebbar, U'nauf-
fdjiebltd) i Uncmffdjie'btHU-,

adi. niezwoczny, nie dajcy
si odoy, odwlec, pilny.

U'naufttetDbar, adi. nie da-
jcy si odszuka.

'
lt'itauSbleibitd; i UnanS«

l)let'bUd), adi. niechybny, nie-

zawodny, nieomylny, nie-

uchronny, pewny, nie dajcy
si omin; adv. niechybnie,
niezawodnie, pewnie, nie do
ominicia.

It'iumfbleifiüdjfett, sf. me-
chybno /., bezwarunkowa
konieczno, pewno f.

U'naitSöebnbar i Unau3=
öC'ljtlblU', adi. nie rozci-
galny.

U'nauSbrüdfiac i Itnauö-
öl'Ü'tfblU, adi. nie dajcy si
wyrazi.

,
U'naugfüljcbar i Uuait$<

fiiljfbar, adi. niewykonalny,
nie dajcy si wykona, do-

kona, niepodobny, niemo-
liwy; biefer tylan tft gattj —
ten plan jest zgoa niewyko-
nalny, niemoliwy.

U'ttaitSfiiljrbarfetl, sf. nie-

wykonalno /., niepodobie-
stwo, niemoliwo wyko-
nania.

lt'natiSgearkttet, adi. nie-

wypracowany.

U'nauggctlOdcn, adi. nie-

wypieczony, zakalisty.

U'nauggefitlbet, adi. nie-

rozwinity, nieuformowany

;

niewyksztacony.

U'nauggefetttflt, adi. nie-

wykoczony, mewyprawiony.
U'nauggCfiifirt, adi. niewy-

konany, niewykoczony.
U'naUÖgefüilt, adi. niewy-

peniony.

U'nOUSgCntadjt, adi. nie-

zdecydowany, niepewny, wt-
pliwy; — bleiben pozosta
w zawieszeniu.

U'nau§gefefct, I. adi. nie-

przerwany, nieustanny,cigy

;

=e ätufmerffamfett nieustajca,

nieustanna, wytona uwaga;
II. adv. bezustanku, bez

przerwy, cigle, nieustannie.

U'naiiögleidilmr, adi. nie

dajcy si wyrówna.
UVailSieg&ar, adi. nieda-

jcy si wyoy, objani,
interpretowa.

U'naußltifdjbar, lt'ttau3Iöfdj=

lid) i llitauslö'fdjbar, llnaiih

lÖ'fdjlidj, adi. niewygasy, nie

dajcy si ugasi, wymaza,
zgadzi, wywabi.

U'nauglöfdjuorlctt, U'nait^
10fd)lid)fett, sf. niemono
f. ugaszenia, wymazania,
wykrelenia.

11'nauSrottbar i Uitcm3=

rO'ttbuT, adi. niedajcy si
wytpi.

irmuKjftjredjltdj i Unait§=

f^re'd)lidj, I. adi. niewy-
mowny, niewysowiony, nie-

wypowiedziany; idj bitt —
glÜdiUcfy jestem niewymo-
wnie szczliw; =e ©cofce

©ottc niezmierna potga
Boska; eine =e g-arbe niewy-
rana, niewypowiedziana bar-

wa; bte ilnaufprechlic&en
majtki pi., spodnie pi., in-

eksprymable pi.; II. adv. nie-

wymownie, niezmiernie, nad-
zwyczajnie, bez granic.

irnOljgfVtCd)ltd)ICtt, sf. nie-

mono f. wypowiedzenia,
wypowienia.

U'nanäftehltd) i Unau§fte>
lidj, adi. nieznony, nie do
zniesienia, nie do wytrzy-
mania; ein =er SJienjch nie-

znony czowiek; ein =et

©djmetj ból nie do wytrzy-
mania; jmnbm — fein dawa
komu na nerwy.

U'nauäftebjtdjfcit, sf. nie-

znono /.

U'nau§tügbar i Unau3ti'lg=

bavf
adi. nie dajcy si wy-

tpi, wykorzeni.
*
irnauStijetdjbar, U'naug»

üKidjlid), llnaugu>ei'd)bar i

lt!tau3ttet'djltdj, adi. obacz
Unoermeiblia).

U'nbältbtg, I. adi. I) wy-
uzdany, nieokiezany, niepo-

hamowany, niesforny, nie-

poskromiony; eine =e ^orbe
nieposkromiona banda; 2)

ogromny, niezmierny ; II.

adv. wyuzdanie, niepohamo-
wanie, niesfornie; ogromnie,

niezmiernie, niepomiernie; —
[adjen mia si niepomiernie.

U'ltbän&tgfett, «/. niesfor-

no /., wyuzdanie n., nie-

okiezanie n.

U'nburmljerjtg, adi. nie-

litociwy, niemiosierny, nie-

czuy, hardy, nieludzki,

okrutny.

U'nb armlj entgleit, sf. brak
litoci, miosierdzia; nie-

czuo /., hardo /., suro-

wo f., nieludzko /.

U'llbärtig, adi. bez brody,

nie majcy brody, goowsy.
U'nbärtigfeit, sf. brak

m. brody.

It'nbeabftdjttgr, adi. i adv.

nie majcy zamiaru, bez

zamiaru, nieumylnie, bez
umysu, niechtnie.

It'nbeadjtet 'i Hnbea'djrer,

adi. niespostrzeony; pomi-
nity; nieuwzgldniony; —
laffen pomiu co; jmnbn —
laffen pomin kogo, nie

zwróci uwagi na kogo.

lt'nbeonftanbct i Itnbean»

ftft'llbCt, adi. i adv. bez prze-

szkody, objekcyi.
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Unbeantwortet i Unbca'nt*

taoittt, adi. etit». — laffen

pozostawi co bez odpowie-

dzi ; «e Söriefe listy bez od-

powiedzi.

Unbearbeitet i ltnbea'r=

bettet, adi. nieobrobiony,

nieuprawny; ein »er ©tein

nieobrobiony kamie; ein =e§

gelb nieuprawne pole; =e

«äeibe surowy jedwab; biefer

©egenftanb i|t nod) — ten

przedmiot nie jest jeszcze

obrobiony, opracowany.

It'nbcbaut i llnbebau't, adi.

1) nieuprawny, nie kulty-

wowany ; 2) niezabudowany

;

ein =er tylafy niezabudowany
plac; ein =e Sergroer! nie-

eksploatowana kopalnia.

U'nbebadjt, U'nbebödjttg,

H'nbebadjtjam i llnbeba'djt,

Unbebä'djtig, llnbeba'djtfam,

I. adi. nierozwany, nie-

baczny, nierozmylny, nie-

pomny, nieostrony, lekko-

mylny, bezmylny; II. adv.

nierozwanie, niebacznie, nie-

ostronie, bezmylnie, bez
zastanowienia, lekkomylnie.

U'nbebadjtfamcrttieife, adv.

nierozwanym sposobem.

H'nbebadjtfamfeit, »f. nie-

rozwaga /'., nierozwano/.,
niebaczno/., nierozmylno
f., brak m. rozwagi, lekko-

mylno /.

ll'nbebectt, adi. nienakryty,

niepokryty, otwarty; mit =em
Raupte z goa gow, bez
kapelusza.

U'nbebenfltd) i Itnbebe'nflidj,

I. adi. nieprzedstawiajcy
obaw, trudnoci; bezpieczny;

biefe $ranlbeit ift niefct — ta

choroba nie jest cakiem bez-

pieczna; biefe ©ad)e ift mebt
ganj — ta sprawa nie jest

cakiem niewinna; II. adv.
bez wahania, bez obawy,
bez trudnoci.

U'nbebeutenb, adi. nic nie-

znaczcy, nieznaczny, nie-

wany, niepokany, drobny;
ein =er 2Renfdjj nie niezna-
czcy czowiek; er fiebt bödjft— aus wyglda bardzo nie-
pokanie; eine =e ©ad)e rzecz
maej wagi.

Unbcbeutenbljctt, sf. mao-
znaczao /., bagatelno /.,

nico /.

U'nbebCUtfOtlt, adi. nic nie-

znaczcy.
U'nbebingt i llnbebt'ngt, i.

adi. bezwarunkowy, konie-

czny, zupeny; II. adv. bez-

warunkowo, koniecznie, zu-

penie.

11'nbeetbigt i Unbeeidigt,
adi. nie zaprzysiony.

U'nbeeinfhtfet i Unbeet'n=

fluftt, adi. niezawisy, wol-

Dy od obcego wpywu.

U'nbeeinträ'djtigt i Unbe»
et'ntrad)ttgt,arfz'.niedotkniry,

nieposzkodowany, nieumniej-

szony.

U'nbeenbet, U'nbeenbigt i

Unbee'nbet, llnbeenbigt, adi.

nieskoczony, niewyko-
czony.

li'nbeerbt i Unbeerbt, adi.

nie majcy spadkobierców.

lt'nbeerbigt i Unbee'rbigt,

adi. niepogrzebany, niepo-

chowany.

U'ltbefäbtgi, adi. niezdolny,

nieuzdplniony, nienadajcy
si; niekompetentny.

U'nbefaljrbar i itnbefa'tyr«

bflr, adi. niejezdny.

U'nbefabren i Unbefahren,
adi. se Satrofen majtkowie
niedowiadczeni, niewywi-
czeni, nieobyci.

It'nbcfangen, I. adi. nie-

uprzedzony, bezstronny; swo-

bodny, prosty; II. adv. bez

uprzedzenia, bez przesdu;
er urteilt — sdzi bez uprze-

dzenia; bu fcmnft ibm —
beine Meinung fagen moesz
mu wypowiedzie twoje zda-

nie cakiem otwarcie, szczerze.

U'nbefangenljeti, */. bez-

stronno /*., nieuprzedzenie

/., wolno /. od przesdu;
prostota /., swobodno /.,

szczero /., otwarto f.

U'nbeftebert i Unbefiebert,

adi. nie majcy piór, nie-

opierzony.

U'nbeflCdt, adi. czysty,

dziewiczy, niesplamiony; nie-

skaony, niepokalany, nie-

skalany; =e ©mpfängniia nie-

pokalane poczcie.

ltnbcftedtbeit, */. czysto
f., niepokalano f., dziewi-
czo f., nieskazitelno f.

U'nbcfrtebigenb, adi. nie-

zadowalniajcy, niewystarcza-
jcy, niezas-pokajajcy.

'
It'nbefrtebtgt, adi. nieza-

dowolony, niezaspokojony,
niekontent, nienasycony, nie-

ugaszony ; biefe SSorfteßung
ijat mid) — gelaffen to przed-

stawienie nie zadowolio
mnie.

U'nbefugt, adi. nieupowa-
niony, nieuprawniony, nie-

waciwy, niekompetentny.

U'nbefugterraeife, adv. bez
upowanienia, niewaciwie.

U'nbefugtljeit, U'nbefugntö,

sf. brak upowanienia, nie-

upowanienie /"., niekompe-
teneya /., brak m. autory-

zacyi.

U'nbegabt, adi. niezdolny,

nieutalentowany; bez rod-
ków.

U'nbegeben, adi. nieumie-
szczony; ein =er SBedjfel we-
ksel nieindosowany.

U'nbegleitet, adi. bez to-

warzystwa, samotny; fie ift

— nad) £aufe gegangen po-

sza nieodprowadzona do
domu.

U'n6egreifüdb It'nbegreif-

bar i Unbegrei'ftidj,Unbcgrei'f-

bor, adi. niepojty, niezro-

zumiay; ba§ ift mir — tego

nie pojmuj; auf =e Slrt w
sposób niepojty, niezrozu-

miay.
U'nbegreifltd;ifeit, sf. nie-

pojtoy., niezrozumiao/.

U'nbegrenjbar i Unbegre'nj'

bar, nie dajcy si uj w
granice.

U'nbegrenjt i Unbegre'njt,

adi. nieograniczony, nieozna-

czony, niepewny.

U'nbegrünbct i Unbegrü'n»

bet, nieuzasadniony, bezza-

sadny, nieumotywowany,
baby.

Unbegiitert i Unbegü'tert,

adi. nie majcy majtku,
rodków, niezamony.

It'nbebaart i Unbebaa'rt,

adi. nieowosiony, nie obro-

nity wosami, ysy.
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U'nbelWgCn, sn. »S, niemie
uczucie, niesmak m., ckli-

wo f.\ id) empfinbe ein —
jestem nie swój.

U'nbeljaoltd), adi. niewy-

godny, nieprzyjemny, nie-

smaczny, przykry.

U'nbcIjagliAfCtt, sf. niedo-

godno /., przykro f.,
nie-

wygoda f.

U'nbebeWgt i Unktic'ütflt,

adi. nieuagabywany
;
jmnón

laffen nie naprzykrza si
komu.

U'nbebUfltdj, adi. obacz

Unbeholfen.

Uube^intJCit i Unbebt'nbert,

adi. i adv. bez przeszkody.

Ittrtcfcolfen, U'nbebUfltdj,

adi. nieporadny, niezaradny,

niezgrabny, ociay, nieio-

eny.
"
U'nbetiolfenbett, Unbetjilf-

Iid)fcit, sf. nieporadno /.,

niezaradno f., niezgrabno

f., niedostwo «., oci-ao /.

U'nbebiitetiUnbeljü'tet, atf«.

niestrzeony.

U'nbebnt'fam iUnbelju'tfam,

adi. nieostrony.

U'nbcirrt i Ünbet'rrt, adi.

niezmieszany, niezmylony.

U'nkfannt, I. adi. niezna-

jomy, nieznany, eine =e ©röfie

nieznana ilo, wielko; ein

Unbefannter obcy ; tdj bin bier

— je3tem tutaj nieobznajo-

miony; mit ein». — fein by
nieobzuajomionym z czem ; II.

adv. e§ ift mit — nie wiadomo
mi; jmnbn — erroeife grüben

laffen kaza si komu ka-
nia nie znajc go.

It'nkfamttfujaft, sf. nie-

znajomo /., nieobeznanie n.

si z czem.

U'nbefebrbor i llnbele'br*

tlflC, adi. nie dajcy si na-

wróci, niepoprawny.

U'nbefleibet i UnbeUeibet,
adi. nieu brany, goy.

U'nbefiimntert i Unbefü'nt*

mtlt, adi. niedbajcy, nie-

troszczcy si o co, spokojny,

niedbay; feien ©ie ganj —
bd pan zupenie spokojny.

'U'nbelctben i Unbela'ben,
adi. nieobciony, uieoba-
dowany.

U'nbclctftet i Unbela'ftet,

adi. nieobciony, nieob-

adowany; =eS §au dom nie-

obciony hipotek, czysty,

U'nbeläftigt i Unbelä'fttgt,

adi- nieuagabywany.

U'nbelauM i Unbelau'bt,

adi. bezlistny.

Unbelebt i Unbelebt, adi.

nieoywiony, martwy; uie-

ludny, pusty.

11'nbelebtbeit, sf. brak oy-
wienia.

U'nbeledt i Unbele'dt, adi.

(przen. :) non ber kultur —

,

niecywilizowany.

U'nbelefen i llnbete'fen, adi.

nieoezytany.

U'nbelefenljeit, sf. brak
oczytania.

Unbeliebt i Unbeliebt, adi.

nielubiauy, niechtnie widzia-

ny, niepopularny; er mad)t

ftd) bei aßen — czyni si po-

wszechnie nielubianym.

U'nbeltebtbett, sf. niepo-

pularno /.

U'nbeloljnt i Unbelo'bnt,
adi. nie wynagrodzony.

11'nbemonnt i Unbema'nnt,
adi. nie majcy zaogi.

U'nbemeclbar i Unbeme'rl»

bflt, adi. niedostrzegalny,

nieznaczny, niewidzialny.

Unbemei-ft i Unbemerft,
adi. niepostrzeony.

Unbemittelt, adi. i adv.

niezamony; bez rodków.

U'nbcnonnt i Unbena'nnt,
adi. 1) bezimienny, anoni-

mowy; 2) nieokrelony.

U'nbenmnnten i Unbeno'nt=

ineit, adi. wolny, niezabro-

niony, niezaprzeczony; e
bleibt iljm — ... wolno mu . .

.

U'nbenu^t i Unbenn'fct, adi.

nieuywany, nieuyty, z któ-

rego si nie korzystaj »e

Kapitalien martwe kapitay;

baä .roirb er nicht — laffen

nie omieszka skorzysta z tego.

U'nbeobadjtct i Unbeo'bnd)=

tet, adi. niedostrzeony, nie-

obserwowany.

ll'nbequem, adi. niewy-
godny; niedogodny; einen

=en ©i| Ijaben mie niewy-

godne miejsce; ber ganje

%lan ift mir — cay ten

3 ni en ber, S)eutfd>}J0lmfcf)e§ 2Börter&ucfj.

plan jest mi niedogodny, nie

na rk.
iritbepemltdjfett, sf. nie-

wygoda /. ; niedogodno /.

;

baä »erutfadjt mir — to

sprawia mi niedogodno,
wprawia mnie w ambaras.

Unberotcn i Unbero'ten,
adi. nieporadny, bezradny.

U'nbcrcdjenbar; i ltnbe>

rc'd)Cnbar, adi. nieobliczalny,

nieublitzuny, nie dajcy si
obliczy.

U'nberedjenfcarlett, sf. nie-

obliczalno f.

U'nbereditigt i Unbeit'djttgt,

adi. nieupowaniony, nie-

uprawniony, nieautoryzowa-

ny; niesprawiedliwy.

U'nbcrebf i Unbeie'bt, adi.

niewymowny.
Unberebfamlett, sf. nie-

wymowno f. t
brak wy-

mowy.
U'nberetft i Unbcret'ft, adi.

nie uczszczany przez po-

dróujcych.
U'nbertdjttgt i Unberi'djttgt,

adi. niepoprawiony; nieure-

gulowany, nieprzegldnity,
niesprostowany.

U'nberitten i Unberi'tten,

adi. 1) nieujedouy; 2) nie-

zaopatrzony w konia (uan);

3) ein «er 2Beg droga, po
której jeszcze nie jedono
konno.

U'nberiidfidjttgt i Unbern'tf*

ftdjttgt, adi. nieuwzgldnio-

ny; — laffen nie uwzgldni.
U'nbemfen, adi. niewe-

zwany, nieproszony; nie-

powoany, nie majcy powo-
ania, zdatnoci; adv. 1) bez

wezwania, powoania; 2) — !

bez uroków! na psa urok!

U'nberübntt i llnberit'bmt,

adi. niesawny, bez sawy,
nieznany.

U'nberiilimtljett, sf. brak m.
sawy.

U'nberiiljrtiar i Unberü'Ijr-

bot, adi. nietykalny.

U'nberitbit i Unberit'hit,

adi. nietknity; — laffen nie

tkn; =er oben dziewicza

ziemia.

U'nbcfdmbet i llnbefdja'bct,

praep. nieprzesdzajc, nie-

naruszajc, mimo e, bez

41
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uszkodzenia czego, bez ujmy

;

— meiner 9ted)te bez ujmy
dla moich praw.

U'ituefujöutgt i Untief4}S'<

biflt, adi. nieuszkodzony,

w dobrym stanie, cay.

U'nticfdjäfttgt i Unticfdjä'f-

ttflt, adi. niezatruduiony,

niezajety, bez zajcia, wolny.

ll'ntiefdjattet i Üntiefdia'ttet,

adi. niezacieniony, nieocie-

niony.

U'ntiefdjCtticn, adi. 1) nie-

skromny ; 2) wymagajcy,
arogancki ; eine =e gorberung
nieskromne, przesadne wy-
maganie ; roenn e§ nid)t —
tft jeli to nie jest niedy-

skretnie.

U'nbefdjeitientiett, sf. me-
skromno/. ; wymagania pi.,

arogancya f., przesada /.

;

indyskrecya f.
ihttiefdjeinigt i Untiefdjet'=

ntflt, adv. niepowiadczony.

U'n(tie)fd)tfftiar i Itn(tie)-

fdji'ffbar, adi. niesawny.
U'nbefdjlagen, adi. i) nie

obity; 2) nieokuty, niekuty,

bez podkowy; 3) (przen.:) nie-

obeznany, niedowiadczony

;

er tft in btefem ©egenftanb
— jest nieobyty z tym przed-

miotem.

U'nticfdjnMcn i Untiefdjni't--

ten, adi. nieobcity ; nieobrze-

zany.

U'ntiefdjoUen i Untiefdjrj'i=

ten, adi. nieskazitelny, nie-

poszlakowany, sdownie nie-

karany; =er 3 eu9^ wiadek
nieposzlakowany; adv. bez
zarzutu, bez skazy.

U'ntiefdjOltentiett, sf. nie-

skazitelno /., nieposzlako-

wano f.

U'ntiefdjflltenfjettSäeuptS,

sn. =ffe, pi. =ffe, wiadectwo
n. moralnoci, wiadectwo
n. nieposzlakowanego ycia.

irntiefdjrünft i Untie*

fäjeü'nft, adi. nieograniczony,
samowadny; =e§ SSerfprecfjen

przyrzeczenie bezwarunkowe.
U'nbefdjränfttietr, sf. nie-

ograniczono; — ber 9tegte=

rungform samowadztwo n.,

absolutyzm m.
U'nbefdireitilidj i Untie-

fd)rei'l)lidl, adi. nie dajcy

si opisa, niewypowiedziany,

niezmierny; adv. nie do opi-

sania, niewypowiedzianie, nie-

zmiernie.

U'ntiefdjreitilidjfetr, sf. nie-

moliwo /. opisania, wypo-
wiedzenia.

U'nbefdjrieben i Unticfdjrie'-

tien, adi. niezapisany; nie-

opisany.

U'ntiefdjrieen i llnbefd)rie'=

en, adv. bez uroku.

U'ntiefdjuti,t i Untiefd)U'Ij,

adi. nieobuty.

U'nbefdji^t i Untiefdjii^t,

adi, uieobroniony, nieprotego-

wany.

U'ntiefdjtoert, Unüefdjtoe'rt,

adi. nieobciony, lekki; ein

=e§ ©erotffen czyste sumienie.

U'nbefertt i Untiefcelt,

adi. nie majcy duszy, bez-

duszny.

U'ntiefeelttiCtt, sf. brak du-

szy, bezduszno f.
U'ntiefetien i Untieferen,

adv. na niewidzianego, na
lepo, nie obejrzawszy ; etro. —
raufen kupi kota w worku.

U'ntiefefct i Untiefe'^, adi.

1) nieobsadzony, niezajety,

próny ; wakujcy, wolny

;

»er Jeicfi niezarybiony staw;

2) nieprzybrany, nieprzystro-

jony, nieugarnirowany.

U'ntieftegtiar i Itntiefic'gtiar,

Untiefte'gltä), adi. nie dajcy
si zwyciy, nie do prze-

zwycienia.
U'ntieftegtiarfett, sf. me-

zwycieono /.

U'ntieftcgt i Untiefie'gt,

adi. niezwyciony.

U'ntiefolbet i Untiefoltiet,

adi. bezpatny, niepatny,

gratysowy; «=eS 2Imt urzd
niepatny, honorowy.

U'ntiefOnnen, I- adi. nieroz-

tropny, nierozwauy, roztar-

gniony, lekkomylny, bez-

mylny, nieostrony, pochy;
IL adv. nieroztropnie, nie-

rozwanie, lekkomylnie, nie-

ostronie, bezmylnie.

U'ntiefonnentiett, sf. pi. =en,

nieroztropno /., nierozwa-
no f., nierozwaga f., bez-

mylno /., nieostrono
/., lekkomylno /.

U'lltiefOl'gt, adi. 1) nieza-

atwiony, niewykonany; er

fiat unfere Stufträge — gelaffen

nie zaatwi naszych zlece
j

2) spokojny, bez troski
; fet

barüber — nie troszcz si o

to, nie kopotaj si tem.

it'nbeftanti, sm. =e§," obacz
Unbeftänötgfeit.

Ifllticftäiltiig, adi. niestay,

zmienny, niewytrwaty; et tft— in ber Siebe jest niestay

w mioci; ba ©lud tft —
szczcie jest zmienne; ein

=er SUenfcb czowiek niestay,
chwiejny, kapryny.

U'nbcftän&tgfcU, sf. niesta-o /., zmienno /., niewy-

trwao /.

U'nbeft'ätigt i Untieftä'ttgt,

adi. niepotwierdzony.

U'ntieftattft i Unbefta'ttct,

adi. obacz Unbeerbter.

U'nticftedjtiar i Untiefte'a>

tiar, Unbefte'd)ttdj, adi. nit-

dajcy si przekupi, nie-

przedajny, nieprzekupay.

U'ntieftcdjtiatfctt i U'nbeftedj-

ndjfCtt, sf. nieprzedajno /'.,

nieprzekupno /.

U'nbcfteigbar i Unbeftei'g*

tiar, Untieftei'gltd), adi. nie-

dostpny; eine =e 6pi£e
szczyt, na który wej nie

mona.
U'ntiefteßtiar i Untiefte'«»

bar, adi. 1) niemoliwy do
dorczenia, nie do dorcze-
nia (list); 2) nieuprawny,

nie dajcy sie uprawi (pole).

uWftentiUnbeftelii, adi.

1) niezamówiony, bez zamó-
wienia; 2) niedorczony; 3)
nieuprawiony; — fein odo-
gowa.

Unbefteuert i Unbefteu'ert,

adi. nieopodatkowany.

U'ntiefttntmtiar i Unbefti'mm»

tiar, adi. nie dajcy si okre-

li, nie do okrelenia.

U'ntieftttttmtiarfeit, sf. nie-

okrelono f.

U'ntieftitttntt, adi. nieozna-

czony, niepewny, niewyrany,
nieokrelony; =er 2Irtifel nie-

okrelony rodzajnik; =e
^abtroort nieokrelony licze-

bnik; c£ 2trt tryb bezoko-

liczny; auf =e 3«tt abreifen

wyjecha na nieograniczony
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czas; ein =eä @erüd)t niepe-

wna pogoska; ein =eä ©efüfjt

nieokrelone, niewyrane
uczucie; auf =e na niepewne.

U'nfcefttmmt&ett, sf. nie-

pewno /., niewyrano /.,

wtpliwo f.
U'nbeftodjen i Itnbefto'cijcn,

adi. nieprzekupiony, nie-

stronniczy.

U'nOCft0cnI;ett, sf. nie-

przekupno /., bezparcy-
alno /.

U'nDcftraft i llnbeftra'ft,

adi. niekarany.

U'nbeftrettbar i ltnbeftrci't=

bttf, adi. niedajcy si za-

przeczy, nieolegajcy spo-

rowi, nie do zaprzeczenia.

U'nbeftmtbarfeU, sf. nie-

zaprzeczalno /.

lt'nbeftritten i Unbeftri't»

tCtlf adi. niezaprzeczony ; adv.
niezaprzeczenie, bezsprze-

cznie.

It'nbeteiligt i Unbeteiligt,
adi. nie majcy udziau, nie-

interesowany.

U'ttbeträdjtltcl), adi. niezna-
czny, may.

U'nbetreten i Unbetre'ten,
adi. ]) nieuczszczany, nie-

ubity (droga); 2) niezmie-
szany.

It'nbeugfara i Unbeu'gfam,
adi. nieugity, hardy, nie-

ustpujcy, uparty, zacity.

U/nbeugfamfett, sf. nieugi-
to /., hardo /.

lt'nbebölfert i Unbebö'lfcrf,
adi. niezaludniony, nieludny,
pusty.

It'nbetoac&t i Itrtbetwdjt,
adi. niestrzeony, niebronio-
ny; ein ster Stugenblic? saba
chwila.

li'nkttoffnet i Unbetta'ffnet,
adi. nieuzbrojony, bezbronny,

tttit =em 2luge wolnem okiem.

U'nbettmbrt i llnktrjiiljrt,

adi. niewypróbowany, wt-
pliwy, niepewny.

H'nbetoan&ert i llrtbetrja'n*

btlt, adi. niebiegy, nieobe-
znany.

U'nbetoegltd) i ltnbetoe'g=

litf), adi. nieruchomy; przy-
twierdzony

;
(przen. :) niewzru-

szony, niewraliwy; =e ©iiter

nieruchomoci pi. ; =er ^e'KX"

tag wito stae, nieruchome.

U'nbebegltcflfeit, sf. nieru-

chomo /.; (przen.:) brak
wraliwoci.

U'nbetuegt i Unbetrje'gt, adi.
nieruchomy; spokojny, nie-

wzruszony.

U'ttueincijrt i ltnbetucljrt,

adi. obacz Unberoaffnet.

U'nbetoetbt i Unbetrjeibt,
adi. nieonaty.

U'nbetoetnt i Itnbeüjct'nt,

adi. nieopakany.
lt'nbeirjei§bar i Unbetrjei'§=

bar, U'nbewetöltdj, adi. nie

dajcy si dowie, nie do
udowodnienia.

Xt'nbcirjeiSbarfeii, */. nie-

mono f. udowodnienia.

lfnbeiDtcfcn i Unßetine'jen,
adi. niedowiedziony.

Un'bemrjljnbar: i Unbetrjo'Int=

bttt, adi. niemoliwy do za-

mieszkania, nie do zamie-
szkania.

U'nbeujrjljnbarleit, sf. nie-

moliwo /'. zamieszkania.

It'nbeuioljut i Hnbeirjr/bnt,

adi. niezamieszkay.

U'nbetoiilft i Unbetrjö'ift, adi.
niezachmurzony, bezchmurny.
U'nbettödtbctt sf. bez-

chmurno f., pogoda f.
U'nbeöUtftt, I. adi. nie-

wiadomy, niewiadomy, bez-

wiedny, mimowolny; bo§ tft

mir — to mi nie jest zna-
nem, wiadomem

; fid) einer

©ad)e — fein nie by wia-
domym czego, nie zdawa
sobie sprawy z czego; beffen— nie wiedzc o tem; $hi=
lofopbie beg llnberou^ten filo-

zofia f. niewiadomoci; II.

adv. niewiadomie, bezwie-
dnie, mimowoli; id) bab eä

ganj — getan zrobiem to

niewiadomie, bezwiednie
; ftd)

jelber — bez przytomnoci.
It'nbCulU^tbcU, sf. niewia-

domo /., bezwiedno /.

U'rtbeaablbarillnbeja'blbar,
adi. nie dajcy si opaci,
zapaci, nie do opacenia,
cenny.

U'nbejalja i llnbeäa'bit,

adi. niezapacony.

U'n(be)jaljmbar, i ltn(be)=

äü'bntbfll', adi. niedajcy si

poskromi, nie do poskro-
mienia.

U'nbcjabmt i ltnbe$ä'bmt,
adi. nieposkromiony.

U'nbcjetu^neti llnbcjct'tbnct,

adi. nieoznaczony, niezna-
czony.

U'nbejeugt i Unbesorgt,
adi. niepowiadczony ; nieob-
jawiony; ©Ott h,at fid) nicbt— gelaffen Bóg nie pozosta
bez objawienia.

U'nbcjögen i Hnbejr/gcn,
adi. 1) bez strun ; eine =e !sUio=

lin skrzypce bezstrunne ; 2)
bez obleczenia; ein »e§ Söett

nieobleczone óko.
It'nbcaaeifelt i llnbeaujei'-

ftlt, adi. niewtpliwy, nie

ulegajcy wtpliwoci, bez-
sprzeczny, pewny.

lt'nbcsaingbar i llnbe-

JtDi'ngbar;, adi. nie mogcy
by pokonanym, zdobytym,
nie do zwycienia, poko-
nania.

U'nbejimngbarleit, sf. U'n=
beäÖtngltdjlCit, sf. niepodo-
biestwo «., zwalczenia, po-
konania, zdobycia.

U'nbcsttungcn i ltnbcjö)u'n=

gen, niepokonany, niezwy-
ciony, niezdobyty, niepod-

bity.

It'nbejuiungenbeit, sf. obacz
llnbejicingbarfeit.

11'nbiegfara i llnbie'gfara,

adi. niegitki, nie dajcy si
gi, sztywny; (przen. :) obacz
Unbeuafam.

lt'nbtegfamfeit, sf niegit-
koó /., sztywno f.

It'nbtib, sf. =(e)3, pi. =e
,

1) karykatura f., monstrum
n., poczwara /., pokraka/.;
2) widmo /., zuda /.

U'nbilbe, «I. pi. =tt, krzy-
wda f., niesuszno /., nie-

sprawiedliwo /., bezprawie
n.; bie =n ber Qabresjetten do-
kuczliwoci pory roku; »n
beö ©d)tdfal3 krzywdy losu.

U'nbilbfara i Unbi'ibfam,
adi. nie dajcy si ukszta-
ci; ein «ei 2JJenfa) czowiek
szorstki, którego si nauka
nie ima.

U'nbtlbung, sf. brak m.
wyksztacenia, kultury.

41*
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H'nbiU, sf. pl. Unbüben
obacz llnbilbe.

U'nbtlitfl, adi. niesuszny,
niesprawiedliwy.

U'ltbtütfjfCtt, sf. niesu-

szno f., niesprawiedliwo f.

U'nl>lUtt<l,«<W. bezkrwawny.

U'nl)Dtntnf?iß, adi. niepo-

suszny, zbuntowany.

U'nlJOtmnfeiflfcU, sf. niepo-

suszno /., brak subordy-

nacyi.

U'ltbraitdjtiar, adi. nieuy-
teczny, niezdatny, nie dajcy
si uy, niepotrzebny, nie-

odpowiedni = ungeeignet ;

jum ÄriegSbienft — geroorben

zosta inwalid; ein ©efd)iifc

— machen zdemontowa
dziao; adv. nicpotem, do
niczego.

ltnferaitcpartett, sf. nie-

uyteczno /., niezdatno,
zy stan.

It'nbrü&ertidj, adi. i adv.

niebraterski, nie po bratersku.

U'nbürgerltd), adi. i adv.

nieobywatelski, nie po oby-
watelsku.

U'lt&lt^fertig, adi. nieskru-

szony, nie okazujcy skru-

chy.

lt'ltbuftfCttijjftit, sf. brak m.
skruchy.

U'ndjrift, sn. »en, pl. »en,

1) niechrzecijanin m., nie-

wierny m.; 2) zy chrzecija-

nin.

U'Jtdjrtftltdj, adi. niechrze-

cijaski, niegodny chrzecija-

nina; adv. nie po chrze-

cijasku.
ll'nctöUiftcrt i U'ujititlificrt,

adi. niecywilizowany, nieo-

krzesany.

U'ltCOrrect, adi. obacz Un=
forrelt.

Itltb, coni. i; a; SSater —
©ohn ojciec i syn; geh hin
— jage tljm id tam i po-

wiedz mu ; — fo roeiter i tam
dalej; fort — fort cigle,
bezustannie; für — für na
zawsze; burd) — burd) na
wskro; jroei — jroei dwa
a dwa; fte gingen gmet —
gtoei szli po dwóch, parami;
immer grö&er — größer co-
raz to wikszy; — toenn
a gdyby; er hat fein ©elb —

feine ftreube nie ma ani pie-

nidzy ani uciechy; geh —
rufe ihn id go zawoa; er

— gurdjt haben! on a ba
si! ich fter)e — bu fifceftja

stoj a ty siedzisz; habe

2lugbauer — bu roirft e§ er»

retchen miej wytrwao a
osigniesz cel; — raarum
benn nicht? a czemuby nie?

li'nbOUf, sm. -.{()%, nie-

wdziczno /'. ; — ift ber

SBelt 2of)n gdy komu dobrze
zrobisz, niewdziczno za-

pat.
ll'n&aitfbar, adi. niewdzi-

czny.

li'lt&anfbarfett, sf. nie-

wdziczno /.

irbatiert i Itnbatte'rt,

adi. niedatowany, bez daty.

U'nbaitCrbaft, adi. nie-

trway.

U'nbcfinierbar i llnbcft»

niC'tbar, adi. nie do okre-

lenia, nie do zdefiniowania.

U'nbcbnbar i Uube'hnbar,
adi. nierozcigalny.

irnbcilintcrbar i ttnbellt»

JttC'rbllt, adi. nie dajcy si
odmienia, deklinowa, nie-

odmienny.

lt'nbenfltdj i Itnbe'nHidj,

adi. 1) take unbenfbar, nie

dajcy si pomyle, niedo-

uwierzenia, niemoliwy, nie-

podobny; 2) fett =en Reiten
od niepamitnych czasów.

It'nbeittlid), adi. niewyra-

ny, zawiy, niejasny, baa-
mutny.

lt'ttbCHtltdjfett, sf. niewy-
rano /'., zawio f. t

nie-

jasno /.

U'nbtdltCrtd), adi. niepo-

etycki.

11'nbtcnlidl, adi. nieodpo-

wiadajcy, nieprzydatny; e§

ift ber '©efunbheit — niesu-
cy zdrowiu.

'Ü'nbiCnlidjfCtt, */. nieodpo-

wiedno /., nieprzydatno /.

U'nbtCnftfCrttÖ, adi. nie-

usnny, niegrzeczny.

U'nbtenftfertiflfett, sf. nie-

usuno /., niegrzeczno f.

11'nbtng, sn. i) to, co do
niczego, niepodobne, niepo-

dobiestwo n. ; 2) dziwotwór
m., potwór m., urojenie n.,

chimera f, wymys dziwa-
czny, marzenie n.

li'itbiäätylimert, adi. nie

znajcy karnoci, bez kar-

noci, niepodporzdkowany.
It'nbramatifd), adi. nie-

dramatyczny.

UnblllattO'n, sf. ondulacya

/., falowanie n. (wiata,
gosu).

ll'llblllbbar, adi. nie do
zniesienia, nie do tolerowa-

nia.

U'nbttlbfam, adi. niewyro-
zumiay, nietolerancki; nie-

cierpliwy.

U'iibitlbfnmfeit, sf. nie-

wyrozumiao /., nietole-

rancya f. ; niecierpliwo f.

U'nbiirdjbringHd) i Unburdj*
bri'ttglid), adi. I) nieprzeni-

kliwy, nieprzepuszczajcy,
nieprzemakalny, nieprzepu-

szczalny; 2) (przen. :) nieod-

gadniony, nieprzenikniony,

niedocieczony; ein -eä ©e-
heimni nieodgadniona, nie-

docieczona tajemnica; er

büßt fich in ein «eg SDunfet

otacza si nieprzenikliw ta-

jemnic.
n'nburd)brittpltdjfeit, sf.

nieprzenikliwo f., niemo-no f. odgadnienia, docie-

czenia.

ITttbitrdjfiihrbar i Unbitrdj»

fü'hrbar, adi. nie do prze-

prowadzenia, niewykonalny.

U'nblirdjfid)tt8, adi. nie-

przejrzysty, nieprzeroczysty.

It'nburdjftdjttgteit, sf. nie-

przejrzysto f., nieprzero-
czysto f.

It'lteben, adi. 1) nierówny

;

chropawy; pagórkowaty, gó-

rzysty; 2) nieodpowiedni, nie

na miejscu, nie do rzeczy

;

(przen.
:
) ba§ ift mir nidjt —

to mi wcale odpowiada; fte

Ejat ein nitfjt <=e§ ©eficht ona
ma wcale adn twarz; ber

©infall ift fo — nicht to

wcale dobry pomys.
U'ttebenbiirttg, adi. nie-

równy urodzeniem.

U'nCbcnbÜrttgfett, sf. nie-

równo f. urodzenia.

11'ttebenheit, sf. nierówno
/., chropawo f. ; wyboje pl.

nieodpowiedno f.



U'nefccnmnjj 645 U'ncnt^tffcrbnr

U'He6e«ttlO^ sm. -eä, brak
symetryi.

It'nCbenmÖ^tg, adi. niesy-

metryczny.

li'ltedjt, adi. 1) niepra-

wdziwy, faszowany, sztuczny,

podrobiony; =e (Sbelfieine pod-

robione, imitowane klej-

noty; =e Qäfynt wstawione
zby; =eä iQaax fa-zywe
wosy; =e ©olb unb ©über
szych m. ; 2) nieprawy, pod-

rzucony; =e ®eburt nieprawe
urodzenie; 3) «e ©cbrtften

sfaszowane dokumenta, nie-

autentyczne dokumenta.

U'ttCuji&ett, */. nieprawdzi-

wo/. ; faszywo/., nieau-

tentyczno /.

It'nebCl, adi. nieszlache-

tny; =ble ©efinnung nieszla-

chetny sposób mylenia; =ble
3JletaÄ nieszlachetny, pospo-
lity kruszec.

H'nelielid), adi. nielubny,
nieprawy, nieprawego oa

;

ein «e§ ßinb dzieci nielu-
bne, naturalne, nieprawego
oa, benkart m.\ ein =e§

gufammenleben konkubinat
m., ycie n. na wiar.

it'lteljrliar, adi. 1) nieucz-

ciwy; 2) nieprzyzwoity, nie-

przystojny.

U'neljrbarfeü, sf. nieuczci-

wo/., nieprzyzwoito, nie-

przystojno f.

11'nefire, sf. niesawa /.,

haba f., wstyd m. ; bu madjft

mir Viel — robisz mi wielki

wstyd; jmnbm jur — ge=

retchen by komu hab.
ll'ntljrCllfyaft, adi. nieho-

norowy.

It'nebrenhaftigfett, sf. nie-

honorowo /.

tt'netyrerbietifl, adi. bez
poszanowania.

U'neljrerbtetigfett, brak m.
poszanowania.

U'nC^tltd), adi. nieuczciwy,

nierzetelny; nieszczery.

U[nel)rltdjfett, sf. nieuczci-

wo /., nierzetelno/.; nie-

szczero /.

U'nCtgcnnÜ^tg, adi. bez-

interesowny.

U'ttetgenmi£tgfeU, sf. bez-

interesowno /. ; abnega-
cya /.

It'lteigeittHdj, adi. niewa-
ciwy, obrazowy, alegoryczny,

przenony
; adv . niewaciwie,

obrazowo, przenonie.

U'neinbegrtffen, adi. nie-

wczony ; adv. niewczajc.
it'netngelnmöert, adi. nie-

oprawny.

It'neinge&enf, adi. niepa-

mitny, niepomny.

Ü'netngelaben i llnctngt»

Ifl'bett, adi. nieproszony,

niezaproszony.

irnetngcnommcn, adi. nie-

wzity, niezdobyty; nieuprze-

dzony, bezstronny.

It'neingefdiränft, adi. nie-

ograniczony.

U'nctngcuicüjt i Uneinge=
tOCt'^t, adi. niewtajemniczony

;

niepowicony, niewywi-
cony.

U'nCtntg, adi. niezgodny;

mit jmnbm über etro. — fein

nie zgadza si z kim w
czem; mit jmnbm — roerben

poróni si z kim ; mit ftd)

felbft — fein by sam z sob
w niezgodzie.

U'netnigfett, sf. niezgoda

/., porónienie n.

U'netnncbmbor i Urtein-

nc'bmb ar, adi. nie do zdobycia

.

It'tteinS, adv. ob. Uneinig.

irncintraglidj, adi. mao
przynoszcy, nieopacajcy
si.

U'neintmbbar i Unctntrei'b=

büt, adi. nie dajcy si ci-
gn, niecigalny.

li'nelafttfdj, adi. nieela-

styczny.

U'nemJJfättgltdj, adi. nie-

zdolny do przyjcia czego;
obojtny, niewraliwy.

Ü'hem^fängltdjfetr, sf. nie-

zdolno /'. do przyjcia czej.o
;

obojtno f., niewraliwojf.
Ü'hem^ftn&Uu), adi. nie-

czuy, zimny, obojtny, n : e-

wraliwy; — machen znie-

czuli.

irncn^)finbHu)fcit, sf. nie-

czuo/., obojtno /'., ozi-
bo /., niewraliwo f,
apatya /.

UltCriblid), I. adi. niesko-
czony, nie majcy koca, nie-

zmierzony, niezmierny, nie-

zliczony, wiekuisty, wieczny

;

©otteS ©litte ift — dobro
Boska jest nieskoczona ; inS

Unenbltdje w nieskoczo-
no; II. adv. nieskoczenie,

niezmieruie, wiecznie, bez

granic; — ffetn maluteneki,
malusieki; — groß niezmier-

nie duy; id) bin S&nen —
nerbunben jestem panu nie-

skoczenie zobowizany.
llne'nblidjfCtt, */. niesko-

czono /., niezmierno /.,

wiekuisto /.

ll'nentbcljrlid) i IJnentbe'ljr»

Itffi, adi. niezbdny, niezb-
dnie potrzebny, konieczny.

U'nentbeIirltC(ifeit, sf.^ nie-

zbdno /., konieczno /.

U'nentgeltlidj i Unentge'tt=

Itd), adi. bezpatny, graty-

sowy; adv. bezpatnie, gra-

tysowo.

U'nentbaltfam i ltnentl)a'lt=

ftlltt, adi. niewstrzeiniliwy.

U'neitüjaltfamfeit, sf. nie-

wstrzemiliwo /.

U'ltentfulteben, adi. nie-

rozstrzygnity, niezdecydo-

wany, wtpliwy, niestano-

wczy, niepewny, problematy-

czny, w zawiedzeniu bdcy.

U'Hentfdjtebenijetr, */. nie-

rozstrzygnicie n , wtpliwo
/., niepewno /.

U'ncntfO)l0ffCn, ««'^•chwiej-

ny, wahajcy tie, niezdecy-

dowany.
U'ttentfdjloffenbetr, sf.

chwiejno /., brak decyzyi,

wahanie si n.

It'nerttfdjulbbar. i Unent»

fdjU'lbbar, adi. nie dajcy
si usprawiedliwi, nie do

usprawiedliwienia.

U'nenttDCfit i Hncntac'gt,

adi. niewzruszony, niezmo-

ony; ein »er Kämpfer nie-

zwyciony bojownik; adv.

bezwarunkowo; — auf etro.

beftefjen bezwarunkowo ob-

stawa przy czem.

U'ncnttiJttfüt i Urientun'tfelt,

adi. nierozwiuity ; in =ettt

^uftanbe w stanie nierozwi-

nitym.
U'ncntttJtrrbar i llncnttDi'tr»

bttr, adi. L>ie do rozmotania,

rozwizania.

It'nentjiffcrbar, It'itcnt-
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nie-

nie-

me-

jiffcrlid) i Uncntst'jferbar,

adi. nio do odcyfrowania.

U'nerbctcn i ltncrbe'ten, adi.

nieproszony.

U'ncrbittltdj i Itucrbt'tmdj,

adi. nieubagany, nieprze-

b tarany, nielitociwy.

U'nerbtMtdjICtt, s/.nieuba-

galno f.,
brak f.

litoci.

U'nerbrodjeu i Uncrbro'djcn,

adi. nieodpiecztowany, nie-

otvvorzony.

U'nctfoljrcn, adi. niedo-

wiadczony, niepraktyczny.

U'nerfabrcnbetr, sf. niedo-

wiadczeuie «., brak m. do-

wiadczenia.

U'nerfinbUdj i Unerfi'nblid),

adi. nie dajcy si znale;
nie do znalezienia; niepojty,

niezrozumiay; es ift mir —
jest mi niezrozumiaem.

U'nerforfd}bariltnerfo'rfd)=

bar, adi. nie dajcy si zba-

da.
U'nerforfdrttd), adi.

zbadany, niezgbiony,
docieczony.

U'nerfi)rfdjUd)iett, */.

mono /. zbadania; niedo-

cieczono f., niezrozumia-o /.

It'nCrfCCltlid), adi. niepo-

cieszny, nieprzyjemny, przy-

kry; eine -e 3la6)xi)t niepo-

cieszna, przykra wiadomo.

Unerfüllbar i Unerfüllbar,

niewykonalny, nie dajcy si
speni; ein °er SBunfci) ycze-

nie nie do spenienia.

Unerfüllt i Unerfüllt, adi.

niespeniony, niewykonany.

lt'ncrgtcbtfl, adi. nieobfity,

nie wiele wydajcy, przyno-

Bzcy, niewydatny ; niepro-

duktywny; --es Sanb ziemia

nieurodzajna.

U'nergtcbigfeü, s/. nieob-

fito /., niewydatno; nie-

urodzajno /.; nieproduk-

tywno /.

U'ttergriinbltd)i Unergrü'nb=

Ud), adi. niezgbiony, bez-

denny ; niedocieczony, nie-

zbadany.

U'nergrünblidjfeit, sf. bez-

denno/., niemono/, zba-

dania, zgbienia ; bie — bet

göttlichen 3armr)ergtgfeit nie-

skoczono /. miosierdzia

Boego.
U'nerljeblidj, adi. mao

wany, nie wielkiej wagi,

nieznaczcy, nieznaczny, dro-

bny; ^e ©riinbe maoznaczne
powody.

U'ncrbebltdjfeit, sf. nie-

znaczno /^maoznaczno /.

11'netPrt i Unerbö'rt, i.

adi. 1) niewysuchany
;

feine

SÖitte blieb — jego proba
pozostaa niewyauehan ; 2)

niesychany, bajeczny, nad-

zwyczajny; =e ©tnge niesy-

chane izeczy; ba§ i(t — ! to

jest niesychane! =e greife

niesychane, bajeczne, wygó-
rowane ceny; II. adv. nie-

sychanie, bajecznie, nadzwy-

czajnie.

U'nerianut i ltnerfa'nnt,

adi. niepoznany; feinem äßert

nad) — zapoznany; — reifen

jedzi inkognito.

U'nerfennbar i Unerfe'nn*

bar, adi. nie do poznania.

U'Jierletmtltd), adi. nie-

wdziczny; nie do poznania.

U'nerfCnntltdjieit, sf. nie-

wdziczno/.; niemono/,
poznania.

U'nerflärbar, U'nerftärlidj

i ltnerllifrbar, adi. niezro-

zumiay, niepojty, niewy-

janiony; fein !öenef)men_ ift

mir — jego postpowanie jest

mi niezrozumiae; auf =e

aßeife w niepojty sposóh.

U'nerflärbartett, U'nerflär«

lidjtCtt, sf. niezrozumiao

/., niepojeto /.

U'neriühftcti i Unerf ü'nftelt,

adi. niewymuszony, natural-

ny, prawdziwy.

U'nerlöfelidj i Unerlü'pdj,

adi. niezbdny, konieczny,

nieodzowny; eine *e 93ebin=

gung Diezbdny, konieczny

warunek.

lt'lterläfelid)fett, sf. ^nie-

zbdno f., konieczno /.,

nieodzowno /.

U'nerlaubt
'

i llncrlau'bt,

adi. niedozwolony, zabronio-

ny, zakazany; =cg 58ert)ältni§

niedozwolony stosunek.

U'nerlebigt i llnerle'btgt,

adi. niezaatwiony, nieza-

decydowany.

U'nermejjlidj i Uncrrac^Udj,

adi. niezmierny, niezmierzo-

ny ; ogromny, bezgraniczny.

U'nermefjltdjteit, sf. nie-

zmierno f., ogrom m.

It'ncrmiibct i/ llnermit'bet,

adi. niczmczony, niezmor-

dowany; — bet etro. fein by
niezmordowanym w czero.

lrnermitbltd) i Unermü'blid),

adi. niezmordowany, niezm-
czony, wytrway; adv. nie-

zmordowanie, bez wypoczyn-

ku, wytrwale.

U'nermübltdjfeü, sf. wy-

trwao f.

ITneröffttet i Uncrbffnet,

adi. nieotworzony; nieodpie-

czetowany.

it'ncrörtcrt i Unerö'rtert,

adi. niewyjaniony, nieomó-

wiony, nieprzedyskutowany.

U'ttCrqilidltd), adi. przy-

kry, nieprzyjemny, niemiy.

U'tterreidjbar > llnerret'djbar,

adi. nie dajcy si osign,
nie dajcy si docign.

U'nerreidjbarfeit, sf. nie-

docigo /.

U'ncrreidjt i Unerret'djt,

adi. nieosignity, niedoci-

gniony.

H'Hcrföttftd) i Utterfä'Wtdj,

adi. nienasycony; Doli =-er

3hil)tngier peen nienasyconej

dzy sawy.
'irnerföttltdjfeit, sf niena-

sycono f.

U'ncrf cpbfltd) i Uncrfdjö'tf*

lid), adi. niewyczerpany, nie-

przebrany.

U'nerfd)b>flidjfett, *f- Die"

wyczerpano /.

U'ncrfdjbbft, adi. niewy-

czerpany.

U'tterfdjrorteit, adi. nie-

ustraszony, odwany.
U'tierfdjrodeithetr, */. me-

ustraszono f.,
odwaga /.

U'ncrf djiitterlid) i llncrfd)ü't-

erlid), adi. niewzruszony

;

niezachwiany, niezomny; er

blieb in =em ©letchmute po-

zosta w nienaruszonej ró-

wnowadze; »er ©taube nie-

zomna wiara; -e SBertrtuen

niezachwiane zaufanie.

U'nerfdjütierUdjictt, */. sta-o /., niezomno /.
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irnerfdjüttert i Ititerfdjü't«

ttlt, adi. niezachwiany, silny.

irnerfdjimnglidj i ltncr=

fdjtt)t'ngiidj, adi. niedocignio-

ny, niepodobny do uiszczenia,

nie dajcy sie osign, wy-
górowany.

iriterfdjttltttglidlfett, sf. nie-

mono osignicia.

U'nerfefcuar,
'
U'tterfetylidj

i Unerfe'ijbar, adi. niepowe-

towany, uienagrodzony, nie-

zastpiony; nieodaowany.

U'nerfc$6arfett, 11'tterfetj*

Itrfjfctt, sf. niemono /. za-

stpienia.

U r

nerfi^tttcH i Itnerjt'djtltd),

adi. niedoj rany, niewidoczny.

U'nerfprtC^ltA, adi. ponny,
bezcelowy.

It'nerfjjriefeltdjfett, sf. pon-
no /., bezcelowo /.

lt'nerträglidj illnerträ'glidj,

niezuony, nie do wytrzy-
mania.

ITnerträgKdjfett, sf. nie-

znono f.

H'nertDadjfe«, adi. nieJo-

rosly.

It'nCrtiJä^nt adi. niewy-
mieniony, niewspomniany

;

ettt). — lajfen nie wspomn
o czem.

U'ttertoartet i llncröa'rtet,

I. adi. niespodziany, niespo-

dziewany, nagy, nieprzewi-

dziany; II. adv. niespodzia-

nie, nagle; bas fam mir —
to mnie zaskoczyo, nie spo-

dziewaem sie tego; er mar
— gelommen przyszed nie-

spodzianie.

U'nertoeidjttdj i Unertoei'dj-

lid), adi. nie dajcy si zmik-
czy; (przen.) obacz Un5eug=
fam, Unerbittlich.

U'nertoeKSlid) ülnertoet'ältd),

adi. nie dajcy si udowo-
dni, dowie^ wykaza.

U'nertoctSUdjfett, */. brak
to. dowodu.

lt'nertoibert i ltiterkoi'-

tlttt, 1) bez odpowiedzi; —
laffen nie odpowiedzie; 2) =e

£ie6e,' Cceunbfd^aft mio,
przyja bez wzajemnoci.

U'neranefen i ItneMte'feit,
adi. niedowiedziony, nieudo-
wodniony, niewykazany.

11'nertoimfdjt i Unewü'nf djt,

adi. i adv. niepodany, nie-

upragniony; nie w por; biefe

2lngelegenf)ett lommt mir febr— ta sprawa przysza mi
nie w por.

U'nerjOg'eit, adi. 1) niewy-
chowany, le wychowany
= ungezogen; 2) jeszcze nie-

wychowany, modziutki.

U'ne^IoMcrbar i Une^Io-
btC'tbttt, adi. niewybuchajcy,
nieeksplodujcy.

U'nfacomert i Itnfaconte'rt,

adi. jednolity, nie wzorzysty.

it'llfiiljtg, adi. niezdolny,

niezdatny; er tft DoUlommen
— jest do niczego, jest nie-

doga; — 3U jafilen niewy-
pacalny; eines Verbrechens— niezdolny zbrodni.

U'nfäljigfett, sf.
^
nieudol-

no /., niezdolno f., nie-

zdatno /.

U'nfaljr6ar i Itnfa'ljröar,

adi. ein »er SBen. droga nie-

jezdna, nie do przebycia.

U'nfaü, sm. .§, pi. =fäde,

wypadek to., przypadek to.,

nieszczcie n.

H'nfaübcrftdjentng,s/. ubez-
pieczenie n. od wypadków.

ll'nfaüücrfid)crungögefeK=

fdjflft, sf. towarzystwom, ubez-
piecze od wypadków.

irnfaüuerrt^entngg))füdjt,

sf. obowizek to., przymus to.

ubezpieczenia od wypadków.
U'nfapar, U'nfafelid) i lin-

ffl'fjbdt, adi. nieuchwytny,
nie dajcy si uchwyci; nie-

pojty.

U'nfafifcatfeit, sf. obacz
UnbegreifUcbfetr.

U'nfaffontert, obacz Unfa=
coniert.

U'nfepar i UnfeljlOar, i.

adi. nieomylny; niezawodny,
niechybny; ein «es -Diittel

niezawodny rodek; er ift

ntd)t — nie jest nieomylnym;
mit «=er ©icberbeit z ca pe-

wnoci ; II. adv. nieomylnie,

niezawodnie, niechybnie; et

&at es — uergeffen niechy-

bnie zapomnia o tem.

irnfC^lDarlcit, Sf. nieomyl-
no /.

U'nfCtn, adi. niedelikatny,

ordynarny.

U'nfetltliett, s/. niedelika-

tno f., ordynarno /.

It'nfCril, adi. niedaleki, bli-

zki
; praep. niedaleko, blizko.

Unfertig, adi. 1) niegoto-

wy, nieskoczony; niewydo-
skonalony; 2) ob. ettfjtftnmg,

awutaiaia.

li'nfcrttgfCtt, adi. brak
wykoczenia, wydoskonalenia.

U'ltffot, sm. *(e)S, 1) plu-

gastwo n., paskudztwo n.,

ka to.; 2) i U'npter, sm.
=S, paskudnik to., plugawiec
to., wintuch to., flejtuch to.,

pluch to.

Unptecei', sf. pi =en, i)

obacz Unflat 1); 2) obacz
Unflätigfett.

Unflätig, adi. 1) niechluj-

ny, plugawy, paskudny; 2)
sprony, nieprzyzwoity.

U'llpttgfett, sf. 1) pluga-
stwo »., nieclilujno f. ; 2)
sprono /., nieprzyzwoi-
to f.

It'llfleifj, sm. brak to. pilno-

ci, niepilno /.

U'ttfleiffig, adi. niepilny.

U'nfOlgfom, adi. nieposu-
szny, krnbrny, niesforny,

niepowolny.

It'ltfolgfamfett, */. niepo-

suszestwo n. ; niesforno/.,
krnbrno /.

U'nform, sf. nieksztat to.,

dysproporcya f.

U'nfÖrmltd), adi. niekszta-

tny, zdeformowany; ogrom-
ny, monstrualny.

U'nförmttdjfeit, sf. i) nie-

ksztatno /., dyspropor-

cya /. ; 2) =en in einem ^ßro-

geffc nieformalnoci proce-

sowe.

iritfranftert, adi. nieopa-
cony, niefrankowany ; adv.
nieopatnie.

U'nfrCt, adi. niewolny;
sualczy = fnecbltfcb.

iritfrctgcutg, adi. skpy,
nieb oj ny.

It'nfreittittttg, adi. niedo^

browolny, mimowolny, nie-

chtny ; adv. od niechcenia,

mimowoli.

U'ltfreitnblid), adi. nie-

uprzejmy, nieprzystpny, nie-

miy, przykry, szorstki, kwa-
ny; jmnbn — empfangen
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przyj kogo nie bardzo
grzecznie; er tnadjt eine -e

SJtene robi kwan min; -eä

SBcttec nieprzyjemne, przy-

kre powietrze, niepogoda;

-e3 Simmer ponury pokój.

irnfrcunblidjfcit, sf. nie-

uprzejmo /., nieprzyst-

pno f., szorstko /., po-

nuro f; — bc SBetter
niepogoda f.

U'nfrcunbfd)aftltdj, adi.

nie przyjacielski; adv. nie po
przyjacielsku.

U'nfricbe(n), sm. -n§, nie-

zgoda /., niepokój m., zwada
/., brak m. harmonii; in -n
Ie6en y w niezgodzie; =n
fitften sia niezgod.

U'nfriebfertig, U'nfneMiu),
U'nfrtebfant, adi. niespokoj-

ny, zwadiiwy; kótliwy, prze-

korny.

irnfrteblidjfett, sf. niezgo-

dliwo /., przekora /.

U'nfwdjtbar, adi. nieuro-

dzajny, niepodny; ponny,
jaowy; nieproduktywny

;

ba3 SBort ift nicbt auf -en
SBoben gefallen nauka nie po-

sza w las.

U'nfrud)tbarfeit, sf. nieuro-

dzajno f. ; niepodno f.
U'llfug, sm. =(e)3, swawola

/., niedorzeczno /., niepo-

rzdek m., zdrono /., nie-

przyzwoito f.; eksces m,;
— treiben swawoli, doka-
zywa; grober — cika swa-
wola, ciki wybryk.

U'nfÜgitd), adi. obacz Un=
jiemlid).

U'nfügttd)Ieit, sf. obacz
Unjiemltd)feit.

It'nfÜgfam, adi. niekarny,
niezgodny.

U'nfiigfantfeit, */. oporno
/., przekora /.

It'nfÜljltiar, adi. nie da-
jcy si dotkn, odczu.

U'ltgalant, adi. niegalan-
cki, niegrzeczny, nieuprzejmy.

U'ngangbar i Unga'ngbar,
adi. 1) nieprzebyty, zy

;

ein -er 2Beg za, nieprzebyta
droga; 2) eine -e SBare to-

war bez popytu, bez zbytu;
ein --e§ SBort wyraz mao
uywany;^ eine se ÜJiünge

moneta, która wypza z obiegu.

Ungar, adi. niedogotowa-

ny; (przeu.) «e SSertjältttiffe

stosunki niejasne, zawikane.
Ungar, sm. «n, U'ngar*

tóCin, sm. =e, pi. -e, wino
wgierskie.

It'ltgaftltäj, adi. niego-

cinny.

Ifgaftll^Ieit, */. niego-

cinno f.
U'ngeadjtet i Ungea'd)tet,

I. adi. nieszanowany; II.

praep. z gen. mimo, pomimo,
bez wzgldu ;— ber 35unfeU)eit

pomimo ciemnoci; — beffen

bez wzgldu na to ; beffen —
ift er ein ©brenmann mimo
to, mimo wszystko jest on
czowiekiem honorowym; III.

coni. lubo ; — bafj e§ t)er=

boten ruar . . . pomimo, lubo

e byo zakazane . . .

Ungealjnbet i Ungealjnbet,
adi. bezkarny, niekarany,

nieskarcony; adv. ba roirb

nicbt — bleiben to nie ujdzie

bezkarnie, pazem.
It'ngealjnt i Ungeahnt, nie-

spodziewany, nieoczekiwany.

U'ngebahnt i Ungebahnt,
adi. nierówny, nieutorowauy,
nieprzebyty, nieutarty.

U'ngebäiibtgt i ltngebii'n=

btgt, adi. nieposkromiony

;

(przen. :) niesforny, dziki, nie-

okrzesany.

It'ttgebärbtg, adi. niesforny,

nieokrzesany, niegrzeczny;

ftet) — fteHen stawia si gbu-
rowato.

Ungebeten, adi. niepro-

szony; niezaproszony ; ein =er

©aft nieproszony, nieprzy-

jemny go, intruz m.\ roer

— fonimt, gebt ungebanft

baoon nieproszony go od-

chodzi nieegnany; etro. —
tun zrobi co z wasnej
woli, na wasn rk.
Ungebeugt i' Üngebcu'gt,

adi. nieugity, niezomny,
niezamany; »on ben Qabren
— niezamany wiekiem; er

ift nod) immer — jest zawsze
jeszcze nieugity.

U'ngebcugtbeit, sf. nieugi-
to f., niezomno /.

U'ngebUbet, adi. niewy-
ksztacony, nieowiecony,
prostacki.

U'ugebleidjt i Ungebiei'd)t,

adi. nieblichowany, niebie-

lony; «e Seinroanb surówka/.
U'ngeblÜmt, adi. niekwie-

ci3ty, bez kwiatów.

It'ngeborcn i Ungebo'ren,
adi. nieurodzony.

Ungebrannt i Ungebra'nnt,
adi. me wy palony, niepalony.

U'ngebräudllid), adi. nie-

uywany, nie bdcy w
uyciu.

U'ngebraudjt i Ungebrannt,
adi. nieuyty, nieuywany,
nietknity, nowy.

U'ngebÜbr, */. nieprzy-

zwoito /"., nieprzystojno

/., niesprawiedliwo f.
=

Ungeredjttgfett; naduycie n.

= SJiifjbraud)
; jur — nie w

por, nie w czas.

U'ngcbiiljriid), adi. i adv.

nieprzyzwoity, nieprzystojny,

niestosowny; niedozwolony;
niesprawiedliwy; imperty-

nencki; er benahm fid) febr

— znalaz si bardzo nieod-

powiednio, impertynencko

;

jur =en ,8ett nie w por.
U'ngebübrlidjfeit, sf. pi.

=en, i) bez pi., nieprzystoj-

no f., nieprzyzwoito f.,

impertyneneya /. ; 2) z pi.,

czyn niestosowny, nieodpo-

wiedni, impertynencki

;

eksces m.

U'ngebunben, adi. i) nie-

wzizany; 2) nieoprawiony,

nieoprawny ; 3) niezawisy,

niezaleny, wolny, swobodny;

4) ein =eä Seben führen pro-

wadzi ycie rozwiezie, nie-

regularne, rozpustne; 5)

(przen.) bte -c 9tebe proza;

=er 9Scr§ biay wiersz.

U'ngebunben^ett, sf. I) nie-

zaleno /., niezawiso /.,

wolno /., swoboda /. ; —
ber Ssbantafie nieokieznana
fantazya; — ber geber swo-

boda /. pióra ; 2) swawola f.,

rozwizo /., rozpusta /.

U'n'gebedt i Ungebc'tft, adi.

1) nienakryty; ber SCtfd) ift

nod) — stó jeszcze niena-

kryty; 2) odkryty, niezaso-

nity; — gegen Sßinb nieza-

sonity od wiatru; 3) *t

Slugaben, ©cbulben niepo-

kryte wydatki, dugi.
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U'ngebCi^It^, adi. nieko-

rzystny, nieprzynoszcy ko-

rzyci; niepoywny.
U'ngebnicft i llugebru'clt,

adi. niedrukowany, niewy-
dany.

11'ngCbltIb, sf. niecierpli-

wo /. •, irtit — z niecier-

pliwoci, niecierpliwie; nor
— »ergeben, brennen gin
z niecierpliwoci.

U'ltoebulbtg, adi. niecier-

pliwy; jmnbn — madjen znie-

cierpliwi kogo; id) roerbe

—

niecierpliwi si ; er rotrb

Ieid)t — traci prdko cierpli-

wo ; adv. niecierpliwie, z

niecierpliwoci.

tt'ngeeljrt i Üngee'Ort, adi.

nieszauowany, niehonorowa-
ny.

U'ngCCtgnet, adi. nieodpo-
wiedni, niestosowny, niena-
dajcy si.

U'ngefäljr i Ungefähr, i.

adi. 1) przypadkowy, nie-

umylny, trafunkowy; 2)

prawdopodobny, przybliony,
niezupenie oznaczony, pewny

;

II. adv. okoo, blizko, w
przyblieniu, mniej wicej;
Dor — einem üDionat przed
mniej wicej miesicem; ba
ift —, roaö er mir fagte to

jest w przyblieniu, mniej
wicej, to co on mi powie-
dzia; eg roaren ifirer —
bretfjtg bjo ich okoo trzy-

dziestu.

It'ngefäljr, sn. s§, traf m.,

przypadek m., los m.; von —
przypadkiem, przypadkowo.

It'ngefäljrbet i llngefä'ljrbet,

adi. bezpieczny, niezagro-

ony, pewny.

U'Jigcfälirli^, adi. bezpie-

czny, nieszkodliwy.

ll'ngefälltg, adi. 1) nie-

uprzejmy, nieuczynny, nie-

usuny; 2) nieprzyjemny,
niemiy (dla oka), nieuroczy.

U'ngefälltgfett, sf. i) nie-

uprzejmo f., nieuczynno
/., nieusuno /. ; 2) nie-

przyjemno /. (dla oka).

U'ngefätfdjt i lHtgcfä'lfd)t,

adi. obacz Ünrjerfälfdjt.

U'ngeffirbt i Itngefä'rbt,
adi. nietarbowany ; -.( ©eibe
surowy jedwab.

U'ngcfafjt i Ungefaßt, adi.

niewprawiony, nieosadzony.

U'ngeftebert i llngefiebert,

adi. bezpióry, nieopierzony.

It'ngeflügcU i llngeflü'gelt,

adi. nieskizydlaty, uieoskrzy-

dlony.

lt'ngefragt i llngefra'gt,

adi. niepytany; adv. bez za-

pytania.

ITltgefiigtg, adi. 1) take
ungefüge, niezgrabny; 2) przy-

kry, nieznony, nieustpujey,
nieulegy, krnbrny.

ll'ngegeffen i llttgege'ffen,

adi. 1) niezjedzony; 2) — $u

Sette getyen na czczo pój
spa.

U'ngegoren i Ungego'ren,
adi. niekiszony.

U'ngegriinbet i llngegrü'n-

bet, adi. nieuzasadniony, nie-

ugruntowany na niczem, fa-
szywy.

U'ltgel)alteit, adi. 1) nie-

dotrzymany; ein =eä S3erfpre=

d)en niedotrzymane przyrze-

czenie; 2) zagniewany, obu-
rzony; auf jmnbn — [ein

by obraonym na kogo;
über etro. — fein gniewa si
o co, by oburzonym z po-

wodu czego; — werben roz-

gniewa si; adv. z oburze-

niem, gniewnie.

U'ngeljeiften i llngel)et'§en,

adi. bez rozkazu, dobrowol-
ny; dobrowolnie.

lt'ngeljeijt i llngeljet'ät, adi.

nieopaloijy, zimny.

U'ngeljemmt i Ungelje'mmt,
adi. niehamowany, niepo-

hamowany
;
— in feinen 23e>

ttiegungen swobodny w ru-

chach.

Ifngeljeitdjelt i llttgeljeu'»

Ctjelt, cfdi. nieskamany, szcze-

ry, prawdziwy.

Ungeheuer i Itngeheu'cr,

adi. ogromny, okropny, stra-

szny, niezmierny, kolosalny,

olbrzymi, nadzwyczajny; =c

9JJenge ogromna ilo; =e

greife szalone ceny; «e ©tärfe
ogromna sia; — ciel ner«

bienen ogromnie wiele zwa-
bia; etro. Ungeheueres co
nadzwyczajnego ; «er ©eift
olbrzymi umys.

U'ngelieiter, sn. =§, potwór
TB., dziwotwór m.

U'ngefjeiierlid), adi. po-

tworny.

U'ngeljeiiei-liAietr, sf. pi.

-en, potworno /.

U'ngeljinberti Ungelji'nbert,

adi. niehamowany, nie ma-
jcy adnej przeszkody,
wolny.

ll'ltgeljO&elt, adi. 1) nie-

heblowany; 2) nieokrzesany;

brusowaty; ein »er SDienjd)

brus m., gbur m.
H'ngeliofft i Uttgelio'fft, adi.

niespodziewany, nieoczeki-

wany.

U'ltgeljörig, adi. niesto-

sowny, niewaciwy, nieprzy-

stojny, nieprzyzwoity; fid)

ganj — benehmen zachowy-
wa si cakiem niestosownie,

nieprzyzwoicie; jur =en Qt\t

nie w por.

U'ngtpnflfett, sf. pi. »en,

niestosowno /"., niewaci-
wo f., nieprzyzwoito f.

U'ngeljOrfOnt, adi. niepo-

suszny, krnbrny; jmnbttt
— fein nie sucha kogo.

U'tigehorfam, sm. =3, nie-

posuszestwo n., krn-
brno /'.

U'ngel)ijtt, adi. niesyszany,
Liesuchany; niesychany;
jmnbn — nerurteüen skaza
kogo nie przesuchawszy go.

U'ngeiftltd), adi. I) nie-

duchowny, wiecki; 2) wia-
towy, nienalecy do wiata
duchownego; 3) niegodny du-
chownego.

Ungefammt i Itngefä'mmt,
adi. nieczesauy.

U'ngelannt i Itngefa'nnt,

adi. nieznany.

U'tigefleibet, adi. nieubrany

;

rozebrany.

It'ngefodjt i Itngero'djt, adi.

niegotowany.

U'ngefriinft i llngefrä'itft,

adi. nieposzkodowany ; in

feinen SRecftten— nie dotknity
w swoich prawach.

It'ngefiinftelt i Itngefii'nftelt,

adi. niewymuszony, prosty,

naturalny, swobodny, nie-

afektowany.

Ungeloben i Itngela'bett,

adi. 1) nieobadowany, nie-
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naadowany, nieobciony

;

2) nienabity (bro); 3) nie-

proszony.

U'ngelKuftg, adi. niewpra-

wny; er fprtdjt nod) — mó-

wi jeszcze niepynnie, z tru-

dnoci; ba3 ift mir nod) —
nie mam jeszcze wprawy

w tern.

lt'nßcläutert i llugelSu'tcrt,

adi. nieoczyszczony, nierafi-

nowany.
11'ngdb, sn. =e, mnóstwo

n. pienidzy.

llllflClCnen, adi. niedo-

godny, niewczesny; jur -en

$eit nie w por; »e ©tunbe

niedogodna godzina; adv. ba3

iommt mir fv^r — bardzo

mi to nie na rk ; er fommt

febr — wybra si, przyszed

niewcza8.

U'nöclcgcn^cit, sf.pl. =en,

niedogodno /., nieprzyje-

mno /., ambaras m., prze-

szkoda/.; inmbm -en machen

wprowadzi kogo w ambaras,

sprawi komu niedogodnoci

;

madjeu <5ie ftcfc meinetroegen

leine — niech pan sobie

przezemnie nie przeszkadza.

U'ngdegt i Itngde'gt, adi.

1) niepooony; 2) nieznie-

siony (jajo); (przen.:)«e (Ster

sprawa niezadecydowana; ftd)

urn =e @ter befiimmern ko-
pota si nieistniejcemi spra-

wami.
U'ngddjrig, adi. niepojmu-

jcy, niepojtny; ein =er

SERenjd) niepojtny czowiek.

U'n.()CleI)rtflfCtt, sf. niepo-

jtno /., nieuctwo n.
'
11'ngcIcJjrt, adi. nieuczony.

It'ngddjrtydt, sf. brak m.
wiedzy, ignoraneya f.

It'ngddmt i llngelei'mt,

adi. nieklejony.

U'ltjjelenf(tfl) f
adi. nie-

zgrabny, niewprawny, nie-

ruchliwy, sztywny.

It'ngdenftgfdt, sf. nie-

zgrabno f., niewprawno
/., nieruchliwo /., szty-

wno f.

ll'ngdefen i llngde'fen,
adi. nieczytany ; etro. —
loffen zostawi co bez prze-

czytania.

irngelöfd)t i llngdö'fdjt,

adi. niegaszony, nieugaszony;

=er j?alf niegaszone wapno ; =e

<Sd)ulb niespacony dug.

It'ngdbft i llugdö'ft, adi.

nierozwizany, wtpliwy; =e

g-ictgen kwestye nierozwi-

zane, problematyczne.

U'ngentndj, sn. =(e)S f
nie-

dogodno J., przykro /.,

niedola /., dolegliwo /.,

subjekeya f\ aHe§ — be
Äriegeä wszystkie klski woj-

ny; — ber Sßtttetung do-

kuczliwo pogody.

U'ngemädjlid), adi. niewy-

godny, mczcy, przykry.

U'ngcmädjl'idjfdt, sf. nie-

wygoda /.; obacz ttngemacb.

It'ngcmciu i llngemet'n, i.

adi. 1) niepospolity, nie-

zwyky; 2) nadzwyczajny,

dziwny, nieskoczony; II.

adv. niepospolicie, niezwykle,

nadzwyczajnie, nieskocze-

nie; — grofj nadzwyczajnie

wielki; — frhön przepikny;

er mar — beroegt by nad-

zwyczajnie wzruszony.

irngentcfjcn i Itngeme'ffcn,

adi. iemierzony, niezmie-

rzony, nieograniczony; nie-

umiaikowany.

U'itgemifdjt i ltngcmt'fu)t,

adi. niemieszany, niemie-

szany, czysty, uiezamcony;
=er 2ßetn czyste wino; =e

greube niezamcona rado.

U'itgcmuftert i Ungemu'ftert,

adi. niewzorzysty, jednolity.

irngcmitltd), adi. nieswo-

bodny, nieprzyjemny, nie-

sympatyczny; ein -=er SJienfch

nieprzyjemny czowiek; ein

=e§ £au3 nieprzyjemny, przy-

kry dom; adv. nieprzyjemnie,

nieswojsko ; id) fiifile ntid) rjter

rcd)t — czuj si tu jako
nie swój.

lt'ngemütltdjfdt, sf. nie-

przyjemno f., przykro /.

It'rtgenannt i llngcna'nnt,

adi. nienazwany, bezimienny,

anonimowy; eine °t 8a^
liczba nieoznaczona.

irngtnOU, adi. niedoka-

dny, niecisy ; niestaranny,

nietroskliwy, niedbay.

IfngenaiJtgfCit, sf. niedo-

kadno /"., brak m. cisoci,
dokadnoci, niedbao /.

U'ngcndgt i llngcnet'gt,

adi. 1) nieprzychylny; 2)

nieskonny, niemajcy skon-
noci.

lt'ltgettdgt!)dt, sf. nieprzy-

chyluo f.; nie^konno /.

it'ngcntcct i Itngeme'rt, adi.

swobodny, nieceretnonialny,

niekrpowany.
U'rigenicrtljcU, sf. swobo-

da /., lekko /.

U'ngenicPar i Hngeme'fH
hdl, adi. 1) nie do jedzenia,

niestrawny, niedobry, nie-

smaczny; 2) (przen. :) nie-

miy, niesmaczny; ein «=er

sJ)cenfd) niesmaczny, niezno-

ny czowiek.

U'ngenöttgt i ltngenö'ttgt,

adi. niezmuszony, niewymu-

szony, dobrowolny, dorany.

U'ngcnÜgcnb, adi. niedo-

stateczny, niewystarczajcy.

U'ngettiigfam, adi. niena-

sycony, chciwy, nieskromny,

wymagajcy, niezadowolony.

lt'ngenügfamfeit, */. chci-

wo f.,
nieskromuo /.,

wymaganie n.

U'ngenityt i Itngenii^t, adi.

obacz Unbenutzt.

U'ngCOrbntt, adi. nieupo-

rzdkowany; nieregularny.

irngejjfiaftert i Itngejjfla'-

ftett, adi. niebrukowany.

Ungepflegt i llngd>fle'gt,

adi. niepielgnowany, zanie-

dbany.

lt'nfle«uft i ltnge*>rü'ft,

adi. i) niepytany, nieegza-

minowany; 2) niewypróbo-

wany, niedowiadczony; nie-

przegldnity; bie SRedjnung

tft nod) — rachunek jest je-

szcze nieskontrolowany.

U'ngtyn&t i Itngdm'Ct, adi.

1) nieczyszczouy, nieoczy-

szczony; 2) nieprzybrany,

nieprzystrojony; ein e er §Ut

nieprzystrojony kapelusz; fie

ift beute — ona dzisiaj nie-

wystrojona, w negliu.

U'ngcrädjt i Itngcrä'djt, adi.

niepomszczony, «iezemszczo-

ny; ba foli nicht — bleiben

to nie pozostanie bez odwetu.

U'ltgera&e, adi. I) nieró-

wny, krzywy; 2) nieparzysty.
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U'ttgeratett i llttgera'tett,

adi. 1) odrodny, wyrodny,
nieuday, nieudatuy, nie-

zdarny; ein «er üWenfd) nie-

zdara m.\ 2) nieodgadnity

;

ein «=e Siätfet nieodgadnita
zagadka.

Umgerechnet i Ungere'djnet,

adi. nieliczony, niewliezony;

adv. bez liczenia, policzenia;

bo§ alles — nie liczc, nie

wliczajc tego wszystkiego;

unfere Wltifye unb Soften —
bez naszych trudów i ko-
sztów.

H'ngcredjt, adi. niespra-

wiedliwy, niesuszny.

11'ngercttgfCtt, sf. niespra-

wiedliwo /., niesuszno/.

U'ngeredjtferttgti Ungercrtjt*

fertigt, adi. nieusprawiedli-

wiony.

U'ngcrcgdt, adi. nieuregu-
lowany, nieuporzdkowany.

li'ltgeretmt, adi. 1) niery-

mowany ; 2) niedorzeczny,

bezsensowny, niestworzony,

dziwaczny; ses geug reben

bredzi, brednie prawi, ple
koszaki opaki.

U'ngeretmtljett, sf. i) brak
m. rymu; 2) niedorzeczno/.,
nonsens m.

lt'ngcrtttcn, adi. nieuje-
dony.

U'ngCrit, adv. niechtnie.

U'ngeroüt i llngero'lit, adi.

niemaglowany ; niezwinity.

U'ngerufen i ltngeru'fen,

adi. niewoany; nieproszony.

U'ngcrügt i Itttgerü'gt,

adi. nieskarony, niezga-
niony.

U'ltgeriil)rt, adi. 1) niepo-
ruszony, nietknity; etro. —
laffen nie tkn czego; 2)
(przen. :) niewzruszony.

U'ngeruyft i UngenTjjft,
adi. nieskubany; (przeD.:)

— booon fommen wyj
cao.

U'ngeritftet i Ungerü'ftet,
adi. nieuzbrojony; nieprzygo-
towany.

U'ngefagt i Ungefa'gt, adi.

niewypowiedziany; etro. —
laffen nie powiedzie czego;
bas rottt id) — fein laffen nie

chc mówi o tern; er möd)te

fein äßort gern — madjen
chciaby cofn co powiedzia.

U'ngefaljen i Ungefct'Ijen,

adi. niesolony, niesony, bez
soli; (przen.:) bas tft — unb
ungefdjmaljen to niesmaczne,
nie solone ani pieprzone.

U'ngefattelt i Uttgefa'tteit,

adi. nieo-tiodany.

U'ngefcttttgt i Ungcfä'tttgt,
adi. nienasycony ; nieprzesy-

cony.

U'ngefänert i Ungefäu'ert,
adi. niekwa^zony, niekiszony,

przany; =e Srote mace^Z. u
ydów.

U'ngcfäuntt i Ungefäu'mt,
I. adi. 1) niezwoczny, bez-

zwoczny, natychmiastowy; 2)

nieobrbiony ; II. adv. nie-

zwocznie, bezzwocznie, na-

tychmiast, niebawem, bez
zwoki.

U'ngefrfiält i Ungeftp'lt,
adi. nieobierany, nieobTu-

pany.

It'ngefdjeljen i UngeftfiCIjeit,

adi. bas fann man md)t —
madjen to si nie da wicej
cofn; bas ©efdjebene fann
man nicht — mad)en co si
stao, ju si nie odstanie.

UngefcfieU i Ungefchei't,

adi. nierozsdny, niemdry;
er ift nicht — on nie jest

gupi; etro. =e3 fagen powie-
dzie gupstwo, co niem-
drego.

U'ngefdjeut i Uttgefdjeu't,

adi. miao, bez bojaai.

U'ngefd)td)tltd), adi. nie-

historyczny; nieautentyczny.

U'ngefujtrJ, sn. =e, 1) nie-

zrczno /., niezgrabno
/. ; 2) osoba niezrczna, nie-

zgrabna
; niezgraba m., f.

U'ttgef d)iu*t, adi. niezrczny,
niezgrabny j niedogodny; ein

=es S3ud) ksika, któr tru-

dno w rku trzyma; ju etro.

— fein by niezdatnym do
czego.

U'ngcfu)tcftiu)!ett, lt'ngc=

fdjttftljett, sf. obacz lin*

aefebief 1).

U'ngefu)lOu)t, adi. niezgra-

bny, nieokrzesany, brutalny,

gburowaty, dziki.

U'HgCfd)lOu)tBcit, sf. nie-

i zgrabno /., nieokrzesano

/., brutalno /., gburowa-
to /., dziko f.

U'ngcfdjltffcn, adi. 1) Die-

szlifowany, nieostrzony ; nie-

polerowany; 2) (przen.:) nie-

grzeczny, grubiaski, nie-

okrzesany, bez poloru; ein

-er 2ßenfdj basayk m., rura m.
U'ttgefdjltffcnjjett, */. (prze-

nonie:) grubiastwo n., nie-

grzeczno /. ; brak m. poloru.

lt'ngefcfimiüert i Ungefcfimä'«

lert, adi. nieukrócony.

U'ngCfuimCtbtg, adi. nie

gitki, nie smuky, nie zwin-
ny, sztywny.

Ungefcfjtnet&tgfett, sf. brak
m. gitkoci, zwinnoci, smu-
koci, sztywno f.

U'ngefcfinttnft i Itngc»

fd)mi'nft, adi. I) niezabar-

wiony ; niemalowany, nie-

szminkowany; 2) (przen.:)

fage mir bie =e SCBatjrrjeit

nie owijaj prawdy w bawen,
powiedz mi szczer prawd.

U'ngefujmücft i Unge=
fdjtltü'cft, adi. niestrojny, nie-

przystrojony, bez ozdób.

U'ngefa)oren, adi. I) nie-

strzyony; 2) (przen.:) Ictffe

mid) — nie nagabuj mnie, zo-

staw mnie w spokoju, daj
mi wity spokój.

U'ttgefdjrieben i Ungefdjrie'»

bett, adi. niepisany; =es ^edjt

prawo opierajce si na trady-

cyi, nie skodyfikowane, zwy-
czajowe.

U'ttgefdjttiäu)t i ltttge-

fu)U)ä'd)t, adi. nieosabiony,

w niezmienionej sile.

U'ttgefdjttioren i Uttge=

fdjÖJO'rett, adi. nieprzysigy;
id) glaube eg kirnen — wie-

rz panu bez przysigi.

it'ngefeben i llttgefe'Ijett,

adi. niewidziany, niewidzial-

ny; etro. — laufen kupi co
nie widzc towaru, na niewi-

dzianego, na lepo.

It'ngefeütg, adi. nietowa-
rzyski.

ltngejefltgleit, sf. nietowa-
rzysko f., brak m. towarzy-
sknci.

U'ngefc^Itu) i U'ngefe^=
Ittiifg, adi. bezprawny, nie-

prawny, nielegalny.

lt'ngefel?ltu)fett */., It'nge-
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fetjmäfjtgfCtt, sf. bezprawie

«., nieprawno /., nielegal-

no f.

U'ngcfittct i Ungefi'ttet, adi.

nieuobyczajniony, niecywili-

zowany, niewyihjwany, ordy-

narny, brusowaty.

U'ltgcftttetljett, sf. brak m.
uobyczajuieuia, cywilizacji,

wychowania.
U'ngefpalten i Itnßef^o'Iten,

adi. nierozupany.

U'ngefjjrädtfg, adi. nie-

mowny.
lt'Xigeftnlt(Ct)^ adi. nie-

ksztatny, zdeiormowany.

U'ngeftalt, sf. i Ungefta'lt=

IjCtt sf, nieksztatno f., po-

tworno /.

H'ltfleftärlt, adi. l) nie-

wzmocniony; 2) niekrocbma-
lony.

UngeftentjeU i Ungefte'nt=

JJCtt, adi. niestemplowany.

U'ngcfttefelt i Ungeftie'felt,

adi. nieobuty.

U'ngeftiüt i Ungeftt'Ht, adi.

niezaspokojony, nieugaszo-

ny; ein = er junger nieza-

spokojony gód; ein -et Surft
nieugaszone pragnienie.

U'ngeftiirt i Ungeftii'rt, adi.

nie doznajcy przeszkody,

niezakócony, niezmcony ; =e

Stufte niezakócony spokój;

einen =en gortgong neunten bez
przeszkody dalej ?i toczy.

U'itgeftörtljeü, sf. spokój m.

U'ngeftraft i ltngeftra'ft,

adi. nieukarany, bezkarny;
adv. bezkarnie, bez kaiy.

11'ngeftraf^ett, sf. bezkar-

no /.

U'ngCftÜnt, adi. gwatowny,
niepohamowany, burzliwy,

natarczywy, impetyczny, po-

rywczy, zacieky; adv. gwa-
towny, gwatem, z impetem,
niepohamowanie, burzliwie,

natarczywie.

U'ngeftüm, sm. \ sn. «(e)§,

It'ngcftiim^eit, sf. burzliwo
f., gwatowno /., natarczy-
wo /., porywczo /., im-
pet m.

U'ngefudjt i Ungefn'djt, adi.
nieszukany; (przen. :) niesztu-
czny, rjaturaloy, niewyszu-
kany, dorany.

U'ltgefud)tl)Ctt, sf. prostota

/., brak m. afektacyi, preten-

syonalnoci.

11'ngcfunb, adi. 1) niezdro-

wy, chorobliwy; 2) niesucy
zdrowiu; bas ift eine =e Sial)»

rung to je-*t niezdrowe po-

ywienie ;
-.1 ©egenb niezdrowa

okolica; aHjUDtel ift — nad-
miar szkodzi.

lt'ngeflltti>!)Cit, sf. niezdro-

wie «.; Die — tiefet ©egenb
ift betannt ta okolica znan
jest jako niezdrowa.

U'ngctOUft, adi. nie-

cbrzczony.

U'ngetcilt i Ungeteilt, adi.

niepodzielony, niepodzielny;

cay; =er SeifaU niepodzielny

poklask; fie beftfcen ba
©runbftiicf — posiadaj ten

grunt wspólnie, niepodzielnie;

gur «en £anb do niepodzielnej

rki; =e 2ob powszechna,
ogólna pochwaa.
Ungetan i Ungeta'n, adi.

niezrobiony; etro. — laffen

nie zrobi czego.

lt'ngetügt i Ungetilgt, adi.

eine =e ©d)Ulb niespacony
dug. '

11'ngetrennt i Itngetre'nnt,

adi. niepodzielony; nieroz-

czony.
'
U'ngetreu, adi. ob. Untreu.

U'ngetröftet i Ungetrü'ftet,

niepocieszony.

U'ngettübt i Ungetrübt,
adi. niezmcony, niezamglo-

ny, pogodny, jasny ; «e greube
niezakócona rado; =er (Sinn

swobodny, pogodny umys.
U'ngetüm, sn. =(ej§, pi. =e,

poczwara /., potwór m.; ol-

brzym m.

Ü'ngeiiot i Itngeü'fct, adi.

niewywiczony,niewwiczony,
niedowiadczony, niezrczny.

U'ngeiibttyett, sf. brak m.
wiczenia, dowiadczenia,
zrcznoci.

U'ngeöJUnÖt, adi. niezr-
czny, niezgrabny, nieobrotny.

U'ngettJOnbtfjett, Sf. niezr-
czno/., niezgrabno/., nie-

obrotno f.

U'ngewafdjen i Unge=
ttia'fdjen, adi. 1) nieumyty,
niemyty; nieprany; brudny;

2) (przen. :) ein »es SDJaul Caben

by zuchwaym w mowie; »e§

Seug reben ple koszaki
opaki, gada trzy po trzy.

irngemetljt i Ungetoet'lji,

adi. 1) niepowicony ; 2) ob.

Unetngeroeiljt.

UngCtDiegt, adi. niekoy-
sany.

U ttgeunft, adi.l) niepewny;
ber Ausgang btefer Stngelegen«

f)ett ift — wynik sprawy jest

niepewny; 2) wtpliwy, pro-

blematyczny; niezdecydo-

wany.

ifngetDtffen^Oft, adi. nie-

sumienny.

irngeuriffenjjaftiglett, sf.

niesumienno /.

U'ngettiPeit, sf. niepe-

wno/.; wtpliwo /. ; in
— galten utrzymywa w nie-

pewnoci.
U'ngettutter, sn. burza /.,

nawanica /., zawierucha /.

U'ngettJogen i Ungemo'gen,
adi. 1) Diewaony, bez wa-
enia; 2) nieprzychylny, nie-

sprzyjajcy : jtunbm — fein

by komu nieprzychylnym,

nieprzychylnie usposobionym
dla kogo.

U'ngettioljnljett, sf. brak m.
przyzwyczajtnia, odwyknie-
nie n.

U'ngettJÖhnltdJ, adi-
l
)

nie_

zwyczajny, niezwyky, oso-

bliwy; ein «e§ Verfahren po-

stpowanie niezwyke, oso-

bliwe; 2) nadzwyczajny, rza-

dki, wyjtkowy.
U'ng etHOJ^ttl t d^fett, «/. nad-

zwyczajno /., rzadko /.

U'ngetDO^nt, adi. nieprzy-

zwyczajony; nieprzywyky;
id) bin beffen — jestem tego

niezwyky.
U'ngcttiijljnttieit, sf. obacz

Ungen)ObnE)ett.

U'ngettütbtgt i UngetoiTr*

bigt, adi. niedoceniony, nie-

uznany.

U'ngeiuürjt i Ungenm'rat,
adi. mekorzenny; trzewy.

U'ngcjäblt i Ungejä'bft,

adi. nieliczony, nierachowa-

ny; adv. — (in Süaufdj unb

SJoqen) hurtem, na lepo.

U'ngejnhmt i Ungcjä'bmt,

adi. nieoswojony; nieposkro-

miony, nieokiezany
;
(przen. :)
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«e SBegierben nieokieznane
chuci.

U'ngejiefer, sn. =g, owady
pi., robactwo n. ; ein SDiittet

gegen — rodek m. na owady.

lt'nßeäicmcnb, adi. niesto-

sowny, nieprzyzwoity.

U'ngestctt i ilngejie'rt, adi.

nieprzys trojony; (przen. :) nie-

wymuszony, bez afektacyi,

naturalny.

11'ngesOgen, adi. 1) nie-

wychowany; 2) niegrzeczny,

nieuprzejmy, nieprzyzwoity.

Ungezogenheit, sf. brak m.
wychowania; niegrzeczno

f., nieobyczajno /., nie-

przyzwoito /.

U'ngejügelt i Ungejü'geit,

adi. bez cugli; (przen.:) nie-

pohamowany, niepowci-
gniony.

U'ngejtoungeu, i. adi. i)

niewymuszony, swobodny; er

fiat eine =e Haltung ma nie-

wymuszona, naturaln po-

staw; =e ©cfireibroeife swo-

bodny sposób pisania; 2) nie-

przymuszony, bez przymusu;
ettt). — tun zrobi co bez

przymusu, chtnie; II. adv.

niewymuszenie, swobodnie;
bez przymusu, dobrowolnie,

chtnie.

it'ngcjtoungcn^ctt, sf. i)

niewymuszono /., natural-

no /., brak m. afektacyi ; 2)

brak m. przymusu.

U'ngilttg, adi. ob. Ungültig.

U'nglOIlbC, sm. =n, nie-

wiara/., brak m. wiary; nie-

religijno/., ateizmm.; nie-

dowiarstwo n.

Unglaubhaft i Unglau'b=
Ijaft, adi. ob. 1) Unglaub=
roiirbtg ; 2) ob. Unglaublich.

U'ltglällbtg, adi. niewierny,
niewierzcy, nieregilijny,

ateista; niedowierzajcy; ein

ser uDenfcfi niedowiarek m. :

bie Ungläubigen niewierni,

poganie pi.

U'ngläubtgfett, sf. obacz
Unglaube,

unglaublich i Unglau'blidj,
adi. niedouwierzenia, niepo-
dobny; — aber roa£)r nie-

prawdopodobne a jednak pra-
wdziwe; er f)at =e SMnge er-

zählt opowiada niestworzone

rzeczy; in =er Sßetfe w naj-

niemoliwszy sposób; adv.
— fchneU jutiicffefiren wró-
ci z zadziwiajc szybkoci.

U'nglaut)It(l)fcit, sf. niepo-

dobiestwo n.

Unglaubtoürbig, adi. nie-

wiarogodny, niezasugujcy
na wiar; eine =e Quelle nie-

autentyczne ródo; ein ser

3cnge niewiarygodny, podej-
rzany wiadek.

U'ttgletd), I. adi. 1) nie-

równy = uneben; 2) nie-

równy; niejednakowy; *t%

SÖetragenniejednakie, zmienne
zachowanie; jte finb im »en

2llter nie s w jednym wieku;
in *em Kampfe w nierównej
walce ; 3) róny, nie taki

sam, odmienny, niejedna-

kowy, niepodobny; bie Sörüber

roaren oon «er ©emiitatt
bracia byli rónego usposo-
bienia; =e SSeb^anblung nie-

równomierne traktowanie

;

4) nieparzysty; eine °l 3aE)l

nieparzysta liczba; 5) nie-

jednostajny; =er $ul3 nieje-

dnostajny puls; II. adv. nie-

równo; niejednakowo, nieje-

dnako ; rónie, odmiennie ; nie-

jednostajnie; — grójjer da-

leko wikszy ; — beffer o

wiele lepszy.

U'ngleidjarttg, adi. róno-
rodny, odmienny, innego ro-

dzaju, inny.

U'ngletu)Urttgfeit, sf. ró-

norodno /., odmienno /.,

rónica /., brak m. analogii.

Ungleichförmig, adi. róno-
ksztatny, niejednostajny,

niejednolity; nieregularny;

=e 33eroegung rucn niejedno-

stajny.

Ungleich, förmigfeit, sf. ró-

noksztatno /., niejedno-

stajno f., niejednolito /.,

nieregularno /. ; niesyme-
tryczno f.

Ungleichheit, sf. pi. =en,

1) nierówno/.; bie — ber

äBänbe nierówno cian ; 2)
nierówno /., niejednako-

wo /., niepodobiestwo n.
;

bie — biefer ©efcbroifter ift

auffaßenb niepodobiestwo
tego rodzestwa jest uderza-

jce; — oor bem ©efefc

nierówno wobec prawa.

U'ltgietujmöftig, adi. nie-

jednostajny, niejednolity, nie-

proporcyonalny, niesymetry-

czny, nierówny.

Ungleidjmöfjtgfeit, sf. nie-

jednosrajno/., niejednolito

f., brak m. proporcyi, symetryi,

nierówno /.

ungleichnamig, adi. ró-

noimienny.
lrnglCtdjfCtttg, adi. róno-

boczny.

Ungleichseitig, adi. nie-

równoczet-ny, niewspóczesny.

Ungltntyf, sm. -(e)3, krzy-

wda /., krzywdzenie n., nie-

suszno /.; szorstko /".,

nieagodno /., niepoba-
nnie n.

U'nglimpflid), adi. krzy-

wdzcy, niesuszny, szorstki,

nieagodny, niepobaliwy ;
—

mit jmnbm nerfafiren obej
si z kim szorstko.

U'nglücf, sn. =(e)3, pi. Un*
gllicEöfälle, niedola/., nieszcz-

cie »., bieda f. ; gum — ! na
nieszczcie! eö traf ihn ba§
— , e§ i[t ihm ein — juge=

fto&en spotkao go nieszcz-
cie; — im ©piele haben
mie nieszczcie w grze;

ba§ — babei ift, bafj . . .

najgorsze w tern jest to,

e ... ;
jmnbn in§ —

bringen wprowadzi kogo w
nieszczcie, wpakowa kogo
w bied; ein — fommt fetten

allein nieszczcie w parze

chodzi; bie =3fälle trafen ihn

Schlag auf ©cfilag spada na
niego cios po ciosie, spoty-

kay go cigle ciosy; — im
©niete, ©lücf in ber Siebe

nieszczcie w grze, szczcie
w mioci ; rein — ift fo grofj,

e> ift auch ©lue! babei niema
nie zego, coby na dobre nie

wyszo.
U'nglütturtltgcnb, adi. przy-

noszcy nieszczcie.

U'ltgliicflicljl, i. adi. nie-

szczliwy, nieszczsny, nie-

pomylny, niefortunny, fa-

talny; ein =er ©tnfaH nie-

szczliwy, niefortunny, fa-

talny pomys; ein =er ißtfaU.

nieszczsny przypadek; ein
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-e3 ©ebädjtniö nieszczsna
pami; in «er SBeife nie-

szczliwym trafem, na nie-

szczcie ; er lebt in -en

aSerrjäftniffen yje w niepo-

mylnych stosunkach ; eia ift

eine -e ®he to nieszczliwe
maestwo; ben =en bei-

geben pomaga nieszcz-

liwym; II. adv. nieszczli-

wie, niepomylnie, fatalnie,

niefortunnie; ba nrb —
enben to si le skoczy ;

—
fpieien mie nieszczcie w
grze ; — Iie6en kocha si
nieszczliwie, bez wzaje-

mnoci ;
— oerfieiratet le wy-

dana, le oeniony; »erroeife

na nieszczcie, nieszczli-
wym trafem.

ll'nglürfltrfjcrtucifc, adv.
obacz Unglücfücb II.

U'nglücfSbote, sm. =n, pl.

=n, fatalny posaniec, zwiastun
m. nieszczcia.

U'nglütfsbotfdjaft, */. pi.

=en, nieszczliwe poselstwo,

nieszczsna wiadomo.
U'ltglitrffeltg, adi. nieszcz-

liwy, nieszczsny.

U'nglÜ'fIfcttgfett, sf. nie-

szczsny los.

U'hglii(f3fatt, sm. =e§, pi.

«fälle, nieszczliwy, nieszcz-
sny przypadek, traf, zda-
rzenie nieszczsne.

U'ngliitfögefahrte, sm. «n,

pi. =n, towarzysz m. nie-

szczcia, niedoli.

H'nglücfSgefälirtiit, sf. pi.

=nen, towarzyszka/, nieszcz-
cia, niedoli.

U'nglitctöiafir, sn. -e, pi.

-e, nieszczliwy, fatalny rok,

rok m. nieszczcia.

U'nglürlöfinb, sn. =e, pi.

-er, dziecko nieszczsne.

U'nglütfgjjrnphet, sm. »en,
pl. =en, U'nglüdärabe, sm.
=n,pl. =n, przepowiadajcy m.
nieszczcie, prorok m. nie-

szczcia.

U'nglürtSfdjlag, sm. «e, pl.

«fdjläge, ?rom m. nieszczcia.
It'ngliidSftent, sm. -e, pl.

=e, nieszczsna, za gwiazda.
U'nglüdSftunbe, sf. pl. -n,

nieszczsna godzina.

It'ngliidStag, sm. «e§, pl.

«*e, feralny dzie.

It'ngliirJäbogel, sm. -§, pl.

-nbgel, puhacz m., zwiastun

m. nieszczcia.

U'itglütfS'aetdien, sn. -%,pi.

— , zy znak.

Iftigludojett, */. pl. -en,

nieszczliwy czas.

ll'ngliirJücrljcifjcniJ, lt'n=

gltirlüerfitnbcnb, adi. zapo-
wiadajcy, zwiastujcy nie-

szczcie.

U'Jtgnaöe, sf. nieaska /.

;

in — fallen popa w nie-

ask ; in — fein by w nie-

asce; bie — ©otte gniew
boy.

U'ngnäÖtg, adi. nieaskawy,
nieyczliwy; ein «er Sefdjeib

niepomylna odpowied; adv.

etxo. — aufnehmen przyj
co nieaskawie ; auf jmnbn —
fein by na kogo nieaska-
wym, zagniewanym.

U'ltgÖttltd), adi. nieboski.

It'rtgraminattfd), U'ngram-
ntattfaltffi), adi. niegrainaty-

kalny.

U'ngrOätÖ§, adi. i adv.
niezgrabny, bez gracyi.

It'ngrofrmÜttg, adi. nie-

wspanisiomylny.

U'ltgnmb, sm. *(e), bez-

podstawno f., bezzasadno
/., fasz m., co nieuzasa-

dnionego; mit — mylnie, nie-

susznie.

U'ltgriinölidj, adi. niegrun-

towny, powierzchowny.

U'ngrünMtdjfeit, */. nie-

gruntowno /., powierz-
chowno /.

U'ltgiilttg, adi. niewany,
niewaciwy; eine -e 9Jcünje

moneta wysza z obiegu;

etro. — erflären uniewani
co ; ber aiserhfel ift burd) SSer-

iäficung — geworben weksel
wskutek zadawnienia sta si
niewanym.

U'ltgitlttgfett, sf. niewa-no /.

U'ngüIttgfcttgcrNSrung, sf.

deklaracya /. niewanoci.

U'ngunfl, sf. nieaska /.,

nieprzychylno /. ; bie — ber

SSerfjättniffe nieprzyjazne oko-

licznoci; bie — beS SBetter
za pogoda, niepogoda, /.; in
— geraten popa w nieask;

eä ift 3u feinen -en ausgefallen
wypado na jego niekorzy.

It'ngÜnfttg, I. adi. niea-
skawy, nieprzychylny, nie-

pomylny, niekorzystny, nie-

sprzyjajcy; =eä SBetter nie-

sprzyjajca pogoda; eine -e

SJteinung nieprzychylne, nie-

korzystne zdanie; ber SBtnb

roar un — wiatr nam nie

sprzyja; eine -e Sage niedo-

godne, niekorzystne poo-
enie; eine =e üftadjrtc&t za
wiadomo; etro. — auf-

nehmen przyj co nieprzy-

chylnie.

U'ngitt, adv. ©te muffen e§

ntdjt für — nehmen nie bierz

pan tego za ze, nie gniewaj
si pan; ntrhtS für — ! bez
obrazy! bez gniewu!

H'ngÜttg, adi. nieaskawy,
nieuprzejmy, przykry.

lt'nhaltbar i Unhaltbar,
adi. 1) nietrway; baä ift au
=em Material cerfertigt to

jest zrobione z nietrwaego
materyau; 2) nieuzasadniony,
bezzasadny, nie dajcy si
utrzyma; biefe ©rünbe finb
— te powody nie mog si
osta; eine =e §eftung twier-

dza, której utrzyma nie

mona.
U'nljaltbarfeit, sf. i) nie-

trwao /.; 2) nieuzasadnie-

nie n.\ niedostateczno /.
(dowodu), niemono /. trzy-

mania (twierdzy).

U'nljarntnmfrJ}, adi. niehar-

mouijny; niezgodny.

U'nhtfl, sn. •>%, nieszcz-
cie n., ze n., bieda /.

;

aHeg —, ba un§ betroffen

fiat wszystkie nieszczcia,
które nas spotkay: — ans

richten narobi wielkiej biedy,

wiele zego, nawarzy piwa,
nabroi; — oerlünbenb zo-
wieszczy; — roittern przeczu-

wa nieszczcie.

U'nbeilbar i Uttbettbar,

adi. nieuleczony ; nieuleczal-

ny; (przen. :) eine »e Seiben»

fdjaft niepoprawna, nieuleczal-

na namitno.
U'JtljCiffiarfett, */. nieule-

czalno /., niepodobiestwo
n. wyleczenia.
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It'n^CtlkingCJtb, adi. spro-

wadzajcy bied, nieszcz-
cie, zgub.

U'nficUbroljcnb, U'ityeilfiitt-

bcnb, adi. zowieszczy.
U'ltfyeÜtl}, adi. niewity

;

niepowicany
; wiecki =

roeliUd), bezbony = gottlos.

U'n^Ctlfflfett, */. liiewi-
to /. ; wiecko f. ; bezbo-no f.

It'ltdeUfatlt, adi. niezba-
wienny; für. bie ©efunbbett— szkodliwy dla zdrowia,
niesucy zdrowiu.

U'nj&eUfamfeU, sf. szko-
dliwo f.

U'ntyeilfdjttianger, adi. gro-
cy nieszczciem.

'it'ltljeilfttftenb, adi. przy-
noszcy nieszczcie.

It'ityeilfttfter,
' «m. «g, pi.

—, sprawca tn. zego; broi-

ciel tn.,

U'nlj)£tft)Oft, adi. nieszcz-
sny, zgubny; eine =e Qbee
nieszczsna, zgubna myl.

It'UhetUttfd), adi. nieswoj-
ski, niemiy, nieswobodny,
obcy.

U'Uljetmlidj, adi. niemiy,
przykry, podejrzany, nie-

pewny, budzcy obaw ; ettt— auöfeljenber üJienfcb podej-
rzanie wygldajcy czowiek

;

ein «eg SBetter przykra, nie-

przyjemna pögoda; ein -ex

Dxt miejsce przykre, budz-
ce groz; eg ift mir — ju
3Rllte czuj si niepewnym,
nieswój, mam jakie obawy.

U'nfleta&ar i Itnijet'äuar,

adi. nie do opalania; ein »ea

3intmer pokój nie do opala-
nia, bez pieca.

Ü'ttfyÖfltd), adi. niegrze-
czny, nieuprzejmy.

U'ttpfltdjfett, */. niegrze-
czno /., nieuprzejmo /.

U'UljoU), adi. nieprzyjemny,
nieuprzejmy; nieprzychylny,
nieprzyjazny, wrogi.

U'ttijOib, sm. -(e)8, pl =e,

okrutnik m., potwór tn.,

szatan tn.

ITttyoftitt, */. pi. »nen,
okrutnica /., zbrodniarka /.,
dyablica /.

U'nprbar i Unp'r&ar, adi.
niedosyszalny.

Itltte'rt, adi. zczony, zje-

dnoczony; =e $ird)e koció
zjednoczony, unicki ; (jriedjtfd)»

— grecko-katolicki; «e 2lr=

menter Ormianie katolicy.

lllttfO'rm, adi. jednaki =
einbetütd).

H'itifontt, sf. pi =en, mun-
dur m.

Uutfonnte'ren, va. (baben)
umuudurowa.

ItntformiC'CUng, sf. umun-
durowanie n.

Itntformttä't, sf. jedno-
stajuo /., jednolito /.

It'nifunt, sn. -3, pi. .la,

unikat m., osobliwo /., je-

dyny w swoim rodzaju.

U'tltlttereffattt, adi. niezaj-

mujcy.
tt'KitttCfCfjlCft, adi. bezin-

teresowny.

Unio 'n, sf. pi. »en, unia

/., poczenie «., zjednoczenie
n., jednota /., czno f;
bie — dok lublin unia lu-

belska.

Itniont'ft, sm. »en, pi. -en,

unionistam., zwolennik m. zje-

dnoczenia.

UuifO'UO, adv. jednogo-
nie, jednotonnie.

Itntta'rter, sm. =§, pi. —

,

unitaryusz tn. (sekta reli-

gijna).

UtlUß'ttfdj, adi. UDitary-
styczny.

Uniöcrfa'I i Untoerfe'H, adi.
powszechny, ogólny, uniwer-
salny.

Unttierfa'lerue, sm. -.n, pi.

=n, spadkobierca uniwer-
salny.

Untüerfa'lgente,(wym.: eni),
sn. geniusz uniwersalny,
wszechstronny.*

ItutDerfa'Igefdjtdjte, sf. hi-

storya powszechna, dzieje po-
wszechne.

Umberfalttä'f, sf. ogó m.,
powszechno /.; dno /.
umysu do objcia wszyst-
kiego.

Untoetfa'tmittel, sn. =g, pi
— , rodek uniwersalny.

Untüerfitä't, */. pi. =en,
wszechnica/., uniwersytet w.,
akademia/.; jur. — gebörig
uniwersytecki.

Itmuerfitii'töbiMintljef, sf.
biblioteka uniwersytecka.

Uniücrfitä'tSfreunb, sm. «eg,

pi. =e, przyjaciel m., towa-
rzysz m. ze studyów uniwer-
syteckich.

Uniücrfttä'tSgcbäube, sn.

*eö, pi °t, gmach m. wsze-
chnicy, uniwersytecki.

Itnitoerfüfi'tggeridjt, sn. -eg,

pi =e, sd akademicki, uni-
wersytecki.

llmuerfttätgprer, sm. .§,

pi. —, Hntoerfitätäljöreriit, sf.

pl. =nen, suchacz vi.,

suchaczka /. uniwersytetu.

Uiuuerfüä'tgja&r, sn. >e§,

pl. =e, rok uniwersytecki.

itnfoerjttä'töle&en, sn. =g,

ycie uniwersyteckie.

Itntuerfitä'tgleljrer, sm. =g,

pl. —, Uniuerfttä'tSjjrofeffor,

sm. =g, pl. =en, profesor tn.

uniwersytecki, uniwersytetu.

Itniüerfttä'tsftubent, sm. »en,

pl «en, student uniwersy-
tecki, suchacz m. uniwersy-
tetu.

Itniuerfitalftubien, sn. pl.

studya uniwersyteckie.

Unibcrfttö'tSjcit, sf. czas
spdzony na uniwersytecie.

Üniüe'rfum, sn. =g, wiat
tn., wszechwiat m.

U'nfaUOntfd), adi. nieka-
noniczny.

It'nfatljflltfdj, adi. nieka-

tolicki, akatolicki.

U'nfaufmimittfd), adi. i adv.
nie po kupiecku.

U'Ufe, sf. pl. -n, 1) ro-

pucha /., aba wodna; 2)

(przen.:) er ift »oll rote eine

— pijany jak bela ; 3) = Un-
gtiicfsprophet.

U'nfCU, vn. (fjaben) mówi,
krzycze przyguszonym go-
sem; duka.

U'nfcnnttidj, Unfe'nnfiar. i

U'nfCUUbar, adi. nie do po-

znania, nie do odrónienia;
— mcidEjen odmieni nie do
poznania.

U'nfenntUdjfett, sf. niepo-

dobiestwo n. poznania; bie

Äranlbeit bat ihn big jur —
entfteUt choroba zeszpecia
go nie do poznania.

U'nfemttotS, sf. nieznajo-

mo /., niewiadomo /.,



U'ntenruf

ignorancya f.)
jmnbn übet

et», in — Ia ff
en utrzymac

kogo w niewiadomoci o

czem; - bet ©cfcfec fdjufct

nicbt cor ©träfe nieznajomo

ustaw nie zwalnia od kary.

11'nlenntf, sm. -es, pi **,

zowrogi glos.

U'nfeufd;, adi. nieczysty,

nieskromny, nieprzyzwoity,

nierzdny, sprony, niepo-

wcigliwy;^ Äußerung me-

przyzwoito /.

U'ntcnfrf)l}Clt, sf. nieczy-

sto /.; nierzdno/., spro-

sno f.

U'nltnbltd), adi. i adv. nie-

dziecinny, nie po dziecin-

nemu; et benimmt fidj
—

feinen eitern gegenüber me
postpuje sobie jak dziecko

wobec rodziców.

tt'ntinbllditett, */. i) brak

m. przymiotów dziecicych; Z)

brakw. przywizania do rodzi-

ców.
U'nftrujltdj, adi. przeciw-

kocielny, niekocielny.

11'nlldr, adi. i adv. 1) nie

jasny, mtny; mglisty, zam

glony; — »etoen zmci si

(woda) ; bet ffiein ift — wino

jest zmcone, mtne; 2) nie-

jasny, ni iwyrany, zawikany;

er fpricbt -- mówi niejasno

niewyranie; ein -et ßopf

baamutna gowa; btt§ ift

eine =e Angelegenheit to za

wikana, niejasna sprawa;

im unlloten über et», fem

nie mie o czem jasnego

wyobraenia.
t

U'n!larl)eit, */. niejasno

f.,
mglisto /. ; ciemno/.;

niewyrano /., baamu-

tno f.

11'nllug, adi. nieroztropny,

niemdry, nierozwany; =et

©treid) lekkomylny wybryk

;

finb Sie — ? czy zwaryowa?

adv. nieroztropnie.

It'ltllUßljeit, sf. nieroztro-

pno /., niemdro /, nie-

rozwano /.

U'niontroüier.t>ar, adi. nie

dajcy sie skontrolowa.

Ü'nfÖrVcrlitlj, adi. bezcie-

lesny, duchowy.

U'nförlJerlidjfeü, sf.
r

bez-

•cielesno /., duchowo /.
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U'nforreft, adi. niepra-

widowy; adv. nieprawidowo.

U'nfonettljeit, sf. niepra-

widowo /.

U'nfoftcrt, pi koszta pi.,

nakad m. \
©etidjtó— koszta

sdowe; imnbn in — P^en
sprawi komu wydatki; ftd)

in _ ftürjen wpa w wy-

datki; auf jmnbS — leben

y na czyj koszt; auf meine

— rjabe id) ba§ macben laffen

daem to zrobi wasnym na-

kadem.
U'nftSfttß, adi. bezsilny,

saby, niemocny; =e ©peifen

niepoywne potrawy; »e S3e=

trjetfe sabe dowody.

U'nfraut, sn. -es, pi *»«•

ter, chwast m., chwascisko

w., zielsko n.\ bo§ — ou|-

teifeen plewi; — ©erbitbt

nid)t ze nie zginie; ba§ —
uom aBeijen abfonbetn wy-

pleni chwast z pszenicy.

irnfneomfd), adi. niewo-

jenny; pokojowo usposobiony.

ll'nluUltr, sf. brak m. kul-

tury; barbarzystwo n,

U'nfünubar i Ititfü'nMmr,

adi. niewypowiedzialny.

U'nfunfce, sf. nieznajomo
j

f.,
niewiadomo /., niedo- ,

wiadczenie n.

U'nfunDtS, «<**'• niewajcy
|

czego, niewiadomy, nie umie-

jcy czego; id) bin bet gtte=

djtfdjen ©prache — nie umiem,

nie znam greckiego jzyka; er

ift be§ SBegeS — nie zna

drogi.

U'nfünftlertfu), adi. niear-

tystyczny ;
adv. nieartysty-

cznie.

It'rtfimftltd), adi. niesztu-

cny, niekunsztowny ; natu-

ralny; adv. niesztucznie.

Ü'nlältgft, adv. niedawno;

onegdaj.

U'nlaittCr, adi. nieczysty;

nieprawy; nieszczery; =e

2Ibftd)ten nieczyste zamiary;

=e ©efinnung nieprawy cha-

rakter; «er 2Bettbe»erb nie-

rzetelna, trudna konkuren-

cya.

11'ntOHtCtIett, Sf. nieczy-

sto /., neprawoc f.,
nie-

I szczero /.

lt'ntöfd)bar

irnletbUd) i ttnWMi*,
adi. nieznony, nie do znie-

sienia; adv. nieznonie.

U'«kt&lid)feU, */. niezno-

no f. „ • '.

ll'nlenfbar, U'ntenffam i

Ulrtt'nlbar, adi. trudny do

prowadzenia; hardy, niepo-

suszny, krnbrny.

U'ntcSbar, U'nUferltdj i

Unle'fcrlid), adi. nieczytelny,

nie do przeczytania; eute

unleferlicbe fcanb fcbreiben

mie nieczytelne pismo; adv.

nieczytelnie.

U'itleferUdjfeit, sf. nieczy-

teino f.

U'nleugbar i Unleugbar,

adi. niezaprzeczony, nie da-

jcy si zaprzeczy; adv.

niezaprzeczenie.

U'nleuabarfeit, sf. oczy-

wisto /.

U'nltCt), adi. nieprzyjemny,

niemiy, przykry; eä ift nur

_ ju tjöten przykro mi sy-

sze; ba§ ift mir — to mi

nieprzyjemnie.

H'Hiief>en3»iirt>ta,, adi. nie-

uprzejmy, niemiy; adv. bez

uprzejmoci.
U'nUeben3roürbia,fett, sf.

I

nieuprzejmo /., nieprzyje-

mno f.

It'ntteMid), adi. nieprzy-

I jemny, niemiy.

It'nltebfattt, adi. nieprzy-

jemny, przykry; f§ tft eme

«e ©efcbtcbte to przykra, nie-

przyjemna historya.

It'nlÖMid), adi. niechwa-

lebny, nie zasugujcy na

pochwa.
U'nlogtfd), adi. nielogiczny;

adv. nielogicznie.

U'nlöB&ar i Unlösbar, adi.

nierozwizalny, nierozer-

walny ;
nierozpuszczalny ; , etn

=er ÄnOtett nierozwizalny

wze; eine =e ftrage nie-

rowiazalna kwestya; btefes

Suloct ift - ten proszek

jest nierozpuszczalny; adv.

nierozerwalnie.

U'nlbSbarfeit, «/• ni
?
r0*;

wizalno f.,
nierozerwalno

I f ; "nierozpuszczalno /.

irntöfdjbar i UlllÖ'fdjJbMf

I adi. niedajcy si ugasi.
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lt'nluft, sf. niesmak im.,

nieukontentowanie «., nie-

przyjemne uczucie; 2) nie-

ch/, do czego; — junt (Sffen

brak m. apetytu; id) mad)e e
mit großer — robi to z

obrzydzeniem.

U'nlltfttß, adi. 1) pospny,
smutny, ponury; 2) niech-
tny; 3) przykry; =e3 SBetter

przykre powietrze.

li'nmndji, sf. i) sabo /.

;

2) obacz Dfynmacjjt.

Itrtmanier, sf. obacz
Unart.

U'iimanierttd), adi. nie-

grzeczny, niewycbowany, nie-

obyczajny, prostacki: adv.
niegrzecznie.

lt'mttanterlidjieit, */. pi
=ett, 1) bez pi, niegrzeczno,
brak uoenia, wychowania;
2) z pi. obacz Unart 1).

lt'timanitlmr, adi. nieletni,

niedojrzay.

U'nmamtlxufett, sf.
t

nie-

letno /., niedojrzao f
It'nmättUltdj, adi. niemski,

niegodny mczyzny, znie-

wieciay; =e tränen »er*

gießen paka jak baba; adv.

nie po msku.
U'nmännlidjfett, sf. nie-

msko f.

Hltmajj, sn. =e§, bezmiar
m. ; itn =c w nadmiarze.

U'nmaffC, */. pi. »tt, nie-

miara /., masa /., ma /.,

huk m.\ eine — »on SWenfdjen

ma ludzi; eine — »on @elb
huk pienidzy; eine — non
fragen powód pyta.

U'rtmaftgefeltdj, adi. nie-

raiarodajny; nad) meiner «en

Meinung wedug mego skro-

mnego zdania; adv. nie-

miarodajn ; e.

U'nmÖjjig, adi. nieumiarko-
wany, nadmierny, niezmier-

ny: =e jyreube nadzwyczajna
rado; =e gorberungen 'wy-

górowane pretensye; adv.
nieumiai kowanie, bez miary,

nad miar, niezmiernie
;
jmnbn

— loben chwali kogo nad
miar; — effen unb trinfen

je i pi nieumiarkowanie,
bez miary.

U'ltmä^tajfett, sf. nieumiar-
kowanie n., brak m. miary.

lrnmclflbtfd), adi. niemelo-

dyj n y.

U'nmengc, sf. obacz Un»
maffe.

U'nmenfdj, sm. =en, pi.

=en, nieczowiek m., czo-
wiek m. bez serca; barba-

rzyca m., okrutnik m.

It'nmenfdjlid) i llttme'nfdj=

Ud), adi. nieludzki, okru-

tny ; eine =e greube ogromna,
nadzwyczajna rado; eine

=e Sraft nadludzka sia.

U'nmcnfdjltdjfeit, sf ^
nie-

ludzko /., okrutno /.,

barbarzystwo «.

Un'tnerllidj i Utt'nterlbar,

adi. nieznaczny; ein =er gort«=

fchritt nieznaczny postp; adv.
nieznacznie.

U'nmerfltdjfett i It'nmerf*

ÜßtfCit, 8f. nieznaczno f.

lrnmcpat i Itnme'Par,
adi. niedajcy si zmierzy,
niezmierny, niezmierzony,

nadmierny; adv. bez moli-
woci mierzenia.

11'nntcparlctt i ltnme'pac=
fCtt, sf. bezmiar m., nadmiar w.

It'mttetjdoöifd) i ltnmeiljo'=

bifd), adi. bez metody.

It'nmilttimfd) i Unmüttü'«
ttfdj, adi. nieonierski, adv.

nie po oniersku.
It'nratttctlfnm i Unmtttci'1-

fflllt, adi. skryty, nieudzie-

iajcy si, zamknity w sobie,

nieekspansywny,

irnmittel&ar i ltnmi'iteuiar,

adi. bezporedni, natychmia-
stowy; =e Umftänbe bezpo-
rednie okolicznoci; »er 33e=

roei bezporedni dowód;
adv. bezporednio ; — »or
bem ©djlafenge^en tu (bez-

porednio) pr£ed udaniem si
na spoczynek.

U'nmiltelbarfett, sf. bez-

porednio f., natychmia-
stowo f.

U'nmÖÖltCrt, adi. nieme-
blowany.

Itnmouent, U'nnto&tfdj,

adi. niemodny, starowiecki.

It'nmögltd) i llnmö'glid), i.

adi. niepodobny, niemoliwy,
etro. — mad)en uniemoliwi
co ; seä leiften dokona rzeczy
niemoliwej; er fjat ettt). =e3

unternommen podj si cze-

S ni en ber, ®eutfdj=t>oInifd)e§ SBorterBn.

go niemoliwego ; er l)at ftd)

in ber ©efellfrhaft — gemadjt
uniemoliwi si w towa-
rzystwie; baä ift — to nie-

podobna, niemoliwa; IL adv.
niepodobna, niemoliwie, ani

sposób; id) fann eg — tun nie

mog tego w aden sposób
zrobi ; er fann — fd)on

gurüdE fein niepodobna, eby
ju móg wróci.

U'nmöglt$feit i Unmij'gnd)=
!cit sf. niepodobiestwo «.,

niemoliwo/.; ba ift ein

S)ing ber — to rzecz nie-

moliwa.
iritmonardjtfd), adi. anty-

monarchiczny.

U'ttmoroltfd), adi. niemo-
ralny, nieobyczajny.

U'lUltitUuif!, adi. nieletni,

maoletni.

U'nmünbtgfett, sf. nieie-

tno /"., maoletno f.

U'ttmuftfalifd), adi. nie-

muzykalny.

U'nmut, sm. s(e)8, zy
humor, niech /.; nieukon-
teutowanie n., niezadowolenie

n.
;
gniew m.\ przygnbienie

n., depresya f.
It'mntttig, adi. 1) nieod-

wany; 2) niezadowolony,

zirytowany, gniewny.

It'nmutÖÖOß, adi. obacz
Unmutig 2).

U'nntÜtterttrfi, adi. niema-
cierzyski; adv. nie po ma-
cierzysku.

U'nnadjaljmlJai: i U'rntad}-

(Ullltlid), adi. i adv. nie dajcy
si naladowa, nie do na-
ladowania.

U'itnadjaljmltdjfett, sf. nie-

mono /. naladowania.

U'nnadjgtefiig, adi. nie-

astpujcy, niepowolny.

U'nnadjgiefctgleit, sf. upór w.
It'nuadjiäfftg i ltnnad)a'f-

ftg, adi. nieochybny; bet =er

©träfe pod nieochybn kar.

U'ttnadjftdjttg, adi. nieuba-
gany, ostry, surowy, niewy-
rozumiay.

U'nnatyiar i Unnaffbat,
adi. nieprzystpny.

U'nnal)6arfCtt, */. nieprzy-

stpno f.

It'nnatur, sf. I) brak m. na-
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turalnoei ; 2) monstrualno
/., przewrotno /.

ll'mtatiirlirJj, adi. 1) niena-

turalny; afektowany, sztu-

czny ; 2) przeciwny naturze,

przewrotny.

U'nnatürlidjfrtt, sf. pi. =>en,

l)bezp/. brakw. naturalnoci,

afektowanie n. ;
sztuczno

/. ; 2) pi. monstrualno /.,

rzecz przeciwna naturze.

U'nnennfiar i Itime'nnlmr,

adi. nie dajcy si nazwa,
wypowiedzie; ein «eä @troa§

co niewypowiedzianego ; adv.

niewypowiedzianie.

U'nnÖtig, adi. niepotrze-

bny, niekonieczny, zbyteczny

;

adv. niepotrzebnie.

U'mtÖttgeröeife, adv. nie-

potrzebnie, niekoniecznie,

zbytecznie, bez potrzeby.

U'nitÖttgf eit, sf. zbyteczno
f., brak m. potrzeby, nieko-

nieczao /.

lrillliiti, I. adi. niepotrze-

bny, do niczego, nieuyteczny,
daremny, nadaremny, zbyte-

czny ; cä ift eine ganj =e ©ad)e
to jest cakiem zbyteczna, nie-

uyteczna, niepotrzebna rzecz;

=e Sieben niepotrzebna gada-
nina; ftd) =e 2)iül)e geben za-

dawa sobie niepotrzebny
trud; 2) niegrzeczny; feib

nidjt fo — nie bdcie tacy
niegrzeczni; II. adv. ftd) —
bemühen nadaremnie si tru-

dzi; feine gtit — nerroenben
traci czas ; ben Tanten ©ot=
te§ — im Sliunbe führen wzy-
wa imienia Boga nadaremnie.

U'nnii$Itu)fCtt, sf nieuyte-
czno /'., niepoyteczno /.

11'norfeentttd), I. adi. nie-

porzdny; niedbay; aHe§
liegt bei ifmt — bnrctjetnanber
wszystko ley u niego w
wielkim nieporzdku ; «e§

§aar poburzone wosy; ein

=eä Seben fübren nieporz-
dnie si prowadzi; II. adv.
nieporzdnie; bie Sebrftunben— befucfoen nie uczszcza
regularnie na lekcye.

It'nor&eniUtfjfeii, sf brak
porzdku m., bezad m.

lt'nOtbnung, sf. I) niepo-
rzdek m., niead m.\ biefe

SBüdjer finb in — te ksiki

s w nieporzdku; in biefer

©djublabe ift grofce — w tej

szufladzie jest wielki niead;

2) feine Sermögengnerbältniffe

finb in — jego stosunki ma-
jtkowe nie s uporzd-
kowane; in — bringen narobi
nieporzdek, zamieszanie, kon-
fuzy ; zamota, zawika

;

bie geinbe in — bringen
spowodowa zamieszanie w
szeregach nieprzyjaciela

;
je^t

erft ift bie Angelegenheit in

— gebradjt teraz dopiero
sprawa jest zawi; ber SttHtn

ift in — ni jest zamotana;
in — geraten wyj z po-
rzdku.

It'norgaitifdj, adi. nieorga-
niczny.

U'nortfiograMifd), adi. nie-

ortograficzny.

ll'njjaar, I. sn. =e3, pi. =e,

niedobrana para; II. adi. nie-

parzysty.

U'njinartg, adi. ob. llnpaar,
II.

irnjjaarigfett, sf. niepa-

rzysto f.

U'njmrlnntentanfd), adi.

nieparlamentarny.

irn^artettfdj i U'itjjartetüdj,

adi. bezstronny, bezparcyal-

ny; nieinteresowany, bezinte-

resowny.

H'n^)artettfdEie(r), sm. sdzia
rozjemczy, arbiter m.

U'ttJJlirtetlidjfeU, sf bez-

stronno f., bezparcyalno

f., bezinteresowno f.
U'ltjjat), adi. obacz Un«=

päfjttd).

ll'U^rt|fCU&, adi. niestoso-

wny, nieodpowiedni ; nieprzy-

zwoity; ein =er Slubruct nie-

stosowne wyraenie; «e ©tun*
be nieodpowiednia pora; biefe

33emerftmg roar feljr — ta

uwaga bya nie na miejscu

;

adv. niestosownie.

ll'n^afftcröar i Itnjiaffie'r-

bflr, adi. nieprzebyty, nie do
przebycia, przejcia.

It'njjäftltdj, adi. saby, nie-

zdrowy, nieswój, cierpicy,
niedysponowany.

tt'tljjä&lidjleit, sf. sabo
f., niedyspozycya /.

U'ttpatriottfdj, adi. niepa-
tryotyczny.

U'nJjerfiJnlid;, adi. nieoso-
bisty.

Un^crfijnlidilctt, sf nie-

osobisto /.

U'ltjioetifdj, adi. niepoety-
czny.

irn^Olittfd), adi. 1) niepo-
lityczny; 2) niemdry, nie-

przezorny.

U'n^OjpUlÖr, adi. niepopu-
larny, nielubiony.

U'njHJjHtlarttät, sf. niepo-
pulamo f.

U'lljjrafitfdj, adi. niepra-

ktyczny; niedowiadczony.
U'n^roimfttÖ, adi. niepro-

duktywny; niepodny.
irnproirnfttoität, sf. nie-

produktywno /. ; niepo-
dno f.

U'njjrojjorttoniert, adi. nie-

proporcyonalny.

U'n^Ünftttd), adi. niepunk-
tualny; niedokadny.

U'lijJÜnltltdjfett, sf. nie-

punktualno /. ; niedoka-
dno /.

It'mtualtfijterbar, adi. nie

dajcy si skwalifikowa,
oznaczy, wyrazi.

U'ltraftert, adi. niegolony.

11'Jtrat, sm. =e3, 1) miecie
n., plugastwo n., odpadki pi.,

boto n., ka m. ; 2) — nut»

tern i tnerfen przeczu co
zego.

It'nrätltdj, U'nratfam, adi.

1) nie do polecenia, nie do
doradzania ; e§ ift —, bieä JU
unternehmen nie mona do-

radza do tego przedsiwzi-
cia; 2) — mit etro. umgeben
obchodzi si z czem nieo-

szczdnie.

U'ltredjt, I. adi. mylny,
faszywy, bdny; niesuszny,

niesprawiedliwy, niegodziwy;

nieprawdziwy, niewaciwy;
bie =e «Seite biefeg ©toffe
lewa, niewaciwa strona tego

materyau; baä Sud) liegt

am =etl Drt ksika ley w
niewaciwem miejscu

;
jur

«en 3eit nie w swoim czasie,

w nieodpowiedni por; auf

--em Sßege fein by na faszy-

wej drodze; ber 93rief ift in

-e §anbe gefommen list do-

sta si w obce rce; e3 ift

Ujm eti. in bie *e' ßef)Ie ge»
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lommeit zakrztusi si; er ift

an ben «en gefommen tra-

fia kosa na kamie; eine =e

^janbtung niesprawiedliwy,

niegodziwy postpek; id) f)<xi(

ben «en ©djliiffet genommen
wziem faszywy klucz; ba
gefjt mit «en Singen ju tu

dziaa jaka tajemna wadza
;

to jaka niejasna sprawa; —
©ut gebettjt nid)t male parta do
czarta; auf <em SBege ju ett».

gelangen doj do czego nie-

praw drog; II. adv. fa-
szywie, mylnie, niesusznie,

niesprawiedliwie, niegodziwie,

niewaciwie; — angebracht

le zastosowany; — anfom=
men le trafi; — bericbtet

le, faszywie poinformowa-
ny; — jjanbetn dziaa nie-

godziwie, niesprawiedliwie

;

ben ©tiefet — anheben wzu
but niedobrze; bu baft ba§
SOBori — au3gefprod)en nie-

dobrze, le wymówie ten

wyraz.

U'ltredjt, sn. "=e3, niesu-
szno f., niesprawiedliwo

/., krzywda /. ; bd m. ; mit
— niesusznie; jmnbttt — tun
krzywdzi kogo ; — letben

znosi krzywdy
;

jtnnbm —
geben potpia kogo, nie przy-

zna komu susznoci; beffer— leiben, atä — tun lepiej

krzywd znosi, ni krzywd
czyni; fein — gefielen przy-

zna si do winy; — baben
mie niesuszno; ein — »er=

tetbtgen broni niesprawiedli-

woci ; man bat ifjm — gege=

ben nie przyznali mu su-
sznoci, racyi; ©ie tun febr

—, beute nid)t abreifen gu

motten czyni pan bardzo le,
nie wyjedajc dzisiaj ; man
tut mit — krzywdz mnie

;

e§ gefcbieljt mir — dzieje mi
si krzywda ; er bat ntcfjt —

,

roenn er .... ma suszno,
jeli ....

U'nrCu)tItdj, adi. 1) niepra-

wy, niesprawiedliwy; 2) nie-

uczciwy, nierzetelny.

U'ltrCCfjtftdjfett, sf. I) nie-

prawo /., niesprawiedli-

wo /. ; 2) nieuczciwo /.,

nierzetelno f.

U'nreäjtntäftig, adi. nie-

prawüy, nieprawy, nielegalny,

niedozwolony, niesprawiedli-

wy, niesuszny, nieuzasa-

dniony; =er SBeftCet nieprawy
waciciel.

U'urerJjtmäjjigfeit, s me-
prawno f., nieprawo /.,

niesuszno/., niesprawiedli-

wo /., nielegalno /.

U'ltrebliflj, adi. nieuczciwy,

nierzetelny.

irnrebltdjfett, sf. nieuczci-

wo /., nierzetelno /.

U'nreimjterbar i Unreim«
jtC'rbfir, adi. niedajcy si
zmniejszy, zredukowa.

U'ntectt, adi. nieuczciwy,

nierzetelny; niepewny; nie-

rzeczywisty, imaginacyjny
;

adv. nieuczciwie.

lt'HregelmäfMg,. adi. niere-

gularny, nieprawidowy, nie-

foremny; nieporzdny; =e 33e=

megung niejednostajny ruch;

adv. nieregularnie, niepra-

widowo.
U'nrcgelmäfitgfett, sf. nie-

regularno /., niejednostaj-

no /., nieforemno f.
It'lUtßllUert, adi. nieupo-

rzdkowany, nieuregulowany.

U'ltfCtf, adi. niedojrzay;

=e {Criid)te niedojrzae owoce

;

=t§ 2llter niedojrzay wiek;

=e§ Urteil niedojrzay, przed-

wczesny sd.
Unreife/ U'nretf&eit, sf.

niedojrzao f.

U'nrettt, adi. 1) nieczysty,

brudny, mtny; =e £)ftnbe

fjaben mie brudne, nieczyste

rce; «e§ SBaffer nieczysta,

mtna woda; id) rjabe e§ tnS

»e gefcbrteben napisaem do-

piero brulion; em =er Son
faszywy ton; «e SBäfcbe

brudy pi., brudna bielizna; 2)

fittUd) — nieobyczajny; =e

(Sebanfen nieczyste myli.

U'nrcinljeit, U'nretnißfetr,

sf. nieczysto f., brudy pi.

U'nrcinltd), adi. niechlujny,

niechdogi, nieczysty.

U'nretnltdjfett, sf. niechluj-

stwo n., nieochdostwo n.

Unrettbar i Unrettbar, adi.

nie do uratowania; adv. —
Dertoren na zawsze stracony.

U'nridjttfl, adi. mylny, nie-

waciwy, nietrafny, faszywy,

niesprawiedliwy, niedoka-
dny; eine -e 3led)nung mylny
rachunek; ein =e£ SSerrjäitniä

faszywy stosunek; »er ^M3
nieregularny puls ; =e§ @eroid)t

unb s
JJ}afj niedokadna waga

i miara; bie Ufjr gebt —
zegar le chodzi; adv. myl-

nie, niewaciwie ; — fdjretben

pisa nieortograticznie; —
abreffieren zaadresowa fa-
szywie, mylnie.

U'nrtfbttgfett, sf pi. -en,

mylno /., faszywo /.,

omyka f., usterka f.
U'nrttterUcO, adi. niery-

cerski ; adv. nie po rycersku.

U'nrttterltfljfett, sf. nie-

rycersko/., brak m. uprzej-

moci.

U'nwlje, sf. pi. -n, i)

niespokojno/., niepokój m.,

in — geraten niepokoi sie;

ba§ macbt ifim — to go nie-

pokoi; jmnb§ ©emüt in —
oerfe^en zaniepokoi kogo

;

2) wzburzenie n., ruch m.
;

in fteter — fein by w ci-
gym ruchu; jmnbn au$ ber

— jieben wybawi kogo z

ambarasu ; 3) rozruch m.
;

e finb sn in ber ©tabt au§=

gebrochen wybuchy rozruchy

w miecie; bie *n be> ÄriegeS

zaburzenia wojenne ; 4) kóko
w zegarku regulujce ruch.

U'nrubcfttfter, sm. =§, pi.

— , wichrzyciel m., burzy-

ciel m., sprawca m. niepo-

koju, warcho m.

U'nruljtg, adi. niespo-

kojny, zaniepokojony; über

ettrj. — fein by zaniepoko-

jony czem; id) bin — , met(

id) feinen SBrief non ifjm bab
jestem niespokojny, poniewa
nie mam listu od niego;

ein feljr «e3 Äinb bardzo
niespokojne dziecko; ein »e§

^Pferb narowisty ko; «e§

Heer wzburzone morze ; ein

=er @etft niespokojny duch;

adv. niespokojnie; er bat bie

•Jlacbt — oerbracbt spdzi noc
niespokojnie.

U'nrÜbmUd), adi. niesa-

wny, niechwalebny ; adv. nie-

adnie.

U'nm^ÖOtt, adi. peen nie-

pokoju, wzburzenia.

42*
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ll'nf ofiftar i Unfa'gbar,

llnfil'fllid), adi. niewymowny,
niewypowiedziany, ogromny,
niezmierny; ein =er Scbmerä
ból nie do wypowiedzenia,
opisania; adv. niewymownie,
niezmiernie.

U'nfOttft, adi. nieagodny,
szorstki, ostry; adv. szorstko;

jmnbrt — beljanbeln obchodzi
si z kim brutalnie; — OU
bem <Sd)laf rütteln zbudzi
kogo nagle.

H'nfaiiöer, adi. nieczysty,

niechlujny, brudny ; =e $on=
futrenj brudna konkurencya;
ein =er Sebengroanbel nie-

czyste ycie.

ll'nfait&Crfett, sf. nieczy-

sto /., niechlujno f., bru-

dota /.

u'njäitkrlid), adi., adv. —
mit jnmbm »erfahren obej
si z kim niezbyt delikatnie,

nie oszczdza kogo; «eg

SBort nieprzyzwoite wyrae-
nie.

H'nfcl' abruft, adi. nie-

uszkodzony, w dobrym sta-

nie, cay.

ll'ttfd)al)tid}, adi. nieszko-

dliwy; ein «eg SDUttel nie-

winny rodek ; ein =e§ Xiex
niewinne zwierz; ber @e»
funbheit — nieszkodliwy
zdrowiu; jmnbn — madjen
uczyni kogo nieszkodliwym,
usun kogo; eilt ©ift —
machen zneutralizowa, unie-

szkodliwi trucizn ; adv. nie-

szkodliwie, bez szkody.

U'nf8Mtfett, «/.nieszko-

dliwo f., niewinno /.

u'nfdjäbHdjmadjintg, sf.

unieszkodliwienie n., zneu-
tralizowanie n. (trucizny).

U'nf$ifyftar i llnjtyii'tybar,

adi. nieoceniony, nieoszaco-

wany, nie dajcy si oceni,
oszacowa.

U'nfdjä^barfett, */. drogo-
cenno /.

U'nfdjeirtijar. i Unfd)et'n&ar,
adi. niepozorny, uieznaczcy,
niepokany, niewidoczny

;

eine =e ©rfdjeinung niepo-
kana postawa; =e Arbeit
nieznaczna robota; «e ©toffe
materya bez poysku ; adv.
niepozornie, niewidocznie.

It'nfdjctn&artcU, sf. niopo-

zorno /., niepokano /.

U'nfd/tÖIiu), adi. 1) nie-

przyzwoity, nieprzystojny;

"t iffiorte nieprzyzwoite wy-
razy; 2) niestosowny, nie-

waciwy; eg ift nid)t — nie

jest niestosownie.

It'ltfdjtdltdjfett, sf. 1) nie-

przyzwoito /., nieprzystoj-

no /. ; 2) niewaciwo/.,
niestosowno /.

ll'nfdnffuar i Itnfdji'fffcar,

adi. niespawny.

irnfdjtParlCtt, sf. niespa-
wno /.

U'nfdjlttt, sm. »eg, ój m.
11'nfdjltttfcrjc, sf. pi. ~n,

wieca ojowa, ojówka /.

lt'nfd)lüffig, adi. niezde-

cydowany, wahajcy si,
chwiejny; ein =er SRenfd)

chwiejny czowiek ; — fein

waha si.

U[nfdjIÜffiflfeU,
f

S/. wahanie
n. si, chwiejno /.

Itfdjmartijaft, adi. nie-

smaczny; bez smaku.

U'nfdjmadbafttgfeit, sf. nie-

smaczno /.

U'nfdjmciä&ar i ltnfd;me'is=

but, adi. nietopliwy.

u'nfdjmelä&nrfeit, sf. nie-

topliwo /.

H'nfdjuiersljaft, adi. nie-

bole^ny, bezbolesny.

IPltfdjOtt, adi. nieadny,
niepikny, brzydki, paskudny.

ll'nfd)tli&, sf. niewirino/.;
in aller — w penej niewin-
noci; id) t»afd)e meine £änbe
in — umywam rce; bie

reine — sama niewinno; bie

— Dom Sanbe panna/, ze wsi.

U'Jlfdjlllbtg, adi. niewinny;

für — erflärm uzna kogo
niewinnym, uniewinni kogo,
uwolni od winy; er ift

—
an ber ©ad)e jest niewinny
w tej sprawie ; — röte ein

neugeborenes ßinb niewinny
jak nowonarodzone dziecko;
er ift — biefeg 33erbred)en§

jest tej zbrodni niewinnym;
in »er UBeife w niewinny
sposób, niewinnie; adv. nie-

winnie, bez wiuy.

u'nfdjulbguOtt, adi. peen
niewinnoci.

lPltfdjuiCr, adi. i adv. nie-

trudny, atwy; atwo; baä

ift — jJU erraten to nietrudno,

atwo zgadn.
ItltfcgC^, sm. *%, brak m.

bogosawiestwa, powodze-
nia

;
przeklestwo n. ; er i)at

nid)t3 al — nie wiedzie mu
si.

U'nfelbftöltutfl, adi. nie3a-

moistny, zaleuy, zawisy;
er ift nod) — nie ma jeszcze

samoistnoci; =e 2lrbeit praca
zrobiona przy cudzej pomocy;
adv. niesamoistDie.

It'nfcl&ftänbtgfeit, s/. nie-

samoistno f., zaleno f.,

zawiso /.

11'nfeltg i llnfelig, adi.
nieszczsny, fatalny; -er SSor=>

fali nieszczsne, fatalne, tra-

giczne zdarzenie; -er ©infaH
nieszczsny pomys.

U'nfeUgfeit, sf. fatalno
/., nieszczsno /.

It'nfcr, fron. poss. nasz,

nasza, nasze, nasi ; — ^reunb
nasz przyjaciel; =e greunbin
nasza przyjacióka ; «=e ffieUnbe
nasi przyjaciele; — $inb
nasze dziecko; n>ir unferfeitS

my z naszej strony; in =em
£>aufe w naszym domu;
3]ater — Ojcze nasz; Itnfer,

ltnf(e)re, Unf(e)re§, Unfere
i Unf(e)rige; e§ ift bein §au§
unb nid)t ba unfrige to

twój dom a nie nasz; bie

Unfrigen nasi; ba8 llnfrige

nasze dobro, nasza cz;
roir rooHen bag llnfrige tun
zrobimy, co tylko bdzie w
naszej mocy.

It'riferetltS, jeden z na-

szych.

"lt'iifererfett§, iritferfett£, z

naszej strony.

Hnferigleidjert, adi. i adv.

równy nam, taki jak my.

U'nfetfyaUieti, H'uferttncgen,

U'nfcrttDtllCn, adv. dla nas,

ze wzgldu na nas; tuz e —
zrób to dla nas, ze wzgldu
na nas; — mag er e tun a

niech sobie to zrobi.

U'nftdjer, adi. 1) niepewny,
niebezpieczny; *e Sßege nie-

pewne, niebezpieczne drogi;

2) niepewny, wtpliwy; eg ift

— , ob er fommen roirb jest

wtpliwem, czy przyjdzie; einf
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-e ©l'iftenj niepewna egzy-

stencya; biefeS ©efdjäft ift

feljr — ten interes jest bar-

dzo niepewny; eine =e %OX=
berung wtpliwa pretensya;

=e§ ©ebäd)tnig saba pami;
mit «er §anb niepewn, trz-
sc rk; adv. niepewnie.

U'nftdjCr^ett, sf. niepewno
/"., chwiejno f.\ niebezpie-

czestwo n.\ wtpliwo f.
H'nftd)tijar, adi. niewidzial-

ny, niewidoczny; niewidomy;

ftdj — madjen, — roerben

znikn, skry si; er XOO.X

ben gangen %a, — nie widzia-

no go cay dzie; eine =e

£>anb niewidoma rka; adv.

niewidomie, niewidzialnie.

U'nftd)tt)lirfeit, sf. niewi-

dzialno f.
U'nfinn, -(e'S, gupstwo «.,

niedorzeczno
f.,

bezsens

m., duby pi.; — fcfjroaijen

ple koszaki opaki, pra-

wi smalone duby; eS ift —

,

fo etro. ju Dtrjauptert to nie-

dorzeczno, utrzymywa co
podobnego; er fd^reißt einen

magren — pisze same bez-

sensa; — treiben wyprawia
gupstwa.

U'nfiniÜg, adi. gupi, nie-

dorzeczny, bezrozumny; bez-

sensowny, bez sensu; =e 2iufse=

mng niedorzeczne, gupie
wyraenie; ein =er £up> sza-

lony przepych; =eS ,3eug

fdjroa^en ple koszaki opaki,
prawi smalone duby; —
roerben zwaryowa, oszale,
adv. niedorzecznie, gupio

;

fid) — gebärben zachowywa
si jak waryat.

'U'nfinntflfett, sf. niedorze-

czno /,, bezrozumno f.,

bezsensowno /!, bezsens m.
;

ek strawa gancya /. ; szale-
stwo n.

It'nfiltnÜQ*), adi. 1) niezmy-
sowy ; >=e Siebe platoniczna

mio; 2) duchowy, ab-
strakcyjny.

It'ttfttte, sf. pi. =n, zy
zwyczaj, nieobyczaj w., nad-
uycie n.

Xl'nftttltdj, adi. nieobyczaj-
ny, niemoralny; adv. nie-

obyczajnie, niemoralnie.

U'nftWirf)feU, sf. pi. «en, i)

nieobyczajno /., niemoral-

no /. ; 2) czyn nieobyczaj-

ny, niemoralny.

U'nf0lil)(e), adi. 1) niemo-
ralny; =e iiebensroeife niemo-
ralne ycie ; 2) nierzetelny,

niesolidny; bie)e $irma ift
—

ta firma jest niesolidn; «e
33orgeIjen nierzetelne, nieso-

lidne postpowanie.

lrnforgffilttfl, adi. niesta-

ranny, niedbay; adv. niedbale.

lt'nfortjfälttQfeit, sf. niesta-

ranno /*., niedbao f.

U'nfornfam, adi. I) obacz

Unforgjältig; 2) obacz (Sorg-

los ; 3) obacz Sorgenfrei.

U'ufrerfeitS, adv. z naszej

strony.

It'nfrtge, pron. ber, bie,

bag —
;

pi. bie =n, obacz

Unfer.

U'nftantSnifinntfd), adi. me-
polityezny, niedyplomatyczny.

It'nftÜt, adi. niestay, nie-

spokojny, bkajcy si, tu-

acki; ein -er 2J?enfd) niestay

czowiek; =e§ Seben ycie tu-

acze, koczownicze ; =er 23licf

niespokojne, trwoliwe spoj-

rzenie.

It'nftättQ, adi. 1) obacz

Itnfiät; 2) =e ©röfje zmienna

ilo.
U'nftiitiglett, ff.

niestao
/., niespokojno f.

It'nftaübaft i ltnfta'ithaft,

adi. niewaciwy, nieprzy-

zwoity, niedozwolony, zabro-

niony, niedopuszczalny, nie-

wany; fein ©efud) ift
—

jego proba jest niedopu-

szczaln; etro. für — erklären

uzna co za niedopuszczalne,

niewaciwe. *

U'nftaWjaftt9feit, sf. nie-

waciwo /'., niedopuszczal-

no /.

U'nfterbiidj i Ititfte'rWidj,

adi. i adv. niemiertelny;

wiekopomny; — irtadjett unie-

miertelni, uwieczni; fid)
—

blamieren zblamowa, zkom-
promitowa si niemiertelnie.

Unfte'rMtdjf'ett, sf. niemier-

telno /.

H'nftent, sm. KO^. 1 ) nie-

szczsna gwiazda, nieszcz-

sna konstelacya; nieszcz-

cie «., fatalnc/. ; e roa[=

tet ein — barüber nieszcz-
cie nad tem zawiso; 2) =
^kdiDogel.

U'ltftet, adi. obacz Unftit.

H'nftiüßar i llnftt'übar,

adi. nienasycony, nieu gaszo-

ny ; ein =er junger nienasy-

cony gód; »er Surft nieuga-

szone pragnienie; =er SOBunfd)

niemoliwe yczenie.

U'nftÖr&iK, adi. pewny, nie-

sporny, niemoliwy do zaata-

kowania; im =en 93efijje w nie-

spornem, pewnem posiadaniu.

U'nftörfiarfeU, sf. niespor-

no f., pewno /.

ll'nftraföar, U'nfträflid) i

Itltfträ'fltd), adi. niezasugu-

jcy na kar, niekarygodny,
nienaganny.

U'nftrafbarJett, U'nfträfUdj*

fett, sf. wolno /". od kary,

niekarygodno f., nieaagan-

no f.

lt'nftrettig i llnftm'tig, adi.

i adv. niewtpliwy, bez wt-
pienia; bezsprzeczny, bez-

sprzecznie, pewny, pewnie.

U'nftitbtert i Hnftitbie'rt,

adi. 1) nieuczony, Die po-
I siadajcy wyksztacenia ; 2)

niewiadomy, nieprzygotowa-

ny, improwizowany, natu-

ralny.

H'nfiilinüar i llufü'f)itt)ar,

adi. nieprzebagalny.

irnfumme, sf. pi. =n,

ogromna, bajeczna suma.

U'HfÜn&ig, adi. niegrze-

szny, niewinny.

U'nfüttbttdj, adi. 1) nie-

winny; 2) obacz Unfiinbig;

niemanb ift — niema nikogo

bez grzechu; — leben y
w niewinnoci.

U'nfÜnbltdjfCtt, */. niewin-

no f.

lt'nft)tnmetrie, sf. brak m.
symetryi.

lt'nfl)inntetnfd), adi. nie-

symetryczny ; adv. niesyme-

trycznie.

U'ntabeiljaft i Unta'bd&aft,

U'lttabdtg, adi. i adv. nie-

naganny, nieposzlakowany,

bez zarzutu; =er ©til popra-

wny styl; =e Qualität nie-

naganny gatunek.

U'ntabelijafttgf eit, sf. niena-

ganno f.
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U'ntOHßltff), adi. niezdatny,

nieprzydatny, niedony, nie

do uycia, niezdolny; für un=

fet 3iuecfe — nieprzydatny

do naszych celów.

U'ntOMflHdjICtt, sf niezda-

tno /., niezdolno /., nie-

dono f
U'nteU&ar i Unteilbar, adi.

i adv. niepodzielny; niepo-

dzielnie.

U'JltCtl&OrfcU, sf. niepo-

dzielno /.

U'ntei!&aft(iß) i UnteilKf-
t(t(|), adi. niemajcy udziau.

H llteit, adv. na dole, u
dou, z dou, u spodu, od
spodu; — am Bette a pod-
nóa óka; — an ber ©eile

u dou stronnicy; nad) — ku
dou; »on ocen bi — z góry
na dó; — am SSercie u pod-
nóa góry; — im jjfaffe na
spodzie beczki; id) roofjne— mieszkam w parterze, na
dole ; — an fifcen siedzie na
szarym kocu; non — auf
bienen suy od najniszego
zaczwszy; roeiter — dalej

w dó, niej; fie^e roeiter —
popatrz niej ; roie — , rcie —
fte|enb jak poniej ; — burd)=

geben przechodzi doem; —
Jjerum doem naokoo.

U'lttec, praep. z dat. i acc.

1) pod; er ft£t — bem Saume
siedzi pod drzewem; ettt).

—
bem 2Irm tragen nie co pod
pach; etro. — bie San! legen

pooy co pod awk; ber

§unb fam — bem Stfd) ljer=

OOr pies wylaz z pod stou

;

— bem freien §immet pod
goem niebem ; — SBaffer

fteljen by pod wod; —
SBaffer fe§en zala wod; bag
Sud) ift — ber $reffe ksika
jest w druku; jmttbn —
bie ©rbe Bringen zawie
kogo do grobu

; jmnbm — bie

2lrme greifen pomódz komu;
imnbm — bie 2lugen treten

jawi si komu przed oczami;
— rjier 2lugen w cztery
oczy; mit imnbm — einer

£)ecf e ftetfen by z kim w zmo-
wie; jmnbm ett». — bie ÜJkfe
reiben uczyni komu wyran
przymówk ; 2) Äinber — je^
3al;ren dzieci nie majce lat

dziesiciu, dzieci poniej dzie-

siciu lat; e ift — feiner

SBürbe to jest poniej jego
godnoci,to nie odpowiadajego
honorowi; — jeljn Äronen
fann id) eg nid)t »erlaufen nie

mog tego sprzeda poniej
dziesiciu koron ; bag ift

—
unter aller ßcitif to jest po-

niej wszelkiej krytyki; Diele

Äöpfe — einen §ut bringen
zjednoczy wiele osób w je-

dnym kierunku; — ^Bari

poniej pari, poniej kursu
nominalnego; — jmnbg 33e=

febl fteljen by pod czyj
komend, pod czyim rozka-

zem ;
— jmnbm bienen suy

pod kim; — bem ©cbu£e beg

©efe^eg pod oson prawa;
er fterjt roeit — mir stoi

nizko podemn; 3) w czasie;

— ber Regierung ©obiegfig
pod panowaniem Sobieskiego,

za panowania Sobieskiego,

za króla Sobieskiego; id)

fd)rteb irjm — bem 3. biefeg

pisaem mu 3. biecego
miesica ; — ber 3eit w tym
czasie, w midzyczasie; —
ber Sebe podczas mowy; —
bem ©ffen podczas jedzenia;

4) midzy, pomidzy; — Utt§

midzy nami; mir toerben

ganj — ung fein bdziemy
midzy sob; einer — un§
jeden z nas; — allen, bie id)

fet)e pomidzy wszystkimi,

których widz; ber grö'fjte —
un najwikszy z pomidzy,
z poród nas; — groei Übeln
röäbfen wybra z dwojga
zego; — bie ©olbaten gefjen

przysta do wojska, zosta
ooierzem ; id) fomme roenig
— Seute chodz rzadko mi-
dzy ludzi; ©elb — bie Seute

bringen puci pienidze mi-
dzy ludzi; — bie Räuber ge=

raten wpa w rce zbójom

;

— anbeten midzy innemi

;

— uns pomidzy, midzy
nami; — ung gefctgt midzy
nami powiedziawszy; 5) —
ber §anb pod rk; id) fage

eg — einer 33ebingutig po-

wiem tylko pod jednym wa-
runkiem ;

— feiner Sebingung
pod adnym warunkiem ;

—
biefen llmftänben w takich

warunkach; — allen llmftän-
ben w kadym wypadku,
w kadym razie; — bem
©djufce ber 9iad)t pod oson
nocy; — biefem @efid)tgpunfte
z tego punktu widzenia; —
bem Sonner ber Äanonen
przy grzmotach dzia; —
©locfengeläute przy odgosie
dzwonów; — bem Sujaudjsen
ber SDenge wród radosnych
okrzyków tumu; — tränen
ze zami; mag oerfteljen Sie
— biefem SluSbrucfe? co pan
rozumie pod tym wyrazem?

U'ttter, adi. ob. Untere.

U'nter, sm. =g, pi. —
,

(w kartach) walet m.
U'nterabgeoronete(r), sm.

=tt, pl. -x\, subdelegat m.
U'nterabor&mmg, sf. sub-

delegacya f.

U'nter=abteileu, va. tylko

jako pp. unterabgeteilt, pod-
dziela.

Unterabteilung, sf. pi. «en,

poddzia m.; — einer ge-

beimen ©ejeltfd)aft grupa /.

tajnego stowarzyszenia.

Unterabmtral, sm. =§, pi.

=räle, podadmira ni., wice-
admira m.

U'nteragenr, sm. -en, pi.

=en, podajent?«., subajent m.

U'nteragentur, sf. pi. -en,

subajeneya f.

U'nteramt, sn. .-eg, pi
=ämter, urzd niszy, pod-
rzdny.

IX'tittxatm, sm. «eg, dolna
cz ramienia.

U'nterart, sf. pi. =en, pod-
rodzaj ni.

U'nterarjt, sf. -eg, pi.

=ärgte, lekarz modszy, asy-

stent lekarski.

U'nteranffeljer, sm. «§, pi.

— , dozorca modszy.
U'nterau3fd)ufó, sm. =ffeg,

pl. ;fd)üffe, podkomitet?»., sub-

komitet m.
U'nterMfen, sm. -§, pl. —

,

1) siestrzan m., podcig m.,

dolna belka; 2) architraw

ni., brus m., nadsapie ».,

patwa f.

U'nterbaU, sm. «eg, pod-

budowanie «., podbudynek
m., fundament m., budowa
podtorowa (kol.).
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U'lttertaitdj, sm. -e3, pod-

brzusze n.

Unterbau'en, Ijabe unter-

baut, va. 1) podbudowa,
podmurowa; 2) (untergraben)

podminowa.
U'nter&cutm, sm. =e§, pl.

-bäume, ob. geugbaum.
It'nterbcamtc(r), sm. -n,

pl. =n, podurzdnik m., urz-
dnik podwadny, podrzdny.

U'nterbefetylS&a&er, sm. •>§,

pl. — , naczelnik niszy
;
pod-

komendant m., zastpca m.
wodza.

It'uterbeprbe, sf. wadz»
nisza.

U'nterbein, sn. -e§, pl. -e,

dolna cz nogi.

U'ntcrbeinfleib, sn. -e§, pl.

-er, gatki pl., gacie pl., kale-

sony pl., majtki pl.

H'nterbett, sn. 't§,pl. *en,

piernat m., pierzyna /.

UltterfcCttWtg, sf. warstwa

f. wiru, podoe «., pod-

sypka /., nasypka /.

ll'ntcrbtlans, sf. deficyt m.,

niedobór m.
Unter-binben, Binbe, Banb

unter, l)abe untergebunben, va.

przywiza co u spodu czego.

Itilteröt'n&en, -binbe, -banb,

B,abe unterbunben, va. pod-

wiza; jmnbm bie Seben-
aber — nieda komu mo-
noci ycia.

ltltterM'ltuWtg, sf. podwi-
zanie n. ; — ber ^ulaber
ligatura /.

U'ntcrbifd)of> sm. -§, pl.

?Mfd)rjfe, sufragan m.
U'nter&lott, sn. -eä, pl.

»Blätter, li spodni (przy cy-

garach).

Unterblei'ben, =bleibe,

sbleibft, -blieb, bin unterblie-

ben, vn. nie sta si, nie

przyj do skutku, nie wy-
kona si; id) nritnfdje, baf
ba in gufunft sbleibe wy-
raam yczenie, eby tego na
przyszo nie byo; bie ©ad)e

tft eine ßeitlang -blieben to si
przez pewien czas nie po-
wtórzyo; baS fiätte rooljl —
tonnen bez tego mogo si
obej; ?&ltebene 3a^un9e«
niewykonane patnoci.

HntCrbrc'u^cn, I. unter-

breche, -bricBft, =brid)t, -brad),

Bab unterbrochen, va. prze-

rwa, przerywa, przesta,

przeszkodzi; bie Sätigfeit
— przerwa zajcie; laffen

<3ie fid) nid)t — niech pan
sobie nie da przeszkodzi;
einen SBeftfc — przerwa po-

siadanie; II. unterbrochen, pp.
i adi. przerwany, przeszko-

dzony, bez zwizku ; er fnridjt

mit einer »on SCrönen -en

©timme przemawia przez

zy, przemawia gosem przy-

tumionym przez kanie; -er

©trom przerwany prd.
Ituter&re'djer, sm. *k,pl. —

przeszkadzajcy m., prze-

rywajcy m.

Unterbre'djttng, sf. pl. -en,

przerwa f, przeszkoda f. ;

oB,ne — bez przerwy.

Unter-Breiten, Bab unter-

gebreitet, va. rozcign, po-

zosta u spodu, podoy.
Unter&m'ien, fjabe unter-

Breitet, va. poda, przedsta-

wi; ein ©efud) — wnie
podanie; etro. jur (Snt[d)ei=

bung — przedoy co do
rostrzygnicia.

UWer-bringen, Bringe,

Bringft, brachte unter, Bab
untergebradtjt, va. umieci,
ulokowa; id) EjaBe tr)tt fcb>n

untergebracht umieciem go
ju; in biefem SBagen fann
man fec&3 ^Serfonen — w tym
powozie mona ulokowa,
umieci sze osób; fo Dtel

Seute farm id) Bei mir nicfit

— tyle osób nie pomieszcz
u siebie; fein ©elb rjorteilbaft

— umieci, ulokowa ko-

rzystnie pienidze.

Unterbro'dien, adi. obacz

Unterbrecben II.

irnterdjlorfutrc, sf. kwas
podchlorowy.

It'nterbetf, Sn. §, pierwszy

pokad.
U'ttterbede, sf. pl. »n, spo-

dnia kodra.
ltnterbe'3, Itnterbe'ffen,

adv. tymczasem, tymczasowo,
w midzyczasie.

Uttterbrü'den, IjaBe unter-

brüdt, va. 1) przytumi,
tumi, ukry, ukrywa, tai;

feine tanen — tumi, po-

wstrzyma zy; baä geuer
— przytumi, gasi ogie

;

ein £e]tament— zatai, ukry,
usun, skrci testament

;

eine (gmpörung — stumi
bunt, powstanie; bie Sßaljr-

tjett fann man nicfjt lange
— prawdy nie mona dugo
ukry, zatai; einen ©d&merg
— poskromi ból; 2) gnbi,
uciska, drczy; bag SSoII

— uciska lud.

Uttteibrü'dcr, sm. =§, pi.

— , gnbiciel m., drczyciel m.
Ituterbrü'rtung, f. pl. -en,

1) tumienie n., przytumie-
nie n., ukrywanie «., tajenie

n., powstrzymanie n. ; 2)

gnbienie «., uciskanie n.,

drczenie n.

it'ntcc-butfcn, b>Be unter-

gebucf t, va. vn. i ftcb, — , vrefl.

obacz ©ucfen.

U'ntCrC, adi. niszy; ba§
— Italien nisze Wochy;
ba§ — ©nmnafium nisze
gimnazyum; bie -n klaffen
nisze klasy, nisze stany.

Unteretna'nber, adv. po-

midzy, midzy sob; wza-
jemnie; er Bat aKe§ — ge-

mifcfit pomiesza wszystko
jak groch z kapust; fie

Reifen ficB, — pomagaj sobie

wzajemnie ; — mengen, mifcß^en

domiesza, przymiesza
; fie

ftreiten fid) — kóc si z

sob; fie Betraten Blofj —
eni si tylko midzy sob.

Utiterfa'ngen, unterfange,

unteifängft, unterfängt, unter-

fing, IjaBe unterfangen, fid) —

,

vrefl. omieli si, pozwoli
sobie, odway si na co, po-

way si, uzuchwali si;
roaä unterfängft bu bid)? co

ty sobie pozwalasz?; er

unterfängt ftcb, omiela sie,

odwaa sie.

Itttterfa'ngcn, sn. =§, omie-
lenie ii., powaenie n. si,

miao f.

H'uterfaljrt, sf. przejazd

m. doem, podjazd m.

U'ltteHaffen, B>be unter-

gefaßt, I. va. uj z dou,
uj pod rami, wzi kogo
pod rami, podtrzyma kogo;
II. fid) — , vrefl. untergefaßt

geljen i pod rami.
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U'nterfelbhcrr, «?». <n, pl.

»en, pod hetmani m., hetman
polny; zastpca m. wodza.

Unterfertigen, bab unter»

fertigt, podpisa; ber Unter»

fertigte niej podpisany.

Unterfliicfjc, sf. próg m.

U'ntClfÖrftCr, sm. -§, pl. —

,

podlesnicz.v, leniczy modszy.
U'nterfiihrnng, sf. obacz

Unterfahrt.

U'nterfnp, sm. =*§, pl.

»fufe, spodnia cz nogi,

stopa /.

U'nterfuttCr, sn. -g, pod-

szewka /"., podbitka /.

U'ntergang, sm. =e§, i)

zachód m.\ ber — ber ©onne
zachód soca; 2) upadek m.

f

zguba/., zagada f. ;
— eine

©chiffeä zatonicie n. okrtu;
— eineä Reiches upadek pa-
stwa; feinem =e nahe fein by
blizkim upadku, ruiny; ber —
ber Sffielt koniec m. wiata; er

Bat tljm ben — gefchrooren

poprzysig mu zgub; bem
»e geroetht fein by skazanym
na zgub.

U'ntenjäriß, adi. niedo-

fermentowany; »eg SBter pod-
piwek m.

U'ntergärung, sf. nisza
fermentacya.

U'ntergattung, sf. pl. «en,

poddzia m., podgatunek m.

U'nteroefiäu&e, sn. «g, pl.

—
,
podbudowanie n.

Untergeben, untergehe,

untergib|t, untergibt, unter=

gab, j)abe untergeben, I. va.

podda, odda; powierzy,
podoy; jmnbm eine SDecfe

— podoy komu kodr;
jmnbm ein ©ut — powierzy
komu dobra do zarzdu ; II.

untergeben, pp. i adi. oddany,
poddany, podwadny, podle-
gajcy, ulegajcy.

Untergebene^), sm. =n, pl.

=n, poddany m., podwadny m.
Unterge'benheit, sj. pod-

wadno f., poddastwo n.

;

zaleno /., zawiso /.,

subordynacya f.

,
U'nter=gehen, gehe, ge^ft,

:

ging unter, bin untergegangen,
Vtt. 1) zaton, uton; tag
©chiff ging— okrt zaton;
2) zachodzi, zaj; bie ©onne i

geljt unter soce zachodzi;

3) (przen. :) zagin, gin;
er glaubte, bie SÓelt ginge

unter, wenn . . . myla, e
nadejdzie koniec wiata,
jeli . . .; ba Sanb, bag
Jßolt" geht unter kraj, naród
upada; 4) ber §euroagen ging

nicht unter wóz z sianem nie

móg by pomieszczonym.

U'ntergeplj, sn. obacz
Unter boi 5.

U'ntcrgehtlfe, sm. -n, pl.

«n, podmajstrzy m.
H'ntergenrbnet, adi. pod-

rzdny, niszy; eine »e ft-rage

podrzdna kwestya; »er ©a£
zdanie drugorzdne, zawise;
»enoetfe sposobem podpo-
rzdkowanym.

Ü'ntergeridjt, sn. »eg, pl.

=e, sd niszy.

U'utergefdjo&cn, adi. obacz
Unterfchieben.

U'ntergefdjof?, sn. =ffeg, pl.

=ffe, dolne pitro, poziemie ».,

przyziemie »., parter m.

U'ntergeftetf, sn. »(e)g, pl.

= e, spód m., podstawa f. ;
—

eines 2ßagen8 podwozie n.

U'ntergeuianb, sn. =es, pl.

=roänber, odzienie spodnie.

U'ntergcaehr, sn. =(e)§, pl.

te, szabla /, paasz m. =
©ettengero?t)r.

U'ntergeUJidlt, sn. »cg, nie-

dobór m., brak m. w wadze,
niedowaga f.

Untergraben, untergrabe,

untergräbt, untergräbt, unter»

grub, habe untergraben, va.

1) podkopa, podkopywa;
minowa, podminowa, za-

grzebywa grabiami ; ein

£>aug — podkopa, podmino-
wa dom; 2) podkopa; ni-

szczy, obali, starga; bie

©efeUfdjaftorbnung — pod-
kopa, obali porzdek spo-

eczny; jtnnbg ftrebit — pod-
kopa czyj kredyt; bi ©e=
funbtjcit — podkopa, starga
zdrowie; jmnb 3iuf — pod-
kopa czyj saw; jmnbg
(Sliicf — zniszczy czyje

szczcie.
Untergrabung, sf. podko-

panie «., minowanie «,, ni-

szczenie «., obaltnie n.,

starganie n.

U'ntergräbtg, adi. niszo-
sto pniowy.

U'ntergrunb, sm. »eg, spo-
dnia warstwa.

U'ntergmnbbahn, sf. pi.

=en, kolej podziemna.

U'ntergriiub&flug, sm. *cg,

pl. »pflüge, podskibowiec m.
U'ntcrgnrt, sm. «e§, pl. =e,

pas dolny.

U'nter=haben, fjabe, rjnfi-,

tjat, Ijatte unter, habe unter-

gehabt, va. 1) mie pod czem,
mie ze spodu; ich habe noch

einen 9ocE unter mam jeszcze

surdut od spodu; 2) mie pod
rk; mie pod sob; id) habe
je£t nichts unter nie mam
teraz nic pod rk; 3) jmnbn— przezwyciy, zwyciy
kogo; jefct tjaben fie iijn

unter teraz go maj w swojej

mocy.

U'nterbalD, praep. z gen.
poniej ; — bes £aufeg fliefet

ber §^u iJ
poniej domu pynie

rzeka; — ber SÖrüdfe pod
mostem.

U'nterljOlt, Stn. =(e)g, utrzy-
manie n.

;
feinen — haben

mie utrzymanie; er l;at

feinen — nie ma si z czego
utrzymywa; jmnbm ben —
geben dawa komu utrzy-

manie; für ben — eines un-
ehelichen ßtnbeö forgen pa-
ci alimenta.

Unterhalten, baite, hältft,

fiält, hielt unter, Ijabe unter*

gehalten, va. podtrzyma,
podtrzymywa; fie hielt bie

©cbürje unter podtizymaa
fartuch

; fie hielt bas fförb-

djen unter podstawia koszyk,

Unterhalten, unterhalte,

unterhättft, unterhält, unter=

hielt, fjabe untethalten, I. va.

1) utrzyma, utrzymywa,
ywi, wyywi; paci ali-

menta; podtrzymywa; ein

grauenjimmer — utrzymy-

wa kobiet; geuer — pod-

trzymywa ogie; einen 93rtef»

mechfet — utrzyma kore-

spondtncy; eine Sefannt-

fctjaft — utrzymywa, kul-

tywowa znajomo; 2) ba-

wi, zabawia; burch nnge=

neljme ©efprädje — zabawia
przyjemnemi rozmowami;
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II. ftd) — , trefl. (tjaben) 1)

bawi, zabawia si; rozma-

wia; ftd) über Sßolitif —
zabawia si, rozmawia o

polityce; 2) ywi si, utrzy-

mywa si; id) unterhalte midj

burd) meiner §änbe SHrbeit

utrzymuj si z pracy rk.

ltttterj)a'ltenu, adi. zaba-

wny, zajmujcy.
ltnteri)<i'ttnng, */. pi »en,

1) utrzymanie n. = @rt)al=

ung
;

podtrzymywanie n.
;

2) zabawa /., rozrywka /.

;

rozmowa/.; $um ©egenfianbe
ber — bienen ponosi koszta

zabawy; Dertraulidje — po-

gadanka poufna.

Unterlja'ltungS&Iatr, sn. -e§,

pi. »blätter, pismo belletry-

styczne.

Unterljn'ltnngggalJe, sf. dar

m. zabawiania.

llnternltnngfuften, spl
koszta pi utrzymania; ali-

mentacja; koszta^?/, zabawy.

ItnterljaTtungoleftnre, sf.

zajmujca lektura, belletry-

styka /.

Untcrf)a'Ituiiö§ftoff, sm. <e,
temat m. do rozmowy.

Unterlja'IüingSuieife, i. sf.

sposób m. bawienia, bawie-
nia si; II. adv. sposobem
konwersacyjnym.

Unterbo'nbeln, Ijabe unter»

tjanbelt, vn. ukada si o co,

traktowa o co; über ben

^rieben — ukada si, tra-

ktowa o pokój; parlamento-
wa, poredniczy.

Hnrerljä'nbter, sm. •§, pi.

— , 1) porednik m.\ 2) ko-

misyoner m., sensal m., ajent

giedowy, porednik m.\ —
uerboten porednicy wyklu-
czeni.

Unterfiä'nblerin, sf. pi
•=nen, poredniczka /.

Unterha'nblung, */. pi. --en,

ukadanie n. si, ukad m.,

porednictwo n., porednicze-
nie «., traktowanie »., per-

traktacya /., konfercncya /.,

parlamentowanie n. ; in —
fielen by w rokowaniacb

;

röäfjrenb ber — w trakcie

ukadów.
U'nterl)ait§, sn. »feg, i)

dolna cz domu; 2) izba

nisza w parlamencie.

U'nterljrUtt, sf. skórka spo-

dnia.

lt'nterhentb, sn. =e§, pi
»en, koszula spodnia.

Unterhof, sm. .es,^7. =pfe,

1) irybuna niszy; 2) dolra

cz podwórza.

Unterhöhlen, l)abe unter»

tjöblt, ta. wydry od spodu.

It'nterhofe, sf. zwykle pi
-n, gatki pi, gacie pi, kale-

sony pi, majtki pi
It'ntenrbtfä), adi. podzie-

mny; =e ftirctje krypta sf. ;

»e SBcgtübntsftätien kata-

komby pi; bas -e 9?eid) wiat
pozagrobowy; =e ©elfter gno-

my pi; --cg ©enölbe pod-

ziemne sklepienie.

U'nterjatfe, sf. pZ. -n,

kaftanik m.
Itnterjo'djen, t)a6e unter*

J0Ct)t, ta. ujarzmi, poobi,
zawojowa.

ItntcrjO'djMtg, */. ujarzmie-

nie n., podbicie n., podbój

m., zawojowanie n.

ilnterjo'djcr, sm. sg, pi. —

,

ujarzmiciel m., podbójca m.
It'nterlanjler, sm. *§, pi

—
,
podkanderzy m.

Unter!eilen, Ijabe^ unter-

teilt, va. podklinowa.
U'nterfeflner, sm. =g, pi

—
,
podpiwniczny m. ; modszy

garson.

U'nterfiefer, sm. ^,pl—,
szczka dolna.

U'itterünn, sn. *§, obacz

Soppelfmn.

U'nterHaffe, sf. pi. =n,

klasa nisza.

11'nterHetb, sn. »eg, pi »er,

spodnia suknia, spódnica /.

Untcrfoci), sm. = g, pi
»fbdje, podkucharz m., kuch-

ta m., kuchcik m.
U'nter=ftmtnten, fomme,

fommft, fam unter, bin unter»

gefommen, vn. 1) znale
schronienie, pomieszczenie;

mir fonnten im §otel riebt —
nie znalelimy pomieszcze-

nia, miejsca w hotelu; 2)

znale zajcie, zatrudnieni*»,

miejsce; 3)' bog ift mir nod)

nid)t untergefommen to mi
si jeszcze nie zdarzyo ; ber

fommt mir fdon nod) unter
ten mi si jeszcze n.winie,

ten jeszcze popadnie na
moje rce.

Ü'nte'rfommcn, sn. -s, i)

pomieszczenie n., umieszcze-

nie «., przytuek m. ; 2)

miejsce n., zatrudnienie n.,

zajcie n.

It'nterfönig, sm. »8, pi. *,

namiestnik królewski, wice-

król m.
U'nterfönigtn, */. pi. =nen,

wicekrólowa f.

U'nterfüruer, sm. »§, dolna
cz ciaa.

U'nterfÖttg, adi. zaropiay,

ropicy si pod skór
;
(pi zen. :)

t ©efdjicbte paskudna histo-

rya, nieczysta sprawa.

U'nterfram&er, sm. =§, pi
—

,
podbijacz m. (kol.).

U'nter=Ineö)en,fried)e,frifd)ft,

Irod) unter, bin untergefrodjen,

vn. podle, podczogn si
;

(przen. :) er fucbt ein ^ßlä^djen,

n)0 er — fann szuka miejsca,

gdzieby si móg pomieci.
Unterkriegen, bab untere

gefriegt, ta. dosta kogo w
swoje rce

; jmnbn — zwy-
ciy, przemódz kogo.

U'nterfunft, */. ob. Unter»
fommen.

U'nterfunftSftütte, */. pi
=n, schronisko n.

It'ntcrfltnft§l0§, adi. obacz

Dbbarhloö.

Unterlage, sf. pi -n, i)

podstawa /., fundament m.
t

podwalina f, podkad m.
spg m. ;

— bc§ ^ergftiidcS po-

duszka do krzyownicy; 33ett s

— podkadka /. do óka,
podcióka /., ceratka /.

;

§aar— podkadka /. do wo-
sów; 2) podkadka /. (do

pisania), leniuszek m., teka

/. ; 3) hipoteka/.; 4) (przen.:)

podstawa f., fundament m.
Unterloger, sn. =§, war-

stwa spodnia; spód m. opra-

wy oyska.
U'nterlanb, sn. *c3, kraj

dolny.

U'ntedafi, sm. =ffe§, ohne
— bez przestanku, bez

przerwy.

Hnterla'ffen, unterlaffe,

unterläfjeft i unterläßt, unter»
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Iä|t,unterliefe,t)abeunterlaffen,

va. zaniedba, zaniecha, opu-

ci, omieszka co uczyni

;

id) roerbe nidjt — , ©ie ju oer=

ftänbigen nie omieszkam za-

wiadomi pana; feine Pflicht

— zaniedba obowizek; in

3ufunft unterlaffe baS na
przyszo poniechaj tego; er

fätte — fbnnen, bies ju tun

móg sobie to darowa.
Unterla'ffung, */. pl. -en,

zaniedbanie «., zaniechanie

n., opuszczenie ».

Unterla'ffungSfünbe, */.

grzech m. z niedopenienia

czego pochodzcy, niedbal-

stwo n.

U'ntCrlaft, sf. ciar znaj-

dujcy si na spodzie czego.

Unterlauf, sm. =e§, i) —
eines ?$tuffe3 dolny bieg rzeki

;

2) dolny pokad (na okrcie).

U'nter=loufen, laufe, läufft,

läuft, tief unter, bin unter-

gelaufen, vn. 1) ucieka,
wcisn si, podbiedz ; 2) e
ftnb manche Sertürner mit

untergelaufen albo untertaufen

wkrady si niektóre omyki

;

ein SBort mit — taffen wsun
sówko.

Unterlaufen, untertaufe,

untertäufft, unterläuft, unter»

lief, bin unterlaufen, I. vn.

mit etro. — zaj czem
;
pod-

biedz; ba§ 2tuge ift mit SBtut

— oko zaszo krwi; II. va.

podbiedz kogo; jmnbn — pod-

stawi komu nog.
Unterlaufen, sn. «§, Unter*

lau'fung, */. — mit *Iut
zajcie n. krwi.

U'nterlöufer/ sm. =§, pl.

—
,
podbiegaez m.

U'nterleber, sn. =§, spodnia
skóra w bucie.

U'nterlefje, sf. ob. Unter*
tippe.

Unterlegen, babe unter«

gelebt, va. 1) podoy, pod-
kada; ber §enne ©ter —
podkada pod kur jaja

;

einem ßtn'oe JBtnbetn'— pod-oy dziecku pieluszki

;

^Jferbe — rozstawi konie;

mit unterlegten ^ferben reifen

jedzi z rozstawnymi komi;
eine ©tieferei — podszy haft;,

2) (przen. :) einer 2Mobi'e

einen £f£i — podoy tekst

pod melody; einem Söorte

einen anberen ©tnn — pod-

sun, nada sowu inne zna-

czenie.

Untcrle'gen, adi. obacz

Unterliegen, ulegy, podlegy
komu.

Unterteilen, sn. -g, kuno
drugorzdne.

Unterlegter, sm. -§, pi.

— , nauczyciel modszy.
U'nterietu, sm. °e§, dolna

cz ciaa; brzuch m., pod-
brzusze n.

U'nterlet^tiefd)U)erbc, U'n=
terletüäfranfljeit, sf. pi. -en,

U'nterlet&Stetben, sn. *§,

choroba brzuszna.

U'nterletuSornd), sm. -e§,

pl. -brucfje, przepuklina f.

U'ntertctbgtöbSmS, sm. ty-

fus, dur brzuszny.

Unterleutnant, sm. =§, pl.

=e i =, podporucznik m.
Untertte'gen, unterliege,

unterliegft, unterlag, bin un-
terlegen, vn. ulega, uledz

;

podlega, podpada, podpa;
bie Karthager untertagen
Kartagiczycy zostali po-

konani; bem ©tarieren —
uledz silniejszemu; einer

ßranffjeit — ulega chorobie,

podlega chorobie; einer Saft
— ugi si pod brzemieniem,

ciarem ; baä unterliegt feinem

3roeifet to nie ulega, podlega
adnej wtpliwoci; bem
©cbmerje — poddawa si
bólowi.

Unteriie'genb, adi. ulega-

jcy, podlegajcy.

Ü nterfittye, sf. dolna warga.

U Hternt, skrócenie = unter

bem.

Unterma'len, fiabe
r

unter»

malt, va. podmalowa, grun-
towa.

U'nterntann, sm. «(e)§, pl.

-mältner, ten, który zostaje

pod kim; er ift mein — on
idzie po mnie; (w wojsku)

ten co w szeregu stoi przy

kim po lewej rce.

U'ntermaft, sn. *&, niedo-

miar m., ubytek m. w mierze.

Unterntau'ern, bab unter*

mauert, va. 1) podmurowa
pod co; 2) podmurowa co.

llntermau'cmng, sf. pod-
murowanie n.

U'ntcrmeifter, sm. -§, pi.

—
,
podmajstrzy.

Untermengen, bab unter-

mengt, Untermengen, bab
untergemengt, va. przymie-

sza, domiesza co do czego;

ben SBein mit SBJaffer — przy-

miesza, domiesza wody do
wina.

Untermengen, sn. =§, Un-
terme'ngung, */. przymiesza-
nie «., przymieszka f., do-

mieszanie n., domieszka /.

Unterminieren, bab unter-

miniert, va. podkopa, pod-
minowa, minami podsadzi.

Uniermi'frf)en, Ijabe unter-
m'i)d)t,va. obacz Untermengen.

Unternehmen, unternehme,

unternimmt, unternahm, tjabe

unternommen, va. przedsi-

wzi, przedsibra; podej-

mowa, podj si czego ; eine

Steife — przedsiwzi po-

dró; ju nietertei auf einmal
— mie za duo interesów

naraz; etro. in ©etreibe —
spekulowa w zbou ; mer
juutel unternimmt, ridjtet

roenig au kto za wiele przed-

sibierze, temu Bi mao
udaje.

Unternehmen, sn. =§, pi. —
Unternehmung, sf. pl. -en,

przedsiwzicie n., przedsi-

biorstwo «.; ein fufyne Unter-

nehmen miae przedsiwzi-
cie; eine Unternehmung auf
gemeinfcfjaftltcfie Sierhnung

przedsibiorstwo na wspólny
rachunek.

Unterne&tttenb, adi. przed-

sibiorczy, miay, zuchway.
Unternehmer, sm. -§, pl.

—
,
przedsibiorca m. ; impre-

sario m.

Unternehmung, sf. obacz

Unternehmen.
Unternc'fimnngggeift, sm.

-e§, Unterne'Ijmungeluft, sf.

duch przedsibiorczy; ioieya-

tywa f.

Unterne'I)tming§lufttg, adi.

obacz Unternebmenb.

Unteroffizier, sm. -8, pl.

»e, podoficer m.
U'nter=orbnen, bab unters

georbnet, I. va. i vr. podpo-
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rzdkowa, poddawa, pod-

da sie; feine ©ebanfen benen

beS anbeten — podporzd-
kowa swoje myli mylom
innego; II. untergeorbnet, pp.
i adi. podrzdny.
U nterorbmmg, sf. subor-

dynacya /., podporzdkowa-
nie n. si.

It'Uterrjfl)b, n. podtlenek m.

U'lttetyadjt, sf. poddziera-
wa /., dzierawa f z drugiej

rki.
'
ll'nter$)äd)ter, sm. =§, pi.

—
, poddzierawca m.
lt'ntetyfanb, sn. = eg, pi.

»pfänber, 1) zastaw m. ; etro.

gum — geben da co w za-

staw; 2) zakad m., rkojmia
/. ; id} fefce meine ©fjre gum
— mój honor w zakad daj;
al — t>erfd)rtebene3 ©runb»
ftücf hipoteka f.

It'nterjjfanbfdjulb, sf. dug
hipoteczuy.

U'nterWarre, lt'ntcr^forr-

flttte, sf. podplebania /., wi-
karyat m.

U'ntetyfarrer, sm. =3, pi
— , wikaryusz m., wikary tn.

Itnterpfiü'gen, rjabe unter»

pflügt, va. podora, przyora.

U'ntcr^hrjg^oHg, adi. =e

©iure kwas podfosforowy.

U'nterMo^Ijorfauer, adi.

=e ©alg podfosforan soli.

U'nterMogjjborfiiure, sf.

kwas podfosforowy.

U'ntetyrnfeft, sm. »en, pi.

»en, podprefekt m., prefekt
modszy.
U'nt«)Ctma, sf. przed-

ostatnia klasa w szkoach
rednich.

lt'uterjminaner, sm. »3, pi.

— , ucze m. przedostatniej

klasy szkoy redniej.

Itnterre'bcn, fid) — , rjabe

mid) unterrebet, vr. rozmówi
si z kim, omówi si, kon-
ferowa.

Itnterre'bner, sm. »§, pi.

— , interlokutor m., ten, z kim
si rozmawia.

Unterre'bnerin, sf. pi. =nen,
interlokutorka /.

Unterredung, sf. pi. »en,

rozmowa /., konfereneya /.,

rozprawa f.

U'ltterrtdjt, sm. «e§, nauka
/., lekcye pi. (które si da-

je, udziela; nauka f., lekcye

pi. (które si bierze); — im
3eid}nen nehmen bra lekcye
rysunków, uczy si ryso-

wa; — erteilen dawa, udzie-

la lekcyi; er gibt guten —
naucza dobrze, jest dobrym
nauczycielem; einem ®inbe
ben erften — geben udziela
dziecku pocztkowych nauk;
bet jmnbm — Ijaben, geniefjen
uczy si, pobiera nauk u
koffo.

Itnterrt'djten, fiabe unter»

riefttet, I. va. 1) uczy czego,

nauczy, dawa, udziela ko-

mu lekcyi; 2) zawiadomi,
zawiadamia, uwiadomi, in-

formowa, poinformowa;
jmnbn genau oon, über etro. —
powiadomi, pouczy kogo o
czem dokadnie; jmnbn eine
befferen — pouczy kogo,
sprostowa czyje zdanie; II.

unterrichtet, pp. i adi. wy-
ksztacony, powiadomiony,
poinformowany; barjrjtt trjar

id) nod) niebt — nie byem
jaszcze o tern powiadomiony.

Unterrt'tfjtenb, adi. poucza-
jcy; informacyjny.

*
lt'nterrid)tcr, sm. •§, pi.

—
,

podsdek m., modszy
sdzia.

'
lt'ntcrrid)t(tanftaft, sf. pi.

=en, zakad naukowy.

Un'icrrtd)t3(jeprbe, sf. pi.

=n, wadza szkolna.

It'nferrtdjtSbrtefe, sm. pi.

nauka za pomoc listów,

przez korespondency.

U'nterrtd)t3fadj, sn. =(e)3,

pi. »fädjer, fach nauczy-
cielski, przedmioty fachowe
nauczyciela.

n'ntcrriä)t3fäIjtgfeU, sf.

zdolno /. pouczania, dy-
daktyczna.

U'nterrtdjtSfretljett, sf. wol-
no /. nauczania.

U'nterrtdjtögegenftanb, sm.
=e§, pi. »ftänoe, przedmiot m.
nauki.

U'ntcrrtd)t§ntatcrtal, sn. =§,

materya m. do nauki.

H'nterrtdjtSntetpbe, sf. me-
toda f., sposób m. nauczania.

U'nterrtdjtömtnifter, sm. =g,

pi. — , minister m. owiaty.
U'nterrid)t3mtuiftertum, sn.

»§, ministeryum n., minister-

stwo n. owiaty.

U'nterrtd)t§f))rad)c, sf. j-
zyk naukowy, wykadowy.

lt'nterrtd)t§ftunbe, sf. pi.

n, srodzina /. nauki, lekcya f.

It'nterrtdjtgfljftem, sn. =g,

pi. =e, system m. nauczania.

H'nterrtd)t3bertt>altung, sf.

zarzd szkolny, administra-
cya szkolna.

U'nterrid)t3tt)efen, sn. -§,

owiata publiczna, sprawy
szkolne.

U'nterrid)t3$tt>ang, sm. «e§,

przymus szkolny.

Unterrinbe, sf. spodnia
kora.

U'nterriMc, sf. pi. »n, e-
bro dolne.

U'ntcrrotf, sm. «e§, pi.

»rbde, spódnica /., halka /.

It'ntCrÖ, skrócenie = unter
ba.

ltnterfa'gen, b>be unter»

fagt, va. zakaza, zakazy-
wa, zabroni; e§ ift unter»

fagt zabroniono; bem Sßrie«

fier ba§ SWeffelefen — ods-
dzi ksidza od czytania

mszy ; ber 2lrgt unterfagte mir
baä ®ttyn lekarz zakaza mi
chodzi.

Unterfo'gwtg, sf. zakaz m.,
wzbronienie n.

U'ntcrfatyeterfänre, sf kwas
podazotowy.

Untcrfatj, sm. =e§, pi.

=fä§e, 1) podstawa /., pod-
stawka /., miseczka/.; spo-
dek m., spodeczek m. ; 2)
postument m., podsupie ».,

cokó m., piedesta m. ; 3)
premisa, przesanka dolna
(przeciwiestwo: Dbetfa£ pre-

misa, przesanka górna).

U'nterfd)ale, sf. pi. -n,

podstawka f, spodeczek m.,
spodek m.

ltnterfd)ä'^cn, bab unter»

fcbäfct, va. niedocenia, lekce-

way; ba§ ift nidjt ju —
tego nie naley lekceway.

Unterfdjet'bbar, adi. da-
jcy si odróni, rozezna.

'
itntcrfd)et'bcn, unterfdjeibe,

unterfebieö, b,abe unterfdeben,
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I. va. odróni, rozróni,
rozezna, rozeznawa, ró-

niczkowa; er fann ntdjt

fdjroarj von roeifi — nie

umie rozróni, co czarne a

co biae; ba§ ©ute »om
33öfen — odróni ze od do-

brego ; mit — bie üRcnfdjen

in fünf Raffen rozróniamy
pi ras ludzkich; nicbt JU
— nie do odrónienia ; II.

fid} — , rrefl. (Ijaben) róni
si, odrónia si, odróni
si; id) unterfdjeibe mid) non
ben cmbern baburd) . . .

róni, odróniam si od
tamtych tem . . . ; III.

unter)'d)ieben,£>p. i adi. róny,
rozmaiy, odróniony, róni-
cy si, zróniczkowany.

Hnierfdjetueu, sn. -g,

llnterfdjei'&ung, sf. pi. -=en,

rozrónienie n., odrónienie

n., rónienie n. si.

HniCrflljeibenb, 'adi. roz-

róniajcy; =e SDlerTmal

charakterystyczny, wybitny
znak.

llnierfdiefbungSgabe, Uit=

terfdjci'önnßöfraft, sf. dar m.
róniczkowania.

ltntcrfr^ei'önnflömcrfmal,

sf. ZDami odróniajce.

Unterfd/ei'bnnggtoermögen,

sn. obacz Unterfd)eibungio»

gäbe.

Unterfd)ei'bung3setd)en, sn.

€>§, 1) znak interpunkcyjny,

2) obacz Unterfdjeibungmer!=
mai.

It'nterfdjenfel, sm. «§, pi.

—
,
podudzie n.

U'nterfd)idjr, */. pokad
dolny (geol.).

H'nteHd)tebcn, fdjiebe,

fcbiebft, fdjob unter, Cabe

untergefdjoben i unterfdjoben,

I. va. 1) podsuwa, podsun;
einen SBagen — zasun wóz
do remizy; 2) podsun, pod-
rzuci; ein Seftament — pod-
sun, podrzuci, podrobi
testament ; ein $inb — pod-
rzuci dziecko

; jtnnb SBorten
einen falfdjen ©inn — czyim
sowom podsun faszywe
znaczenie ; II. untergefcboben,

unterfdjoben, pp. i adi. pod-
rzucony, narzucony, pod-
sunity, zasunity; ein »e§

äßet! podizucone dzieo, fa-
szywie jakiemu autorowi
przypisywane, eine «e ©telle

podsunity ustp; ein =e
5?inb podrzutek m.

U'nterfdjtebung i ItHrerftfjie'--

1)11118,*/. pi. =en, podsunicie
n., podrzucenie «., narzu-

cenie n.

H'nterfdjteb, sm. =(e)3, pi.

t, rónica/.; e§ ift ein grofer
— jroifcben mir unb ifjtn jest

wielka rónica midzy mn
a nim; e ift ein — roie Sag
unb 2tad)t rónica jak midzy
dniem a noc

;
jum — DOtt . . .

dla odrónienia od . . .; ba
madjt feinen — to nie robi

rónicy; mienie! beträgt ber
— ? jaka jest rónica? jaka
jest dyferencya?; ber — be§

©tanbe rónica stanu.

ltnterfd)ie'ben, adi. obacz

Unterfd)eiDeit III.; — fein

róni si.

nntcrfdjte'bltdj, adi. i adv.

róny, rónorodny ; toir tjaben

— an if)n getrieben pisa-

limy do niego na kilka za-

wodów, kilka razy, wielo-

krotnie ;
— non . . . dla od-

rónienia od . . .

H'nterfd)tc&lo§, adi. i adv.

bez rónicy.

lt'nterfdjtff, sn. »es, pi. =e,

spód m. okrtu.

U'ntCrfd)Iäd)ttg, adi. pod-

sibierny, podsiwodny (myn
na rzece).

U'nfcr=fd;Ingen, fdjfage,

fdjlägft, fd)lägt, fd)iug unter,

bab untergefablagen, va. bie

lrnte — skrzyowa ramiona

;

jmnbm ein Sein — podstawi
komu nog; einen 23aU —
podbi pik.

llntcrf^Ia'gen, unterfd)lage,

unterfcblägft, unterfdjlägt,

unterfd)lug, Ejabe unterfdjfagen,

va. usun, ukra, sprzenie-

wierzy; einen 33rief — prze-

j, usun list; ein Seftament
— usun testament; ©etb
— sprzeniewierzy pienidze,
naruszy cudze pienidze.

Unterfdjla'gitng, sf. 'pi. «en,

usunicie n., sprzeniewierze-

nie n., naruszenie n.

H'nterfdjleif, sm. »e§, pi.

=e, 1) sprzeniewierzenie n.,

oszustwo n., malwereacya

f., defraudacya /. ; 2) kry-

jówka/., skrytka/.; 3) pize-

mycanie n.

H'lttcrftfjlu^f, sm. -(e)3,

obacz Unterfommen 1).

lt'nter=fd)lityfcu, bin unter«

gefdjlüpft, vn. podle, pod-

sun si pod co.

Hnterfdjm'ben, b>be unter»

fdjrteben, va. podpisa, pod-

pisywa; einen 5?ontra!t,

Srief — podpisa kontrakt,

list; fid) — , vrefl. podpisa,
podpisywa si.

Itnterfdjrct'ber, sm. *8, pod-

pisujcy m.
ltnierfdjret'f>cn, sn. =§,

llnterfdjm'bung, sf. podpi-

sanie «., podpisywanie n.

U'nterfdjrift, */. pi. =en,

podpis m.\ feine — unter

einen ©d)utbfd)ein fe^en pod-

pisa skrypt duny; eigen*

Ejänbige — wasnorczny
podpis; ofjne — bez podpisu,

anonimowy; jmnbm mit feiner

— tjelfen wygodzie komu
podpisem; mir führen nad)=

ftebenbe — podpisujemy jak

nastpuje.

U'uterfdjule, sf. pi. =n,

szkoa nisza.

U'nterfd)tt>efelfiiure, sf.

kwas podsiarkowy.

U'ncrfu)tt)cKc, sf. pi. «n,

podwalnia /., podproe n.

Iflttetfecifd), adi. pod-

morski; =es Jtabet podmorski
kabel.

It'nterfegcl, sn. -§, pi. —

,

— , wielki agiel m.

11'nterfCtte, sf. spodnia

strona.

irntcHe^en, fefee, fefceft,

i fefct unter, ^abi untergefefct,

ta. podstawi co; feinen

Jiamen — umieci swój

podpis.

Unterlegen, b>&e unter»

fefct, va. obsadzi, zmocni.

Hntetfe'^t, adi. krpy.

Itnterfte'geln, b>be untere

fiegelt, va. przyoy na czem
piecz, przypiecztowa.

U'nter-finfen, finfe, ftntft,

fani unter, bin untergefunfen,

vn. zaton, pój na dno;

zagrz, ugrz.
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H'lltCrftnfCn, sn. -8, zato-

nicie 11.

*U'nter=tynnnen, babe unter-

gefpannt, rozpi co pod
czem.

It'nterft, adi. (ntebrtgft)

najniszy; ber =e Seit naj-

nisza cz, spód ot., dno

n. ; bie =en ©tinbe najnisze
warstwy, stany; ber Unterfte

in ber Älaffe ostatni w kla-

sie ; ba> »e ©todfroerr najnisze,

dolne pitro, parter m.\ ba§

Dberfte ju — feljren przewró-
ci wszystko do góry no-

gami.

U'nterftaatSannialt, sm. *e§,

pi. =H>ä(te, modszy prokurator,

substytut ot. prokuratora.

U'nterftaatSfefretiir, sm.
podsekretarz m. stan.

IfntCrftttbt, sf. dolna cz
miasta.

U'nterftaüntetfter, sm. .§,

pi — , modszy koniuszy.

it'ltterfiönbig, adi. niej
umieszczony, podmieszczony.

U'nterftattbalter, sm. =§,

pi. — , wicenamiestnik m.,

modszy namiestnik.

U'nteHtetfcn, babe unter=

geftedt, va. 1) podetka, pod-

tyka pod co ; wciubi pod
co; 2) wcieli (do puku).

Unterstellt, ftefje, ftebjr,

ftanb unter, bin untergeftan=

ben, vn. sta, by pod czem,
schroni si.

Unterfte'Ijen, unterftebe,

nnterftefift, unterftanb, bin

unterftanben ; I. vn. podlega
komu, by zawisym od
kogo; II. fid) — , vrefl. (b,a=

ben) odway si, mie; id)

fiätte mid) nie unterftanben
nie bybym si nigdy od-

way; er untetftefe fid)!

niech si tylko odway,
omieli; bafj bu bid) nirbt

unterfiefift, c§ au tun eby
si nie odway, tego zrobi.

U'nterftetger, sm. -§, pi
—

,
podsztygar m., modszy

sztygar.

U'nterftette, */. pi -n,

nisze, podrzdne miejsce,

posada.

iruteHtettett, §ahe unter»

gefteUt, I. va. podstawi co
pod co; einen SBagen — za-

sun wóz do remizy; unter=

gefteßt, pp. i adi. podwa-
dny, podrzdny; II. fid) —

,

vr. (tja&en) stan pod czem,
schroni si pod czem.

Unterfte'Ü'en, bäte unter=

ftellt, va. 1) podstawi; imnbm
ein 33ein — podstawi komu
nog; ber erfteigerung —
wystawi na licytacy

;
jmnbm

unterteilt fein podlega komu,
by zawisym od kogo ; 2)

(przen.:) jmnbm etro. —
przypisa, podsun, imputo-

wa komu co.

Unterfte'Ünng, */. pi -en,

hypoteza /. ; imputowanie n.

U'nter=ftemmen, Bab unter-

cteftentmt, va. podeprze ; bie

Slrme — podeprze ramiona
na biodrach.

U'nterfteuerntann, sm. =(e)§,

pi -mäuner, podstemik w.,

podsztabniczy m., modszy
sternik.

Unterftret'd)en, unterftreidje,

unterfireid)ft, unterftretdjt,

unterftrid), ^abe unterftrid)en,

va. podkrela, podkreli.

Unterftret't^Ung, sf. pod-

krelenie n.

lt'ntcr=ftrcucn, bab unter=

geftreut, va. podsypa, pod-

sypywa; bem 33ie| ©troi) —
podciela bydu som.

H'ntCrftuimMIjJ, sf. ubo-

czny prd.

Unterstufen, bab unter-

geftüfct, va. podpiera, pode-

prze.

U'ntcrftü'tjen, bab unter«

ftüCt, va. 1) podpiera, pode-

prze, podtrzyma; 2) wspie-

ra, wesprze, zasila, zas-i-

li, zapomaga, zapomódz;

er mufj feinen greunb^ —
musi wspiera przyjaciela;

jmnbn mit ©elb — zasila

kogo pienidzmi; er tnufe bei

biefer SIrbeit unterftiikt roer-

ben naley go poprze w tej

pracy; eine 3«itung, ein

üüfjeater — subweneyonowa
gazet, teatr; 3) popiera,
poprze; jmnbS 83emüljungen
— popiera czyje zabiegi;

jmnbä Sitte — popiera
czyj prob

;
jmnbn mit 3at

unb %at — poprze kogo

rad i czynem; unterftütjenbe

Sberoeife dowody wspierajce.

Unterftü'tyung, sf. pi. -en,

UlltClftÜ'tjett, sn. •=§, 1) pod-

pieranie n., podparcie n.,

podtrzymanie ix. ; 2) wspiera-

nie n., wsparcie n., zasilanie

n., zasiek ot., zapomoga /.,

pomoc/.; 3) popieranie «., po-

parcie ii., protekeya f.

Unterfu'^img§b'ebiirftig,

adi. potrzebny, potrzebujcy
zapomogi.

Unterftü'fcmtgSanftuit, sf.

pi =en, zakad zapomogowy.

Unterftii'^ung§bettrnge, sm.

pi udziay zapomogowe.

Unterftü'tynngSgclber, sn.

pi fundusze zapomogowe.

Unterftit't?ung§faffe, sf. ka-

sa zapomogowa.
Unterftü'^ungSberetn, sm.

(§, pi. =e, stowarzyszenie

zapomogowe.
Unterfu'djen, bab unter*»

fud)t, va. poszukiwa, bada,
ledzi; mit bem §örrobr —
auskultowa; sprawdza, roz-

poznawa, roztrzsa, rozbie-

ra, egzaminowa; eine ©ad)e

griinblid) — bada, wybada
gruntownie spraw; baä %tt*

rain — sondowa teren; etro.

burd) ©atfjüerftänbige— faffen

zrobi ekspeityz przez rze-

czoznawców; djemifrh — ana-

lizowa, robi analiz, zrobi
rozbiór chemiczny; 9ted)nun=

gen — sprawdza, kontrolo-

wa rachunki; geridjtlid) —
ledzi, poszukiwa; indago-

wa, bada.
Unterfn'djer, sm. -§, pi.

—
,
poszukiwacz m., badacz

ot.; egzaminator ot.; sdzia
ledczy.

Unterfu'd)ung, sf. pi. -en,

poszukiwanie n., badanie n.,

ledzenie n., egzaminowanie
n., rozbieranie n., rozstrz-

sanie n., sprawdzanie n.; Ctrjt=»

Iid)e — badanie lekarskie;

— burd) ©ad)»erftanbige eks-

pertyza f., badanie przez

biegych, badanie przez rze-

czoznawców; cjertcbtlicbe —
ledztwo «., dochodzenie n.,

indagacya f.; d)emifd)e —
analiza /., rozbiór chemiczny.
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Unterfit'dmngSaften, sf pl.

akta ledcze.

llnterfu'd)uuQ8aiidf4iuß f
«i».

«ffeg, wydzia ledczy.

UnterfH'djimg3gcfangenc(i),

sm. =e(n), «n, pl. znajdujcy
m. si w areszcie ledczym.

Unfcrfii'djiutgSgefängitiS,

sf. areszt ledczy, wizienie

ledcze.

llnterfit'djnitgSgeridjt, sn.

;e§, ob. Unterfudmngsfammer.

Unterfu'diuugähaf't, sf.

areszt ledczy.

ltnterfu'djtmgöfammer, sf.

izba ledcza, sd ledczy.

llnterfit'djimg^fomnttffton,

sf. obacz Unterfuchunggauß'»

ltnterfu.'d)img§rid[jter, sm.

«g, pl. — , sdzia ledczy.

Unterfu'djHttgSoerfahrett, sn.

«g, postpowanie ledcze.

It'Utertattte, sf. podstanik

TM., podstaniczek m.
it'ntCrtan, adi. poddany,

podlegy, podwadny, zale-

ny, zawisy; einem gürften
— fein by poddanym ksiciu;

aQe ©er^en ftnb tfjr — wszyst-

kie serca jej s podlege.

U'ntertan, sm. =g i =en,

pl. =en, 1) poddany m.; 2)

(przen.:) podnóek m.
; feine

=en jego nogi.

It'ntertantntoerhättnig, sn.

=ffeg, stosunek m. poddastwa.
UntcrtÖ'ntg, adi.; 1) obacz

Untertan; 2) uniony; =er

©iener uniony suga; «=ften

®ant najuniesze podziko-
wanie; adv. id) bitte — pro-

sz unienie.

il'nteriänigfeü, */. i) pod-

dastwo n., podwadno f,
podlego /. ; 2) uniono /.

ll'ntertaffe, sf. pl. =n, pod-
stawka /., spodek m., spode-
czek m., miseczka f.

tt'nter=taud)en, Ijabe unter»

getaudjt, I. va. zanurza, pod-
nurza, pogry co na dno

;

II. vn. (Ijaben i fein) da
nurka, zanurzy si.

U'ntertaudjen, sn. »g, lt'n=

tCrtaudjUng, Sf. pl. =en, za-

nurzenie n., nurek m.
Unterteil, sn. =(e)§, pl. *e,

dolna, nisza, spodnia cz;
spód m.

It'ntcttcücr, sm. -§, pl.

— , obacz Untertaffe.

lt'ntcr=treteit, trete, irittft,

tritt, trat unter, bin unter*

getreten, I. vn. wej pod co,

schroni si; II. va. (Ijaben)

obacz 3iiebertreten.

U'nteroerbed, sn. «(e)g, pl.

=n, obacz Unterbecf.

U'nterbermteter, sm. =§, pl.

—
,
podnajmujcy m.

ll'llterDCrftdjerung, sf. nie-

dostateczne zabezpieczenie.

U'nteiuormunb, sm. -eg, pi.

«e = 2Jcitoormunb.

HntCttta'djfen, adi. prze-

rastay; «e gleifd) przera-

stao miso; mit Unfraut *eg

Som yto zachwaszczone.

Ifitterwaib, sm. -eg, pl.

«roälber, podlasie n.

lt'ntCrtDÖrtS, I. adv. po-

niej ; II. praep. z gen. — beg

23ergeg u stóp góry.

ltntectoa'fd)eit, unterrcafdje,

unterroifc&eft i unterroafcbft,

unterroäfdjt, unterroufcb, bab
unterroafc&en, va. podmywa,
podmy ; bag gunbament eineg

©ebäubeg — podmy funda-

ment budynku.

It'ntcrüJaffcrDan, sm. «t%,

budowa podwodna.

Untertue'gS, adv. l) na
drodze, po drodze; er tft

—
jest w drodze; id) roerbe eg

2>bnen — ergäben opowiem
to panu po drodze, w drodze;

2) (przen.:) — Meißen =
unterbleiben ; fünftig laffen

©ie bag — ! na przyszo
prosz tego zaniecha!

Unterloet'fen, unterroeife,

unterroeifeft, unterroeift, unter-

roieg, bab unterroiefen, va.

jmnbn in etro. — uczy kogo
czego, naucza kogo, infor-

mowa.
Untertöet'fimg, sf pl. -en,

nauka /., instrukcya /., in-

formacya f.

U'ntCrtDClt, sf. pieko «.;

2) podziemie n.

U'ntertöeltfid), adi. piekiel-

ny; podziemny.

Itnteruie'rfen, unterroerfe;

unterroirfft, unterrotrft, unter»

roarf, habe unterroorfen; I.

va. podbija, podbi; podda;
einer Prüfung — podda

co pod badanie; einer ftren-

gen 2>iät — podda pod
ostr dyet; ber gelbtjerr

unterroarf bag £anb bem
ßönig dowódca zdoby kraj

dla króla; II. fid) —, vrefl.

(Ijaben) podda si; id) unter-

roerfe mich feinem Urteil pod-
daj si jego orzeczeniu ; III.

unterroorfen, pp. i adi. pod-
dany; jmnbm — fein podle-

ga komu; ©efah>en — fein

by naraonym na niebez-

pieczestwa; einer ©elbftrafe— fein ulega grzywnie, karze
pieninej; bem 3rrtUttt —
fein ulega omyce.

UntertDe'rfung, sf. podda-
nie si n.

It'ltfertoerttg, adi. poniej
wartoci.

U'ntertoölfieit, abt unter-

roblbt, va. podsklepi.

UtttCr&iO'rfClt, adi. obacz
Unterroerfen III.

Untertoii'hlen, Jabt unter»

roüblt, va. podry, podkopa;
podmy; podminowa.

UntCCttii'rftg, adi. ulegy,
ulegajcy, podlegy; uniony,
poddaczy, niewolniczy; fid)

bie ©emiiter — madjen po-
zyskiwa sobie ludzi.

Untertoü'rfigfeit, sf. ule-

go /., podlego, podda-
stwo n. ; czoobitno /.,

uniono /., niewola f.

U'ttterjahn, sm: -e§, pl.

-jä&ne, dolny rb.
Unter3Ct'd)ncn^ h>be unter«

jeicbnet, va. podpisa, podpi-

sywa; einen Vertrag — pod-
pisa, ratyfikowa ukad ; ber

Unterzeichnete podpisany.

Itntcrjci'chncr, sm. =g, pi.

—,
podpisujcy.

Uitteräet'djnmtg, sf. podpis

m.
U'nter3cug, sn. -eg, pl. --e,

obacz Unterfleiber.

U'ntcr=3iC^cn, jieb.e, jieb,ft,

jog unter, bab untergezogen,

va. wcign pod co; wdzia
na spód; einen ©trid) — po-

cign kresk pod co;

einen 3tod — wdzia surdut

na spód; bie ©djUbfróte fjat

ben Äopf ^untergezogen ów
wcign gow do skorupy;
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Cutter —podszy co; 33alfen

— belkowa.
ItntcrjiC^en, unterjierje,

untei3tef)ft, unterjog, fiabe

unterzogen, I. va. einen ffioä

mit Cutter — podszy sur-

dut; jmnbn einer Prüfung,
einem 33erbör — podda kogo
egzaminowi, ledztwu; II.

ftd) — , vrefl. (Ejaben) podda
si, podejmowa si czego; fid)

einer Slrbeit — podj si
roboty; fid) einer Operation —
podda si operacyi ; id) unter=

jierje mieb gem ber 2JUibe po-

dejmuj si chtnie trudu;

fid) jtnnbm — podda si
czyjej woli; fid) eines ©inge
— przywaszczy sobie' co.

U'nterstebljofen, sf. pi. ga-

cie pi., gatki pi., majtki pi.,

kalesony pi.

It'ntcrstig, sm. -e§, podbu-

dynek m., podcig m., sie-

strzan m., podwalina drewnia-

na, podwoka f., przycie /.

It'ntOt, sf. pi. =en, czyn

niecny, niegodziwy, zbrodni-

czy, zbrodnia f.

Untätig, adi. nieczynny,

bezczynny, opieszay.

U'ntiitigfCtt,«/. bezczynno
/., opieszao f. ; brak za-

jcia.

U'ltttCf, adi. niegboki,
pytki.

It'nttefe, sf. pi. =n, i)

miaczyzna /., mielizna /.,

awica /., bród m., miel m.,

odmt m. ; 2) bezdenna g-
bia, bezdenna to; 3) brak

m. gbokoci.
U'ntter, sn. =(e)8, pi. «e,

potwór m.
It'Jtttlgüar, adi. 1) nie

umarzalny, nie amortyzacyj-

ny; =e 2ln£ett)e nie umarzalna
poyczka, mizerny dug; 2)

nie dajcy si usun, wy-
wabi; *e $IecTen plamy nie-

dajce si wywabi.
U'ntremt&ar i llntre'nnbar

adi. nierozczalny.

U'ntrenn&atfeit i ltntre'mt=

bflrtCit, sf. nierozczalno /.

ll'ntreU, adi. niewierny;

feinem S^arafter — roerben

sprzeniewierzy si sam sobie;
— tn ber Siebe niewierny,
niestay w mioci; jmnbn

fetner Sßflidjt — madjen od-

wie kogo od obowizku.
U'lttVeilC, sf. niewierno

/.; — fdjlägt ifiren (ben)

eigenen §errn kto pod kim
doki kopie, sam w nie wpada;
— im 2Imte sprzeniewierzenie

w urzdzie.

It'ntnnfbar, adi. nie do

picia.

U'ntrinflini'feit, sf. niemo-

no /. picia.

untrö'ftlid;, untrö'ftbar,

adi. niepocieszony, zrozpa-

czony, nieutulony w alu

;

id) bin ganj — , bafj id) niebt

mitgeben !ann jestem zroz-

paczony, e nie mog take
pój.

'llntrö'fttiujfeit, sf. roz-

pacz f.

It'ntriigiiu) i Untrü'glid), i.

adi. nieomylny, niezawodny,

pewny; II. adv. nieomylnie,

niezawodnie, pewnie, z pe-

wnoci.
U'ntdiöUujfett i Untrü'gltd)=

fCÜ, sf. nieomylno /., pe-

wno f.

It'ntÜdjttg, adi. niezdatny,

niezdolny, nieudolny, do ni-

czego.

U'ntÜdjttgfett, sf. niezda-

tno /"., niezdolno f., nie-

udolno /.

U'ntugen&, sf. pi. = en, nie-

cnota f., przywara /., wada

/., narów m., zy naóg.
U'ntiigenbfjaft, adi. nie-

cnotliwy ; wadliwy, naro-

wisty.

U'ntUnltd), adi. niedopu-

szczalny, niemoliwy, niepo-

dobny; ba§ ift — to jest nie-

dopuszczalne, to si nie da

zrobi.

U'ntimitdjfett, sf. niedo-

puszczalno /., niepodobie-

stwo w., niemoliwo /.

It'ltÜtierlegt, adi. nieroz-

wany, nieroztropny, pory-

wczy; adv. bez zastanowie-

nia, nierozwanie, nieroztro-

pnie.

u'niil>erlegn)eit, sf. nie-

rozwano /., brak m. roz-

wagi, zastanowienia, nieroz-

tropno /.

U'niikrfdjrett&ar, adi. nie-

przekraczalny.

U'nüfecrfeljüar, U'miber=

fCfyltd), adi. nieprzejrzany,

niezmierzony, nie dajcy si
okiem obj.

It'nüberfeparfeit, */. nie-

przewidziano /.

U'nitberfetybar, adi. nie da-

jcy si przetómaczy ; nie

dajcy si przekroczy, prze-

stpi.
U'nü&erfeijuartett, sf. nie-

mono /. przetumaczenia,

przebycia, przestpienia.

U'nÜberfCtyt, adi. nieprze-

tóraaczony; nieprzebyty.

U'nÜberfteiglid), adi. nie-

przebyty.

It'niibcrtragbar, adi. nie-

przenony.

U'nükrtreffUdj, adi. me-
docigniony, znakomity.

U'nükrtroffen, adi. nie-

przewy^zony, jedyny.

U'lÜibCrüJinbltd), adi. nie-

zwyciony, nieprzezwyci-
ony, nie do pokonania; «e

Abneigung nieprzezwyciony
wstrt.

It'hiiberimnöiidjfeU,
#

sf
niepokonalno /., niemono
/. przezwycienia.

It'nÜkrtDltnbcn, adi. nie-

pokonany.
U'nübcvjcugbar, adi. nie

dajcy si przekona.

U'UÜMtdj, adi. niezwyky,
niepraktykowany, nieuy-
wany.

U'mmtgängltd), i. adi. i)

niezbdny, nieodzowny, ko-

nieczny; ba — -Jlotroenbige

mitnebmen wzi z sob
tylko to, co jest niezbdnem,
koniecznie potrzebnem ; 2)

nieuprzejmy; nieprzystpny;

II. adv. niezbdnie, nieod-

zownie, koniecznie.

u'numgängliuifeit, sf. i)

niezbdno /., nieodzowno
/., konieczno f. ; 2) nie-

przystpno /.

U'mmtgrenjt, U'nitm*

fctyröllft, adi. nieograniczony;

se ©eroalt baben mie nieogra-

niczon wadz; unumfebränf«

ter §errfd)er samowadca m.\

=e ©eroalt ausüben wykony-
wa nieograniczon wadz.
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H'numidjrnnftljett, sf nie-

ogranii-zono ./., nieograui-

czenie n., samowadztwo n.

It'mtmftiJftltdj, adi. niezbi-

ty; »er 53eu>eis niezbity do-

wód.

U'niimftiijjltdifett, sf. pe-

wno /"., niezbito f.

It'iuimujiinbeii, I. adi.

szczery, otwarty, niedwu-

znaczny ; II. adv. szczerze,

otwarcie, bez ogródek, bez

owijania w bawen, wrcz;
gang — reben mówi bez

ogródek, mówi prosto z mo-
flta.

lt'nitnter6rod)en, i. adi.

\istawiczny, nieprzerwany,

cigy, wytrway; «er ffltifc

wytrwaa pilno ; II. adv.

bez przerwy, bez przestanku,

ustawicznie, wytrwale, cigle.

U'nunterfdjeibbar, adi. nie

dajcy si odróni, nie da-

jcy si zróniczkowa.
' 11'nucrf djieben, adi. nie-

rozróniony, niezróniczko-

wany.
U'nuittCtfUdjt, adi. nieba-

dany; id) mili eg — taffen,

ob. . . nie bd bada, czy . . .

U'nunterjeidjnet, adi. obacz
Ununterfdjrieben.

irilÖÖtCtltd), adi. nie oj-

cowski, nie po ojcowsku, nie-

godny ojca, nienaturalny.

U'tttieraltet, adi. nieprze-

starzay, niezestarzay.

U'ntiCrÖnberliA, adi. nie-

zmienny, nieodmienny; =eg

Sßetter staa pogoda.

U'nüei'äitberlidjlett, sf. me-
zmienno /., stao /.

H'lttierältbert, adi. niezmie-

niony, jednaki; fein gufianb
i|"t — jego stan nie uleg
zmianie.

H'nucrnrtttDOrtlid) i Itnber«

a'nttoortltd), adi. 1) nieodpo-
wiedzialny, nie odpowiadaj-
cy; id) bin für all bieg —
jestem za to wszystko nieod-
powiedzialny ; 2) nie do
usprawiedliwienia, nie do
przebaczenia; bog ift ein «er

yetdjtfinn to lekkomylno
nie do przebaczenia.

It'nberaitttnnrtlidifeit, Sf.
nieodpowiedzialno /.

ll'nöcrarbeitet, adi. l) nie

obrobiony, niewykoczony ; 2)

niedojrzay, niestrawiony;

eine *e Qbee pomys niedoj-

rzay, niestrawiony.

lt'nberäiijjerltdj, adi. nie

sprzedany, nie bdcy na
sprzeda; bie SDiaioratggtiter

ftnb — ordynackie dobra s
niesprzedane.

U'UÖCräufjCdid)fCtt; sf. nie-

sprzedano f.
U'nüerllCffCrlidj, adi. nie-

poprawny.

H'nöCtbCffCtltdjfett, */. nie-

poprawno f.
It'nöCrbiltbltd), adi. 1) nie

obowizujcy; eine *t Offerte

nie obowizujca oferta; auf

Sßre 2lnfrage antroorte id) —

,

bafj ... na paskie zapytanie
odpowiadam nie biorc odpo-
wiedzialnoci, e . . .; 2) nie-

uprzejmy, niegrzeczny.

U'ttierMnbltdjfctt, sf. i)nie-

odpowiedzialno; 2) brak m.
uprzejmoci.

U'HüerlllÜmt, adi. nieupik-
szony, niezabarwiony ; er

fagte eg U)tn — beraug wy-
powiedzia mu bez ogródek,

bez koloryzowania.

ll'nberbotCtt, adi. niezaka-

zany, niewzbroniony.

It'ntoerbrennbnr, adi. nie-

ulegajcy spaleniu, nie da-

jcy gi spali.
'
U'nüerbremtbarfett, */. wy-

trzymao /. na ogie.
irnberfcriidjltd), adi. nie-

zomny, niezachwiany ; «eg

©0}roeigen nieprzerwane mil-

czenie.

U'nberbriid)ltd)!ett, sf. nie-

zomno f.

U'nöerbiinbeH, adi. i adv. i)

nieopatrzony, nieobandao-
wany ; 2) bez zwizku

;

(przen.:) bez zobowizania.

lt'nöerbürgt, otfi.nfepewny,

nieporczony; eine =e Sßad)«

ridjt niepewna wiadomo;
bie 9iad)rid)t ift nod) — wia-
domo nie jest jeszcze stwier-

dzon.
It'nÖCtbädjtig, adi. niepo-

dejrzany; wiarygodny.

U'nUCrbaulid), adi. niestra-

wny, niepoyty.

U'nDCtbaundjfCtt, sf. nie-

strawno f., niepoyto /.

H'ltberbailt, adi. niestra-

wiony.

H'ntocrber&t, adi. obacz
Unuerborben.

It'ltÜCCbtCnt, adi. niezasu-
ony, niesprawiedliwy.

It'ntoerbicuterumfe, adv. bez
zasugi, niezasumie.

U'llbCrborben, adi. nieze-

psuty, niepop<u'y; czysty,

niewinny, dobry, nieskaony.

intüerborbcnfyett, sf. czy-

sto /., niewinno /.

U'nberbroffCU, adi. nie-

zmczony, niezmordowany,
ochoczy, pilny ; .-er fjleifj pil-

no wytrwaa, niezmordo-
wana.

U'nbcrbroffenfyett, */. ocho-

tno f., niezmordowano /.

U'nÖCre^eli^t, adi. nieo-
naty, niezamna; ein «er

SJZenftt) nieonaty czowiek;
eine «e ^rau niezamna ko-

bieta.

H'UÜCrCinÖar, adi. niezgo-

dny, sprzeczny, przeciwny,

niedajcy si pogodzi.

U'ntoercinbarfett, sf. sprze-

czno /.

It'ltüerfälf d)t, adi. niefaszo-

wany, czysty, naturalny.

H'nÖCtfänflltd), adi. niepo-

dejrzany, prosty, niewinny,

niedwuznaczny; eine -e Se!«

tiire niewinna lektura.

U'nbCrfrOren, adi. bez-

czelny.

U'nöcrftrorcnljeit, sf. bez-

czelno /.

It'nüergängltd), adi. nie-

znikomy, trway, niemiertel-

ny, wiekuisty, wiekopomny:
ein «eg Sßetf wiekopomne
dzieo ; ein «er üftame nie-

miertelne nazwisko.

U'nöergänflltAIctt, «/. nie-

znikomo f., niemiertel-

no /.

H'nüergebett, adi. i) eine

"t ©telle niezajta, nieobsa-

dzona posada; 2) nieprzeba-

czony, niedarowany.

U'nDergeffCn, adi. nieza-

pomniany.

It'nbergeftltd), adi. nieza-

pomniany, nieodaowany;
bag roirb mir — Bleiben tego

nigdy nie zapomn, to mi
zawsze pozostanie w pamici.
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U'nbergletcpar, U'ntoer=

UleidjUd), adi. nie dajcy si
porówna, niezrównany.

llnticrfllctf^öarfcit, U'ittiec«

-glet^lt^feit, sf. niezrówna-

no /.

It'nÖCrgoItClt, adi. niena-

grodzony, niepowetowany;
niepomszczony.

U'ltöeriiaWen, adi. niezata-

jony; eines fei eud) — nie

tajc tego jednego przed

wami; mit -em 3ome z nie-

pohamowan zoci.
irntierljäUni§mäftig, adi.

niestosnnkowy, nierówny, nie-

proporcyonalny; adv. niesto-

sunkowo, nierównie.

U'nber^ältm§mäpQfett, sf.

niestosunkowo /.

H'nberljeiratet, adi. ein «er

9Jlunn nieonaty, bezenny
mczyzna; eine =e %vau nie-

zamna kobieta.

H'nöerljtn&ert, adi. i adv.
nieprzeszkodzony, bez prze-

szkody.

U'lttierljOfft, adi. niespo-

dziany, nagy; — fommt oft

(przysowie) nieraz zajdzie

rzecz niespodziewana.

U'nberJjoJ>leit, adi. i adv.
otwarcie, nie kryjc, nie tajc
si; id) Ija&e i!jm — meie
äßeinung gejagt powiedziaem
mu szczerze, otwarcie moje
zdanie.

U'ntierfyÜflt, adi. i adv. nie-

zakryty, niezasonity; nagi;

fein §er$ — geigert szczerze

odsoni swoje uczucia.

U'ntoerjöljrfiar, U'nüerjäljr»

Itd), adi. nie ulegajcy prze-

dawnieniu.

U'nUetjä^rtarfCtt, sf. nie-

mono /. przedawnienia.

It'nDerjii^rt, adi. nieprze-

dawniony, niezadawniony.

irnberfäuflt(^, adi. I) nie-

pokupny, 2) niesprzedajny,

niesprzedany.

U'ntierfSltfiidjfett, sf. nie-

mono f. sprzedania.

ll'nÖCrlOllft, adi. niesprze-

dany.

U'ltberfeitnliar, adi. oczy-
wisty, wyrany, atwy do po-
znania; adv. oczywicie, wy-
ranie.

U'nÖCrfcnnÖOrlCit, sf. nie-

mono /. zapoznawania.

U'lttoerfÜrät, adi. 1) nie-

ukrócony; 2) (przen. :) niena-

ruszony, nietknity, cay; er

gaB mir bie Summe — jurücf

zwróci mi nienaruszon, ca
sum; =e§ 3ied)t nienaruszone
prawo.

U'lU>Crlaitflt, adi. nie-
dany.

U'Miertetylidj, U'nberlefcoar,

adi. nietykalny, nienaru-

szalny.

U'ntjerlefctiäjfeit, U'nberlefc«

fiarlett, sf. nietykalno f,
nienaruszalno /.

U'ltüerletjt, adi. nieraniony,

nieskaleczony ; nietknity,

nienaruszony, cay.
U'nberloren, adi. niezgu-

biony, niestracony.

U'nüCrIiJfu)6ar, adi. nie da-

jcy si ugasi.

U'nDermiiljft, adi. obacz
UnoereCeücöt.

H'nuermetultd), adi. i adv.
nieuchronny, niechybny, nie-

odzowny; nie do ominicia;
ein =e§ ©djtcffal nieunikniony
los ; man mufj fid) in *e fdjiden

trzeba ulega koniecznoci.

U'nöermetultdileü, sf. nieod-

zowno /.

U'tttoenneitflt, adi. niezmie-

szany.

U'nöCrmCrft, adi. niespo-

strzeony; adv. er ift.— ge=

iommen przyszed niespostrze-

enie, znienacka, nagle.

U'ltöerttttetet, adi. niewy-
najty, nienajty.

U'ntjcrmtnbcrt i ltnuer=

Öti'nbCtt, adi. niezmiejszony,

cay.
U'tttJermtfdjt, adi. niezmie-

szany, czysty ; -e Staffe czysta
rasa.

U'nbennifdjtljeU, sf. czy-

sto, f.
U'nö ermittelt, adi. natych-

miastowy, nagy; adv. ganj
— znienacka, nagle.

it'ltbermügeil, sn. -§, nie-

moc /., niemono f. ; impo-
tencya /.; hierin erfenne idj

mein — w tym wypadku
skadam bro.

lt'nöermi»8eit&, adi. 1) nie-

cni en ber, ®eutfd£Ht)Olnifdje§ SBörteröucf).

dony; 2) niezamony, bez
rodków.

U'Mermiltet, adi. niespo-
dziany, niespodziewany, nie-

przewidziany; adv. niespo-

dzianie, znienacka, nieprze-

widzianie.

U'ttberiteljulttdj, adi. nie-

wyrany, niezrozumiay ; nie-

dosyszalny, nieuchwytny.

U'ttbernej)mttd)fett, sf. nie-

wyrano /., niezrozumia-o /.

ITltDenUlttft, sf. nierozsdek
m. \ bag ift bie höfjere — 'nie-

ma w tem najmniejszego
sensu, to szczyt gupstwa.

U'nöernÜnfttg, adi. nieroz-

sdny, nierozumny, bezro-
zumny; adv. niemdrze, gu-
pio, bie -en Siere bezrozumne
zwierzta ; eg ift — non ifjm

to niemdrze z jego strony.

It'ltDerÖffetttlicIjt, adi. nie-

wydany, nieogoszony.

li'ttberjjadjtet, adi. niewy-
dzierawiony.

U'lttoerjjacift, adi. nieopako-
wany, luny.

It'ltuerpfältbet, adi. nieza-
fantowany, niezastawiony.

U'nberrtQ^tet, adi. nieusku-
teczniony, niedokonany, nie-

zaatwiony; adv. «=er ©adje,
=er &inge aBjte^en odej bez
skutku, nie uzyskawszy ni-

czego.

il'nöerrittft, adi. nieporu-
szony; niezmieniony, trway,
niezachwiany; mit -em SKuge
wytonym wzrokiem ; mit
•er 2Riene z niezmienion
min.

U'lttierrittftljeit, sf. niezmien-
no /.

U'riberfäurafear, adi. nie
dajcy si opóni, niechybny;
mit -er' grift w terminie
niechybnym.

U'ltberfdjämt, adi. bez-
czelny, bezwstydny, miay,
impertynencki; ba§ ift eine

=e gorberung to jest bez-
czelne zadanie; adv. — lügen
kama bezwstydnie, bezczel-
nie.

U'ntierfdjämtljeit, */. pi.

-en, bezczelno f., bezwsty-
dno /., miao/., imperty-
nencya/.; baju gehört bod)

43
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einige — ! do tego jednak

trzeba wielkiej bezczelnoci.

U'nberfdjtcbbar, It'nber*

fdjtetlltd), adi. niezwoczny,

nieznoszcy zwoki.

U'llÜCrfAltCpar, adi. nio

dajcy si zamkn, nieza-

mykalny.

U'nüer[d)Io[fcn, adi. nie-

zamknity.
U'nüCrfd)Ul&et, adi. 1) nie-

zasuony, niewinny; 2) nie-

zaduony; ein -£§ @Ut nie-

obciona posiado ; adv.

niezasuenie.
lt'nt>erfd)itbetertt>eife, adv.

bez winy, niewinnie, nieza-

suenie.
U'ntoerfeben§, adv. mimo-

woli; przez nieostrono, nie-

chcco, niespodzianie, znie-

nacka.

U'nberfeljrt, adi. nienaru-

szony, nieuszkodzony, nie-

tknity; etn>. — erhalten za-

chowa co w caoci; er ift

— baoongetommen wyszed
bez szwanku.

U'tÜJerfehrtheU, sf. niena-

ruszono /'.

U'nbCtftä)Crt, adi. nieza-

bezpieczony, nieubezpieczony.

It'nöerfteöOar, adi. niewy-

czerpany, nieprzebrany.

U'ntierficgtiarfctt, sf. nie-

wyczerpano /.

U'ltbCrftCgelt, adi. nieza-

piecztowany, otwarty.

U'nberfiJbnltd), adi. e-
przebagany, nieubagany

;

=er §e 'n^ nieubagany wróg.

U'nberföbnltdifeü, */. nieu-

bagalno /. ; zawzito /.

U'tttoCrfÖfint, adi. nieprze-

jednany.

U'ttöerforgt, adi. niezaopa-

trzony, nieopatrzony; er I)at

nod) =e Äinber ma jeszcze

niezaopatrzone dzieci.

U'nbetftanb, sm. =(e)§, bez-

rozum m., gupo"ta /.

U'nbetftÖnbtg, adi. niero-

zumny, gupi.

It'nberftiinblidj, adi. me-
zrozumiay, niewyrany, za-

wiy.
U'ntoerftönbitdjlett, */. nie-

zrozumiao f.

irittoerftcinbni§, sn. »ffeS,

brak m. intelligencyi, zrozu-

mienia.

Unberfteuert, adi. nieocio-

ny, nieopodatkowany.

U'nbCrfudjt, adi. i adv. nie-

dowiadczony, niewypróbowa-
ny; id) werbe nid)t§ — laffen

bd próbowa wszystkiego.

H'ntoertagbar, adi. nie

dajcy si odoy, nieodra-

czalny, nieodkadalny.

U'nbCttOllfä)Ht, adi. nie

dajcy si zamieni, nieza-

mienny.

It'ntoertetbtgt, adi. nieo-

broniony, nieobronny, nieob-

warowany.
U'nbCrtetlt, adi. nie roz-

dzielony, nie podzielony.

U'ntoertÜgfcar, adi. nie da-

jcy si wyniszczy, wytpi,
trway.

tt'nbertilgbarfeit, sf. trwa-o /.

U'nberträglid), adi. i) nie-

zgodliwy, kótliwy ; btefe

gran ijt fctjr — ta kobieta

jest bardzo uiezgodliwa; 2)

sprzeczny.

U'ntiertruglidjfett, sf. i)

niezgodliwo f, ; 2) sprze-

czno f.;
— jroeier ©efefce

sprzeczno pomidzy dwiema
ustawami.

U'nbertoahrt, adi. nieprze-

chowany, niezaopatrzony.

U'nbCltoanbt, adi. 1) nie-

poruszony, niezachwiany

;

mit -en SCugen nie spuszcza-

jc oczu ; 2) niespokrewniony,

niepokrewny; adv. cigle,

nieustannie.

U'nbertoabrt, adi. niewzbro-

niony, dozwolony.

It'nbCrtDtilt, adv. niezwo-
cznie, bezzwocznie, bez

zwoki, niebawem, natych-

miast.

U'ntiertt>elHifl), adi. nie-

widncy, uiezwidy; (przen.)

zawsze mody, wiey; nie-

miertelny, wieczny.

U'nbertijelfltdjfeit, */. wie-o /"., trwao f.

U'nberuierflid), adi. nie

dajcy si odrzuci, odeprze;

=er 3eua.e wiadek bez za-

rzutu, wiarygodny.

U'nbeitoeSHd), adi. nieu-

legajcy zgnilizn, znisz-

czeniu.

U'ntoMDeSlid)fett, /. nie-

mono gnicia, zniszczenia.

U'nberümnbbar, adi. nie

do zranienia, nie mogcy by
ranionym.

U'nberiDunbbarfeU, sf. nie-

mono /. zranienia.

it'ltbetttumbet, adi. niera-

niony, nieranny.

U'nberajüftlidj, adi. nie do

zniszczenia, niepoyty, nie-

zuyty; eine -e ©efunbtyett

baben mie elazne zdrowie;

eine -e Saune niespoyty, do-

bry humor.

lt'nbertimftlidjfeU, sf. nie-

spoyto /.

U'nberjagt, adi. nieulky,
odwany, rezolutny, nieroz-

paczajcy.
U'nVcrjagtbctt, */. odwa-

ga /.

U'nbersebrbar, U'nbersebr-

lid), adi. i adi.nie do spoycia.

U'nberäCtOUd), adi., bdcy
nie do przebaczenia.

It'nbcrjtngbor, U'nberstnS'

Itd), adi. nie dajcy si
oprocentowa, nie przyno-

szcy procentu ; ein »e Vor-
leben nieoprocentowana po-

yczka.
irnberjtnStfdjleU, sf. nie-

oprocentowanie n.

Iflttoeraollt, adi. nieoclony

;

adv. bez opaty ca.

It'nbCraÜglid), adi. bez-

zwoczny, niezwoczny; adv.

bezzwocznie, niezwocznie,

niebawem, natychmiast.

U'nbOÜbradjt, adi. nieu-

skuteczniony, niedokonany.

U'nbOÜCltbet, adi. niesko-

czony, niedokonany.

It'ntoOttfOtttmett, adi. nie-

zupeny, niekompletny, nie-

dokadny, niedoskonay; adv,

niezupenie.

It'ntonfltommenbeit, sf. nie-

zupeno f.,
niedokadno

/., brak m. doskonaoci.

irnbOÜftÖnbig, adi. niezu-

peny, niecay, niewystarcza-

jcy, niekompletny, wadli-

wy; ein «er SSeroeiS wadliwy

dowód.
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U'nöflttftänbigfeit, */. nie-

zupeno /., niecao /., wa-
dliwo /.

U'ttÜI>ttääI)lig, adi. nie-

kompletny, eine =e 33erfamm=
lung niekompletne zgroma-
dzenie.

lt'nöoUjÖ^ltgfctt, sf. brak
m. kompletu.

U'nÜOraU§fcPar, adi. nie-

przewidziany, nieprzewi-
dzialny.

U'nbrjrbeJiaUUu), adv. bez
zastrzee, bez rezerwy.

It'nboröerettet, adi. nie-

przygotowany, niegotowy;
adv. bez przygotowania ; nie-

spodzianie; e§ fam iljm ganj— pizyszo mu cakiem nie-

spodzianie; tdj finbe mid) —

,

bieS ju unternehmen nie jestem
przygotowanym do przedsi-
wzicia tego.

U'lIÖOr&enHtdj, adi. obacz
Unbenflid).

U'ntofjrljergefeljen, adi. i

adv. nieprzewidziany; nieprze-
widzianie; «er Umftmbe fial=

5er z powodu nieprzewi-
dzianych okolicznoci.

U'nüOrfä^id), adi. nie-

rozmylny, nieumylny, nie-

zamierzony, niechccy; adv.
nierozmylnie, nieumylnie,
niechcco, bez zamiaru.

U'nbDrfäfclidjfeit, */. nie-

rozmylno /"., nieumylno
f., brak m. zamiaru.

It'ntUJtftdjttg, adi. nieostro-

ny, niebaczny, nieprzezorny

;

adv. nieostronie.

U'nOflrftdjttgfCtt, */. nie-

ostrono /., niebaczno /.

WntiOlttitytft, adi. i adv.
niekorzystny; niekorzystnie.

U'lttoacfjfOm, adi. nieczujny.

lt'mrjadjfamfett, sf. nie-

czujnos f.
U'nttägtiar, adi. nie daj-

cy si zway.
lt'tttt>ÖI)lbar, adi. niewybie-

ralny.

U'ntDäftlbatfCtt, sf. niewy-
bieralno f.

U'rttoaljr. i U'ntöaljr^nft, adi.

nieprawdziwy, faszywy,kam-
liwy, zmylony; ein unroaljr=

fjdfter Seuge nieprawdomowny
wiadek.

U'ntTJaljrljafttgfeU, sf. nie-

prawdziwo/., faszywo/,
kamliwo /'.

U'nU)oI)rI)cit, sf. pi. -en,

nieprawda f., kamstwo ».,

fasz m. ; faszywo f., nie-

prawdziwo f.

U'ntDa\)tnt\)mMz, adi. nie

dostrzegalny.

U'ntoajjrfdjctnltd), «<** nie-

prawdopodobny ; adv. nie-

prawdopodobnie.

U'nroafyrfdjetnlidjfett, sf.

nieprawdopodobiestwo n.

IfltUJanbelfiar, adi. nieod-

mienny, niezmienny, zawsze
jednaki ; bie ©efefce ber 3iotur

[inb — prawa natury s nie-

zmienne.

U'ntrjaitöelfiarfett, sf. nie-

zmienno /.

U'tttoegfam, adi. bezdro-

ny; bie Strafen finb — ge=

trjorben drogi si popsuy.

U'lttoetö, sn. =e3, pi. «=er,

kobieta /. potwór.

U'ntDetbHu), adi. i adv. nie-

kobiecy, nie po kobiecemu.

U'nttett)Iiu)fcit, sf. brak ni.

kobiecoci.

U'lttüeigerltd), adi. i adv. bez
oporu.

U'ittoetfe, ITtitoeiSItu), adi.

i adv. niemdry ; niemdrze.

U'ntoCtt, adi. niedaleki,

blizki; arfi\ niedaleko, blizko,

czsto z 2. lub 3. przyp.

U'nacrt, adi. I) niewarty,

nie majcy wartoci; 2) nie-

godny.

U'ttüjert, sm. =eä, pi. =e,

brak m. wartoci.

U'tMefett, sn. -§, l) niead
m., nieporzdek m., baa-
muctwo n., naduycie n., za-

mieszanie n. ; bem — fteuern

pooy kres naduyciu; 2)

potwór m.

lt'nttefentltu), adi. niezna-

czcy, niewany, uboczny

;

adv. nieznaczco.

U'MDetter, 'sn. -§, nie-

pogoda /., burza /.; krzy-
kwa f., wija /".; e3 jieljt fid)

ein — ^ufammen zbiera si
na burz.

U'MDid)tig, adi. niewany,
nieznaczcy.

IfnUJtdjttgfett, sf. niewa-no f.

It'iitrjtberleg&ar, U'ntrjiber=

Icglid), adi. niezbity, apodyk-
tyczny.

lt'mmberlegfcarfetf, U'n>
IDtbCrlCgltdjfCtt, Sf. niezbi-

to f., apodyktyczno /.

U'lttotberlegt, adi. niezbity,

niezaprzeczony.

U'tttot&emifltd), adi. i adv.
nieodwoalnie, nie mogcy
by cofnitym.

U'ntt>ibCrr«fltu)!ctt, sf. nie-

odwoalno f.

U'ntoibcrftjredjlidj, adi. nie

dajcy si zaprzeczy, nie
ulegajcy sporowi, nieodparty.

U'ntoiberforedjiidjfett, sf.

apodyktyczna pewno.
U'mDtberfte&ltdj, adi. któ-

remu si oprze niepodobna,
nieprzezwyciony; eine »e

23erebfamfeit porywajca, znie-

walajca wymowa.
U'nfoiberfte&lidjfett, sf. nie-

przezwyciona sia ; nieprze-

zwyciony urok.

U'nUueberimjigUclj, adi. nie-

powetowany; ein =er Serluft
niepowetowana strata; adv.
na zawsze, na wieki, bez
nadziei, bezpowrotnie.

It'ntTJiltC(n), sm. «(n)3, nie-

ch f.; oburzenie n., zo
/., gniew m.; fein 33enefjmen

erregte allgemeinen — jego
postpowanie wzbudzio ogól-

ne oburzenie; er tut e§ mit
— robi to z niechci.

ll'nötttfä^ttg, adi nie-

usuny, niepowolny, nie-

chtny.

lt'tttottff Sfcriflfett, sf. nie-

usuno /., niepowolno/.,
niech /.

Xt'ntrjittfg, adi. 1) oburzo-

ny, zagniewany; jmnbn —
madjen oburzy kogo, wpro-
wadzi kogo w gniew; über
etro. — roerben oburzy si
na co; 2) niechtny; er ift

feljr — jest bardzo niechtny.

U'mtUÜfOtttmen, adi. 'nie-

podany, niemiy; ein =er

©aft niemiy, niepodany
go; ado. er lommt mir —
przychodzi mi nie w por.

U'ntotÜTÜrtiuJ, adi. mimo-
wolny, poniewolny, niewia-
domy; adv. mimowoli, ponie-

wolnie, niewiadomie.

43*
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U'naiüfÜrltdjfCtt, sf. nie-

wiadomo f.

irntDtrflt^, adi. niepra-

wdziwy, nieistniejcy.

U'mDirnid)!eit, sf. nie-

prawdziwo /., nieistnienie n.

U'mDtrffam, adi. nieskute-

czny, bezskuteczny, niedzia-

ajcy; nieczynny.

U'nttirffOmfett, sf. niesku-

teczno Jf., bezskuteczno

f., nieczynno f
U'ntOtrfdj, adi. brusowaty,

gburowaty, szorstki.

U'itönrtbar, U'mmdUdj,
adi. pusty, niezamieszkay,
dziki.

U'tttt>trtfcl)aftlidj, adi. nie-

gospodarny, nieoszczdny.

llnuuffenb, adi. 1) nieumie-

jtny, nieuczony, nieobeznany,
nieowiecony, ciemny ; ein -er

SDienfd) ignorant m., nieuk m
;

2) niewiedzcy, niecbccy,
niewiadomy; adv. id) bab eö

— getan uczyniem to mimo-
woli, niewiadomie

; ftd)
—

ftellen udawa gupiego.

U'ntDifienJiett, */. pi. ;»en,

1) bez pi. nieumiejtno /.,

ciemnota/., nieuctwo n., igno-

rancya /.; niewiadomo f.,

nieznajomo
f., niewiado-

mo /.; — tjorfcbiifcen za-

stawia si niewiadomoci;
2) pi. grobe -en an ben £ag
legen objawia grube braki

w wyksztaceniu.

U'twtffenljcitSftfiler, sm. *§,

pi.— , bd pochodzcy z igno-

rancyi.

U'ntotffenf(f)aftftC(j, adi. nie-

naukowy.

U'ntDiffcnfaftlifcit, sf.

nienaukowy sposób.

U'ntoiffentltdj, adi- niewie-

dzcy; eine -e ©Ünbe nie-

wiadomy grzech ; adv. mimo
wiedzy, nie wiedzc.

U'nü)0j)I, adi. niezdrowy,
saby, nieswój, niedobrze si
majcy, mir ift — jest mi
niedobrze; mir nrirb — le
mi si robi.

U'nuiOljlfein, sn. -§, sa-
bo /., niedyspozycya f.

Ultlöürbiß, adi. niegodny.

U'nttürbiglett, sf. niego-
dno f.

ITlIjObl, sf. niezliczona

ilo, ma/.; eine — ©djroie-

rtgfeiten trudnoci bez liku;

eine — gebier mnóstwo b-
dów; eine — oon %lieQtn ma
much.

H'lljahlbar, adi. niepatny.

ll'naü^bar, U'itjäljitg, adi.
niezliczony, nieprzeliczony,

niemoliwy do zliczenia; id)

Bab e§ fdjon -e 2ftate gefagt
mówiem to ju niezliczone

razy.

U'njähl&arleit, sf. niezii-

czono f.

U'n0)mbat, adi. nie da-
jcy si oswoi, poskromi.

U'ttjflrt, adi. i adv. nie-

delikatny, grubiaski
;
po gru-

biasku, niedelikatnie.

U'ngartllCtt, sf. niedeli-

katno /., brak m. delika-
tnoci.

It'ttjärtlid), adi. nieczuy.

U'njC, sf. pi. sn, 1) uncya

f*t 2) jaguar m. (felis uncia).

ll'ltjett, sf. niewczas m.,
niewczesna pora; jur — nie

w por, niewczas.

U'njettgemäfj, adi. obacz
Ungeittg 1).

It'n3tttig, adi. 1) niewcze-
sny, niestosowny; 2) przed-
wczesny; eine =e (Seburt

przedwczesny poród, poronie-

nie n. ; «e $tti.d)tt niedojrzae
owoce.

It'nsetttgfett, sf. niewcze-
sno /., niestosowno /.

;

przedwczesno /.

U'njCtluiCtfC, adv. na uncye.

U'njCrbrCQ^Hu), adi. nie da-

jcy si zama, nie do za-
mania.

U'ttjertred)Itd)Iett, */. bie§

©efäfj ift »on abfoluter — to

naczynie jest nie do zamania.
U'ttgergängUcf), adi. nieroz-

puszczalny.

It'ltserleguar, adi. nie da-

jcy si rozoy.
'
it'rtjetlegfiarfeü, sf. nie-

mono /. rozkadu.

U'njCrretPar, adi. nie da-

jcy si podrze, nie do po-

darcia.

U'njerreiparfett, */. nie-

mono f. rozdarcia.

11'njCtrtffcn, adi. niepo-

darty.

U'njCrfC^bar, adi. obacz
Unzerlegbar.

U'njCrftÖrbor, adi. nie da-
jcy si zniszczy, nie do
zniszczenia.

It'njerftör&arfeU, sf. nie-

mono /. zburzenia; btefer

33au ift eon abfoluter — ta

budowla jest nie do zni-

szczenia.

H'njertrennBar, U'njer-

trcnnltd), adi. nierozczny,
nieodstpny; nierozerwalny.

U'itjertrcttnbarfett, sf nie-

rozczno f, nierozerwal-

no /*., nieodstpno f.

It'nstcmcnb,
'
U'njiemltdj,

adi. niestosowny, nieprzy-

zwoity, nieprzystojny, nieod-

powiedni, niewaciwy.
U'natemlilijfett, sf. 1) nie-

stosowno /., nieprzyzwoi-

to /., nieodpowiedno /.

;

2) -en, pi. — in einem Sßrojefj-

oerfabren niewaciwoci pi.

w procesie.

It'njier, U'njterbe, sf. pi.

-en, nieozdobno /., brak m.
ozdoby, elegancyi

;
gur — ge«

reidjen szpeci co.
11'ltjieritdj, adi. nieozdo-

bny, nieelegancki, niezgra-

bny, nieuroczy; adv. bez

uroku.

U'MJUu^t, sf. wszetecze-
stwo n., sprono /., bez-

wstyd m., prostytucya /.

;

— treiben oddawa si wsze«

teczestwu, spronoci.

It'njÜQ^tig, adi. wszete-

czny, sprony, nierzdny, lu-

bieny, pornograficzny ; -e

©djriften nieobyczajne, nie-

przyzwoite, pornograficzne

pisma.

ll'njiidjtigfett, sf bezwsty-

dno /"., nieobyczajno f.

U'njllfrieben, adi. niezado-

wolony, niekontent.

U'ttJMfrte&enhett, sf. nieza-

dowolenie »., nieukontento-

wanie n.

U'npgänglt^, adi. niedo-

stpny, nieprzystpny ; ein -er

SDenfd) niedostpny czowiek.

U'ttäligängttojfett, */. nie-

dostpno /., nieprzyst-

pno /.

U'njllIÖmmHd), adi. nieod-

powiedni, niestosowny.
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U'njufömntUAfcit, sf. nie-

odpowiedno /.

It'njUlänglt^, adi. niedo-

stateczny, niewystarczajcy;

geifiig — , nieudolny.

U'njHlängltdjfett, sf. niedo-

stateczno f., nieudolno /.

U'njUläfftg, adi. niedopu-

szczalny, niewaciwy.
U'njUläfftßlCtt, */. niedo-

puszczalno /., niewaci-
wo f.

U'ltJÜttfttg, adi. niecechowy.

U'ttjuredjmmgäfäljtg, adi.

niepoczytalny, nieprzytomny;

biefer uDenfdj ift in fetner

2But — ten czowiek jest w
zoci niepoczytalny.

It'nsurcdjmittgSfäljigtett, */.

niepoczytalno /.

UnjUtett^Cni), adi. niedo-

stateczny.

U'njufantmcnpngcnb, adi.

nie majcy zwizku, bez

zwizku, przerywany, ury-

wany; adv. z przerwami.

U'ltjMträglldj, adi. nieko-

rzystny; ber ©efunbljeit —
nie sucy zdrowiu, nie-

zdrowy.

U'njUttäglidjfCtt, sf. nie-

korzy f.
U'ltjlttreffenb, adi. nie-

trafny.

U'njUÖCrläfftg, adi. niepe-

wny, na co si zda nie

mona; ba§ ift etne «e 9iad)-

ttd)t to jest niepewna, nie-

wiarygodna wiadomo; ein

-er 2Jenfd) niepewny, nie-

punktualny czowiek, czo-
wiek, na którego liczy nie

mona.
U'ltjltberläfftgfett, */. nie-

pewno f., niepunktual-
no /.

IfnjttieOma^ig, adi. nieod-

powiadajcy celowi, nieodpo-

wiedni, niestosowny, niedo-

godny, niepraktyczny, za-

wodny.

ITnstoetfmöfötgfett, sf. nie-

odpowiedno f., niestoso-

wno f, niedogodno f.,
niepraktyczno /., zawo-
dno /.

U'njWt&euttg, adi. nie-

dwuznaczny, jasny, wyrany.
U'njtoetöeuttgfeU, sf. nie-

dwnznaczno /., jasno /.,

wyrano f.

U'ltjtoetfeNjaft, adi. nie-

wtpliwy, adv. niewtpliwie,
bezwtpienia.

H'njtoetfelfiafttgfett, */. nie-

wtpliwo f.

Ü'Mig, adi. 1) bujny, wy-
bujay; eine =e Vegetation
bujna wegetacya ; 2) eine »e

^antafte bujna, wybujaa
fantazya; eine »e ©efunbf)eit

tryskajce zdrowie; ifyr «er

2Bud)§ jej okazay wzrost; 3)

rozkoszny, lubieny, rozpu-

stny; 4) zbytkowny; ein <=e§

SJJafit zbytkowna biesiada ; ein

»er SRenfd) syfcaryta /.; 5)

dumny, pyszny.

Ü'tyJtgfett, sf. bujno /.,

wybujao /.; rozpusta /.,

lubieno f. ; zbytek m.,

zbytkowno /. ;
pycha /.

Ur, sm. =(e)§, pi. -e, tur

m., ubr m.
It'raljtt, sm. .(e)§ i en, pi.

=en, pradziad m., praszczur m.
;

-en przodkowie pi., antenaci

pi., protoplaci pi.

Wltilt, adi. starodawny,
starowieczny, odwieczny.

Ura'it, sn. -§, llca'nium,

sn. -, ur m. (minera).

llra'nerj, sn. =e8, pi. -e,

ruda uranowa.

U'ranfong, sm. «e§, naj-

pierwszy pocztek.

U'ranfältgltA, adi. od sa-

mego pocztku.
Ura'nglimmer, sm. «s,

uranit m.
U'ranlage, sf. pi. =en, dys-

pozycya /., zdolno pierwo-

tna, przyrodzona.

Urfid'lt, adi. grzeczny,

uprzejmy.

UrbattUä't,
r
sf. grzeczno

/., uprzejmo /.

U'rÖar, adi. orny, upra-

wny, urodzajny; — tnacben

uynia grunt, zamieni na
rol, karczowa, odjaowi
nieuytek.

U'r6armacf)en, sn. °§, lt'r=

fiarmadjung, sf. karczowanie

n., zamienianie n. na rol,

upodnienie n. gruntu.

lt'rköeittmtg, sf. pierwotne

znaczenie.

U'rfeegtnn, sm. -e§, obacz
Uranfang.

U'rfeegrijf, sm. -e§, pi. =e,

pierwotne, pierwiastkowe po-

jcie.
'
U'rbeftan&teil, sm. -(e)§, pi.

«e, podstawowy skadnik.

U'rbetoojwer, sm. <•&, pi.

— ,
pierwotny mieszkaniec.

U'rMlt), sn. »e§, wzór pier-

wotny, prawzór m. ; orygina
m., prototyp m.

U'rbÜMidj, adi. typiczny,

pierwowzorowy.

U'rötfining, sf. pi. «en, sa-

mospodzenie n., samopowsta-
nie n.

ITrdjrift, sm. -en, pi. =en,

pierwszy chrzecijanin.

U'rCtgClt, adi. waciwy,
oryginalny.

U'rctgcnlicit, «/., U'rctgcit-

tllttt, sm. waciwo /., ory-

ginalno /.

U'retntoolitter, sm. --&, pi.

— , obacz Urberoobner.

U'relterttmutter, sf. pi.

»miitter, praprababka f.

ITreltent, spi. unfere —
nasi praojcowie.

U'retternöater, sm. =§, pi.

=Uäter, prapradziadek m.

U'renfel, sm. =§, pi. —

,

prawnuk m.
U'renfeltn, sf. pi. =nen,

prawnuczka /.

U'rfarfee, sf. pi. -n, pier-

wotny kolor.

UrfC^bC, sf. przysiga /.

niezemszczenia si za krzy-

wd; — fdjlüören przysiga,
e si nie bdzie na przy-

szo walk prowadzi (hist.

wiek. redn.).

It'rfetnb, sm. =eg, pi. -e,

arcywróg m.
t

dziedziczny

wróg.

U'rfiuel, adi. bardzo wesó.

U'rform, sf. ksztat pier-

wiastkowy, praforma f.

U'rgebtrge, sn. góry pier-

wotne, ocienne.

U'rgeift, sm. -e§, duch
pierwotny, praduch m.

H'rgclungcn, adi. nadzwy-
czajnie udany, arcyudany.

U'rgemetn, adi. nadzwy-
czajnie ordynarny, bardzo

pody.



U'rflcfd)td)tc 678 U'rftoff

U'rflCfd)idjlC, sf. pierwotne

dzieje, bistorya f. o pocz-
tkach rodu ludzkiego.

U'rfleftolt, sm. = obacz

Urbitü.

U'rgcftcin, sn. =f, pi =e,

pokad pierwotny.

Urgic'rcn, ya. (haben)

urgowa, nagli.

UrfltCntnfl, sf. urgowanie

«., naglenie n.

U'rflrOJjCltCnt, spl. pra-

dziadkowie.

H'rgrofjimitter, sf. pi.

»miitter, prababka /.

It'rgrofjbater, sm. =§, pi.

näter, pradziad m.

11'rflntltb, sm. =ee, pier-

wotna przyczyna.

Ifrljeber, sm. =s, pi. —

,

sprawca /., twórca m., autor

m., pocztkodawca m.) —
feine§ ©UicfeS sprawca jego
szczcia.

irrl)ekrin, sf. pi. *nen

sprawczyni f., twórczyni /.

autorka /.

U'rljekrredjt, sn. *e§, pi

=e, prawo n. autora, autorskie

U'rkhcrfdjaft, sf. autor

stwo n.

ltrt'lt, sm. =(e)§, mocz m.
uryna /., mocz m.; ben —
[affen oddawa, puszcza
mocz, urynowa.

Urinie'ren, en. (Ijaben) od-

dawa mocz, urynowa,
moczy.

U'rinMafe, */. pi. =n,

pcherz moczowy, macha-
rzyna /.

'itn'ntrci&etlb, adi. pdzcy
mocz, uryn.

U'tfctm, sm. =e§, pi. =e,

pierwotna komórka, pier-

wotny zarodek.

ll'rftrdje, sf. pierwotny
koció.

It'rfomtfd), adi. arcyza-
bawny.
. U'rfraft, sf. pi. Gräfte,
sia pierwotna, prasia f.

H'tfrÜfttjJ, adi. silny z uro-
dzenia, bardzo silny.

It'rfMtbe, sf. pi. sn, do-
kument m., akt m., pismo
urzdowe, dyplom m.

11'rlimben, I. en. (Ijaben)

non etro. — powiadczy co

autentycznie; II. va. (Ijaben)

obacz Scurfunben.

irrfunbcnbetoahrer, sm. «3,

pi. — , arebiwaryusz m.
U'rfunbenkttietö, sm. -fes,

pi. »Je, dowód m. z dokumen-
tów.

U'rfmtbenfalfdjung, sf. pi.

«en, faszowanie n. doku-
mentów.

U'rfunbenforfdjei;, sm. .§,

pi. — , badacz m. dokumen-
tów.

It'rfiuibenfenntmS, lt'r=

funbcnJeljre, sf. biego m.
w dokumentach.

It'rfunbenfammluttg, sf. pi.

=en, zbiór m. dokumentów,
aktów.

U'rfwnbltd), adi. dokumen-
tarny, autentyczny, urz-
downy; — beffen r)a6e id)

obigeS gefebrieben w dowód
czego napisaem powysze.

trrinttb, sm. «(e)§, urlop

m.', auf — na urlopie; —
«on jmnbm nehmen poegna
si z kim; über feinen —
wegbleiben przekroczy urlop

;

— {jinter ber Xür nehmen
wymkn si bez poegnania.

Ifrlauber,' sm. =, pi. —,
urlopnik m.

H'rlaubSgefiid), sn. =e§, .pZ.

=e, podanie w. o urlop,

U'rlcmkfdjetn, sm. <(e)§,

pi. »e, paszport urlopniczy.

U'rtoufiSücrlnngcrung, sf.

przeduenie n. urlopu.

U'tlttUt, sm. =(e)§, pi. «e,

pierwotny dwik.
11'rlt, sf. pi. -w, obacz

21bom.
U'tUdjt, sn. *(§, pierwotne

wiato.
H'rmenf dj, sm. «»en, pi. sen,

pierwotny czowiek.

U'rmiltter, sf. pramatka /.

ll'mad)t, sf. chaos m.
Wlllt, sf. pi. =n, urna /.

;

popielnica/., urna popioowa,
amfora /.

irrnenfbnmg, adi. w for-

mie, w ksztacie urny, am-
fory.

Ü'wengrati, sn. «e, pi.

»gröber, grobowiec zawiera-

jcy urny popioowe.
lt'rodj§, sm. »fen, pi. <=fen,

obacz Ur i SluerochS.

ll'r))IÖ^Iid), adi. niespo-

dziewany, raptowny, nagy,
z wielk nagoci; adv. nie-

spodziewanie, raptownie,
nagle.

11'rfJlICtt, sm. >§, prazdrój

m., pierwotne ródo.
H'rfOdjC, sf. pi. <=n, przy-

czyna f., powód m., motyw
m. ; bas mar bie — be£

©treiteS to byo powodem,
przyczyn sporu

;] iaufenb

3)an!l — Äeine — serdeczne

podzikowanie ! — niema za

co; man )at — gu jroeifeln

monaby powtpiewa ; bu
tjoft nicht — gu banlen nie

masz za co dzikowa; fteine

=n grofje Sßirfungen z maej
chmury wielki deszcz.

U'rfttdjltd}, adi. przyczy-

nowy; adv. przyczynowo.

U'rfädjlidjfett, sf. przy-

czynowo /.

U'rfogC, sf. legenda /.,

pierwotna tradycya.

U'tffltj, sm. «eS, aksyomat
m.. pewuik m., zasada /.

U'rfd)td)t, sf. pokad pier-

wotny.

U'rfdjrtft, sf. 1) pierwopis

m., orygina?«., autograf?«.;

2) pierwotne pismo.

U'rfd)riftlid), adi. w pier-

wotnem pimie.

U'rfpradje, sf. jzyk pier-

wotny.

H'rfpniitg, sm. =(e)3,
^
pi.

=fprünge, pocztek m., ródo
n., zaród m., pochodzenie n.

;

feinen — nehmen, haben mie
swoje ródo, swój pocztek;
polttifdjen =e pochodzenia
polskiego.

U'rforiingltdj i llrf^tii'ng=

Ud), adi. pierwiastkowy,

pierwotny^ pocztkowy.
lt'rforiittglid)fit, sf. pier-

wiastkowo /., pierwo-

tno /.

irrf^rungjeitgntg, sn. .ffes,

pi. =ffe, wiadectwo n. pocho-
dzenia.

ll'rftamm, sm. =e, pierw-

sze pokolenie.

U'rfttcr, sm. =e§, pi. °t,

byk przedpotopowy.

U'rftOff, sm. *e§, pierwia-

stek m., rodnik m., tworzywo

«., element m., ywio m.
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U'rftofflCljtC, sf. atomisty-

ka /.

It'rftOffteildjftt, sn. >S, atom
ot., niedziaka f.

U'rftratfS, adv. obacz Ur=

Urflllt'tierilt, sf Urszulan-

ka f. (zakonnica).

U'rteü, sn. *(e)S, pl =e, 1)

wyrok ot. ; werdykt n., orze-

czenie n.\ ein — fällen wy-
rokowa, zawyrokowa ; baio

— über i§n ift fd)on gefällt

ju wyrok na niego aapad;
ftd) einem — unterroerfen

podda si wyrokowi ;
—

etneö ©ejd)roorenengerid)te

werdykt, orzeczenie sadu
przysigych; — etneS Saien«

gertdjteg orzeczenie sdu a-
wniczego; 2) sd ot., osdzenie
n., zdanie n., orzeczenie n.

;

meinem — nad) wedug mego
zdania; ftd) ein — über etro.

btlben wyrobi sobie sd o

czem; er Ijat ein rtd)ttge3 —
ma trafny sd; ein — ab»

geben wypowiedzie sd,
zdanie; ein <Satomomfd)e3 —
sd Salomonowy; fid) über

etro. ein — bttben wyrobi
sobie zdanie o czem ; nad)

bem — oon ©ad)oerftänbigen
wedug orzeczenia biegych.

Urteilen, vn. (baben) i)

wyrokowa, zawyrokowa,
orzec, sdzi ; 2) sdzi, os-
dzi, osdza, orzec; nad)

feinen 3teben ju — sdzi po
jego mowie; ü6er etro. —
rote ber 33linbe oon ber garbe
prawi jak lepy o kolorach

;

nad) fid) non anberen —
osdza kogo wedug siebie;

nad) bem äufjeren ©cfietne —
osdza z pozorów; rote nr«
teilt man über fte? jakie s
adania co do niej ? jak mó-
wi o niej?; id) fann barüber
ntefot — nie mog o tem
sdzi; batüber !ann er

nidjt — on tego osdzi nie

moe, to nie podlega jego
kompetencyi.

U'rteHSenJffmmg, sf. ogo-
szenie n. wyroku.

U'rtetlSfitytjJ, adi. kompe-
tentny do orzeczenia, zdolny

do osadzenia.

U'rteitöfäfltflfctt, */. zdol-

no/, do osdzenia, kompe-
teneya /.

UTteilStwft, */., U'rtciW»

toermbgen, sn. »s, obacz

Urtettsfäbiglett.

U'rtCilSfättung, sf. wypo-
wiedzenie n., ogoszenie n.

wyroku, zawyrokowanie n.

U'rtetlSftjritd), sm. *e§, wy-
rok ot., werdykt ot.

U'rteilÖbOßftrcdltng, */. wy-
konanie n. wyroku.

U'rtcjt, sm. =e§, pl. =t,

tekst oryginalny.

U'tttCrC, sn. pl. pierwo-

tniaki pl.

ll'fttypltö, sm. pierwowzór ot.

11'rurcltCm, *i>Z. praojcowie,

prarodzice, protoplaci, ante-

naci pl,

U'ntretttel, sm. «=§, pl. —

,

praprawnuk m.
U'rurgrofjmutter, sf. pl.

«tttiitter, praprababka /.

U'rurgropater, sm. «=§, pl.

sfläter, prapradziad ot.

U'rbatCr, sm. *§, praojciec

ot. ; antenat ot., protopla-

sta OT.

U'rbennögen, sn. »§, zdol-

no pierwotna.

U'rtiermtltft, sf. prarozum
ot., rozum boski.

U'rÜCrfommlltng, sf. zgro-

madzenie pierwotne.

U'rUOlf, sn. "t%, naród pier-

wotny.

ll'rüorfaljr, sm. =en, pl. -en,

praojciec ot., praszczur ot.

U'rUJOljl, */. pl. =en, pra-

wy bór OT.

UrMIjIer, sm. *§, pi. —,
prawyborca ot.

U'rtoaljlberfammlung, sf.

zgromadzenie prawyborcze.

U'rtealb, sm. »es, pl. «roäl*

ber, las dziewiczy.

It'rtoefi, sf. wiat pierwotny,
przedpotopowy.

U'rtDdtitd), adi. pierwotny,

przedpotopowy.

Hr'tDCfCtt, sn. =§, stworze-

nie pierwotne, ywio ot.

U'rtoort, sn. «=e§, wyraz
pierwotny, ródosów.

It'ctüüdjftg, adi. naturalny,

oryginalny.

11'rjCit, sf. zamierzchy,
przedhistoryczny czas.

U'rjcugung, sf. samopo-
dzenie n., samopowstanie n.

U'rjuftanb, sm. =e3, pl.

=ftänbe, stan pierwotny.

WmS, sm. -eS, pl. =e,

pierwotny cel.

Ufa'llCC, (wym. üzans), pl.

»n, zwyczaj przyjty.

It'fO, sm. «§, termin wypa-
ty zwyczajem ustalony.

llfurjjatio'it, sf. pl. =en,

uzurpacya /., bezprawna
przywaszczenie.

Itfltrjja'tör, sm. «5, pl -en,

uzurpator ot., przywaszczy-
ciel ot.

Itfurjjte'ren, va. (baben)
uzurpowa, przywaszcza.

lt'flt§, sm. zwyczaj ot.

Utenft'ltetl, spl. przybory
pl., sprzty pl., narzdzia pl.,

instrumenta pl.

11'tCCUS, sm. macica /. ==

©ebärmutter.

UtÜtfattO'R, sf. zuytkowa-
nie n., utylizacya f.

Itttttfte'reR, va. (b>ben)
zuytkowa.

Itttlüa'rier, sm. •>§, pl —

,

oportunista ot , czowiek ogl-
dajcy si wycznie na po-
ytek materyalny.

Utttitari'§mit3, sm. utylita-

ryzm ot., denie n. do osi-
gnicia jak najwikszych ko-

rzyci.

UtOpte', sf. pl. *n, utopia

f., urojenie n.

UtO'Jlifd), adi. urojony.

lltopi'ft, sm. -en, pl. =en,

utopista ot.

Utragw'ft, sm. =en, pl. =en,

utrakwista ot., dwujzycznym.

Ittrogut'fttfd), adi. utra-

kwistyczny, dwujzyczny.
U'jCR, va. (baben) naciga,

bra na kawa kogo.
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$.

u', Ö, n. v, dwudziesta

druga litera abecada niemie-

ckiego ; skrócenia : rj. £. = rjon

£unbert od stu; b. 6br. =
nor Girifto, cor ©fjriftug, nor

©b,rifti ©fburt, przed Chry-

stusem.

Söaca'nt, aefo obacz SMant.
üüaca'nä, sf pi. «en, obacz

SSafanj.

asaccinatio'n, aWjtnatio'n,

sf. szczepienie n. ospy, wak-
cynacya f.

ätocctnie'ren, Saljinic'ren,

va. (Ijaben) szczepi osp.

SSabemfcum, SBabente'fimt,

sn. '{°>),pl. -(S), pamitnik w.,

notatnik tm., podrcznik tm.

33(ig, adi. niepewny.

Söagabu'nb, sm. «en, pi.

»en, wóczga tm., wako tm.,

powsinoga tm.

SBagabuttbtCren, vn. (Ijaben)

wóczy, wakoni sie.

SBagafiu'nbcn^aft, adi. wó-
czgow8ki.

SSoga'nt, sm. =en, pi. «en,

wóczga tm., czowiek tm. bez
przytuku.

äSagte'ren, vn. (Ijaben) wó-
czy si.

SBagi'na, sf. obacz 2J?utter=

fdjeibe.

Söaftt'nt, adi. wolny, nie-

zajty.

Safa'itj, */. .p. «en, l) wa-
kans TM., miejsce niezajte,

posada nieobsadzona; 2) wa-
kacje pl.

t
ferye pi.

Wa'tat, sm. «=(§), pi. «g,

czysta, niezadrukowana stro-

nica (druk.).

äSa'fltUttt, sn. =(g), pi. =g,

prónia /.

SSa'fmim&remfe, sf. pi >n,

hamulec próniowy, hamulec
sscy.

8a'fmirameter, sm. =g, pi.

—
,
próniomierz tm.

Söalentini't, sm. «g, pi. «e,

tlenek tm. antymonu.

S3a'Ientin§Irannjeit, sf. cho-
roba w. Walentego, pada-
czka f., epilepsja /.

ätole't, sn. .(«), pi. -3,

poegnanie «.; ber SBelt —
jap/n poegna si ze wiatem.

ähltbie'ren, ra
%

(fjaben)

uwanie, walidowa.
23alii'ia, sf. pi. «en, walu-

ta /., warto /. ; stopa men-
nicza.

Söalöatio'n, sf. pi. =en, oce-

nienie n., oznaczenie n. war-

toci, walwacya /., ewalua-

Sßa'mjnr i Sta'inwr, sm.
•(e)g, pi. «e, upiór tm., wam-
pir TM.

SBanba'le, sm. =n, pi. >n,

I wandal tm., barbarzyniec tm.

SBttnba'Itfd), adi. barba-
rzyski.

Sßanbalt'SttlUg, sm. wanda-
lizm tm., barbarzystwo ».,

dziko /.

SBont'üe, sf. wanilia /.

SoanfHettfdjofolabe, sf. cze-

kolada waniliowa.

Söam'fleneiS, sn. «eg, lody

waniliowe,

Söam'flernjfianse, sf. wani-
lia /. (rol.).

SBont'ÜCnfu^OtC, sf. str-
czek tm. wanilii.

üßft'rifl, sn. pi. rozmaito-
ci pi.

Sßana'ltte, sf. waryant tm.

odmiana /.

SBartattrj'it, */. pi. =en, wa-

j

ryacya /., przemiana /., od-

miana /.

$ariatio'itgred)nung, */.

rachunek przemianowy.
S30ttetÖ't, sf. pi. «en, roz-

maito f. ; odmiana /.

Variete, sn. «g, pi. «g,

teatr tm. rozmaitoci.

SSonic'rcn, va. i vn. (Ijaben)

zmienia; ein Sterna — two-
rzy waryacye na jaki temat.

jBcTrimiSta&af, sm. «g, ty-

tc warynasowy.

SBafa'tt, sm. «en, pi. «en,

lennik tm., hodownik tm., wa-
sal tm., poddany tm.

SJofa'ßtn, sf. pi. «en, len-

niczka /"., hodowniczka /.,

wasalka /., poddanka /.

SSafa'Heneib, sm. *e, pi.

«e, przysiga hodownicza.

93afa'flernjflid)t, */. pi. «en,

obowizek lenniczy, hodo-
wniczy.

^afa'üenfdiaft, sf, SBa-

fa'ÜCnlUm, sn. ;(e)g, lenni-

ctwo n., hedownictwo n.

33afa'üenftaat, sm. =egA
pastwo hodownicze.

Sßa'fC, sf pi. «n, waza /.,

wazon tm., aonica /., doni-

czka /.

Safeli'lt, sn. «g, waseli-

na /.

Sa'fenförmtg,^'. w kszta-
cie wazonu.

Skter, sm. <£, pi. 53ater,

ojciec tm., rodzic tm.; mit
Dielen JUnbern gefegneter —
ojciec wielu dzieci ; et \)<xt

einen ©panter 3um SSater

rodzi si z ojca Hiszpana ; nad)

bem — arten wda si w
ojca; id) Ijabe eg «n pegeben
daem to ojcu; ber ^eilige

— Ojciec wity, papie tm.
;

ju ben SMtern gefjcn prze-

nie si do wiecznoci; un=

fere 35äter nasi przodkowie;

bie SSater ber ©tabt ojcowie

miasta, radni pi. miasta; id)

foQ — baju jein utrzymuj,
e ja jestem autorem tego;

er roar ber — biefer Snbujtrie

by twórc tego przemysu.
SBa'terarm, sm. =cg, rami

ojcowskie.

$a'ter(3)6ntber, sm. «g, pi.

«briiber, stryj tm.

äta'tcrbniberfrjljn, sm. «eg,

pi. =fcljne, stryjeczny brat.

Wä'ttlfytn, sn. «g, pi. —f

ojczulek tm., tatanio tm., ta-

tu tm.; staruszek tm., staro-

winka /.

SBa'lererbe, sn. =g, ojco-

wizna/., scheda ojczysta, spa-

dek tm. po ojcu.

SSa'terfrcube, */. pi. -n, ra-

do/, z ojcostwa; «n exltben

doczeka si potomstwa.

$a'terl)au§, sn. «feg, dom
ojcowski, dom ojczysty.

Sa'terfterj, sn. «eng, serce

ojcowskie.

SSa'terlanb, sn. «eg, ojczy-

zna /.
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Söa'tCrlänÖtfd;, adi. ojczy-

sty; «e (Sitten zwyczaj, oby-

czaj ojczysty.

äSa'tcrlonö^frcunb, sm. «*§,

pl. =e, patryota m.

SBa'terlanbSltek, sf. mio
/. ojczyzny.

SBa'lerlan&SberteUitgcr, sm.

'S, obroca m. ojczyzny.

SÜ'terlid), adi. ojcowski;

=e§ ©rbgut, ojcowizna /.;
bic -e ©eroalt wadza ojcow-
ska; =e ©rojjmutter babka
po ojcu; oon =er ©ehe ze

strony ojcowskiej, ze strony
ojca; adv. po ojcowsku.

$a'terlie&e, sf. mio
ojcowska.

%$a'ttx\0$, adi. nie majcy
ojca, bez ojca.

SBa'termorb, sm. =e§, pl.

=e, ojcob6J8two n.

SSa'termtirber, sm. =§, pl.

— , 1) ojcobójca m.\ 2) wy-
soki konierz stojcy.

aSa'fermörkrin/ sf. pi.

«nett, ojcobójczyn i f.

SSa'terntörbcttfd;, adi. ojco-

bójczy.

Sa'tet(g)nomC, sm. =n§, imi
n. ojca, nazwisko m. ojca,

nazwisko rodzinne.

Sßa'terjjflidjt, sf. obowizek
m., powinno /. ojca, oj-

cowska.

$a'erred)t, sn. »e§, pi. -e,

prawo ojcowskie.

SBa'ierfdjaft, */. ojco-

stwo w.

SSa'terftfjaftsHaQe, */. skar-

ga /. o ojcostwo.

SSa'tcrfdjtDefter, «/". p. -n,

stryjenka /".

$a'terfd)U)efterfol)n, «w. *e§,

pi. «föfone, stryjeczny brat,

kuzyn m.

SSa'terfd)tDeftcrtod)tcr, s/.

pZ. =tbd)ter, stryjeczna siostra,

kuzynka /.

SSä'terfitte, sf. pi. =n, zwy-
czaj m. ojców, przodków.

$a'terföl)tt<f)cn, sn. -§, pi.

—
,
pieszczoszek m. tatunia,

benjaminek m., spieszczone

dziecko.

SBa'terfurge, */. pi. =n,

troska ojcowska.

Söa'tCrftttbt, sf. miasto ro-

dzinne, ojczyste.

SBa'terftette, sf. miejsce n.

ojca; — an fmnbm nertreten

zastpi komu ojca, by komu
ojcem.

$a'tereil, sn. =e§, pi. =e,

ojcowizna /., spadek m.,

scheda /. po ojcu.

Söa'tcr= unb mutterlos, adi.

bez ojca i matki, sierota /.

$tttent'nfer, sn. -^,pi. —,
ojczenasz m.

Sßa'terttiirbe, */. godno
ojcowska.

$a'teipcf)t, sf. rygor oj-

cowski.

$atifa'n, sm. *(e)8, waty-
kan w., stolica papieska.

23attfa'ntf(f>, adi. waty-
kaski.

üBaUOeDt'lle, sn. pi. =§, wo-
dewil m., komedya przepla-

tana piewami = ©tngfntet.

SBc'Öfl, sm. «(§), pi. »3 i

=ben, Wda /., wite ksigi
Hindusów.

$ebe'tte, sf. pi. =n, wideta
/"., placówka /., czaty pi.,

pikieta /.

üßebgett>0Oi>,sn. wedwudw.
(synne wyroby garncarskie).

SöegetaM'lien, sn. pi., we-
getabilia pi., roliny pi., po-
karmy rolinne.

äkgetabt'Itfdj, adi. rolinny.

Söcßctarta'ncr, SBegeta'rter,

sm. »Ö, pi. —
,
jarosz m., we-

getaryanin m.

$egetaria'mfd), Sßegcta'=

ttfctj, adi. wegetaryaski,
jarski.

^cgctar(tan)i'8mu8, sm.
wegetaryanizm m., jarstwo n.

SSegCtaliO'lt, sf. wegetacya

f., rolinno /.

SSegctic'rcn, vn. (Cafcen)

wegetowa; y z dnia na
dzie, wlec ndzny ywot.

akjjeittCltJ, sf. wehemencya
/., gwatowno /.

$elji'lcl, sn. =§, pi. —,
wehyku m., pojazd m.,
wóz m.

83e'Ijin(e), */. obacz fCeljme.

Skt'lc&en, *n. =§, 2>Z. —

,

fioek »w., £unb3— , rotlbeä

— dziki fioek, psi fioek;

roetfee — skopki pi.

äkt'ldjenbeet, sn. =e§, pi.

=e, grzdka/, fioków.

aSet'Id^CnOIau, adi. fio-
kowy, fioletowy.

$et'lu)enbitft, sm. *e, pj.

-biifte, zapach m. fioków,

$ei'ldjenfreffer, sm. =§, pi.

— , kawaler m. z fiokami,
kobieciarz m.

SJetldicnfrons, sm. =e3, pZ.

=fränje, wianek m. z fioków.

a3ei'ldjenfaft, SBettdjenftnij),

sok w., syrup fiokowy.

83ei'lu)enftein, sm. .e§, p.
=e, kamie fiokowy.

SSci'Idjcnftrau^, sm. =e§, pZ.

»firäujje, bukiet m. z fioków.

SSct'Id)cnö)urj(cl), */. pi.

=11, korze fiokowy.

aSei'tßtattj, sm. =e8, koo-
wrót m., koowrocizna /.,

plsawica f.
SMt'lt, sn. «(e)§, welin m.,

cienki pergamin; gadki
papier.

äSelt'ttjHHuer, sn. •§, papier
welinowy.

Wttttitä't, */. p. »en, za-
chcianka f., bezsilna ch.

Sklostye'b, *"• *=(e)s/ ?/.

«e, welocyped m., koowiec
m., koo w., bicykl m.

Söeloätyeoi'ft, «w. =en, pi.

:en, welocypedysta /., kolista

m„ bicyklista /.

S3c'nC, */. pi. --n, ya /.,
wena /.

a3e'ncncnt3iini)ung, */. za-

palenie n. y.
ÜBCtte'rif i), adi. weneryczny;

syfilityczny.

3ScnÖ'§ f
arf«. tyczcy si

y; ylasty.

akntt'1, sw. =(e)§, pZ. <=e,

wentyl tw., przepustnik m.,

zapadka f., zapórka /.,

klapka /.

SBcnlÜattO'n, */. wentyla-

cya f., przewietrzanie n.,

pi zewiewanie n., odwieanie
n. powietrz?».

Scnttiatto'nggtttcr, sn. *§,

pi. —, krata wentylacyjna.

SScntUatto'n8fdjad)t, «i».

=eä, pi. «=fd)äd)te, szyb wen-
tylacyjny.

$entila'tor, sm. *§, pi. «en,

wentylator m., przewiewnik
m.. bk w.

SSClttt'lklOftUng, sf. obci-
enie n. wentylu.
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Vcntilflünct, sm. *§, pi.\ Vera'brcbctcrmaijen, adv,

-. skrzydo n. n wentylu. wedug umowy, umówiwszy

Ventt'Ibalm, sm. <e)§, pi. si.

= l)ät)ne, kurek m. u wentylu.

^cntiltCrcn, va. (f)aben)

wentylowa, przewiewa,

przewietrza ;
(przeu. :) roz-

biera, rozwaa.
Venü'WaWc, sf. pi. -n,

klapka /. u wentylu.

Venti'lforb, «m. -eä, pi.

«=forbe, kosz m. wentylu.

Sfcntilftfc, sm. «eg, Venti'i-

flieget, sm. «8, pi —
,

przy-

lgnia /. wentylu, przylgnia

/. przepustoika.

Ventt'ifteucrung, sf. sta-

wido wentylowe, stawido

przepustowe, przepustnikowe.

Ve'nuSberg, sm. «e§, pi. *e,

pagórek m. Wenery.

Ve'nuSblätter, Ve'nu§=

BIÜtd)en, spl. krosty pi.

na twarzy.

Ve'nu3btenft, sm. =e«, kult

j«. Wenery.
Ve'nu§burd)gang, sm. «es,

przejcie ?*. Wenery.

i^CnuSfliegenfalle, «/. czy-

ecik w. (rosi.).

Ve'nuSgÜrtel, sw. -i, prze-

paska /. Wenery.

Ve'nuöliaar, sn. =e§, #Z. =e,

wos m. Wenery (rol.).

Ve'nU§ntUfu)eI, sf. wene-

rzystka /., ochlka /.

Ve'nu"ityrieftenn, sf. pi.

men, kapanka f. Wenery;
(przen. :) kurtyzana /.

Ve'nu3fd)ul), sm. -(e)S, pi.

«=e, obuwik m.

$e'tlltótyiel, sn. *§, zaba-

wa miosna.

$e'mt§ftCW, sm. = e, gwia-

zda f. Wenery.
Vera'bfolgen,

t

ta. (fjaben)

wyda, wrczy; — laffen

kaza wyda.
Vera'bfolgung, sf. pi. -en,

wydaoie w., wrczenie n.

Vera'breben, I. «a. (Ejaben)

umówi, umawia, uoy;
fte baben untereinanber ner-

abrebet umówili midzy sob

;

%<xo
)
unb ©tunbe — umówi,

oznaczy dzie i godzin ; II.

ftd) — trefl. (Reiben) umówi,
uoy si.

Vcrabrebimg, sf.pl. -en,

umowa f., umówienia «. si,

zmowa/., ukad m. ; ber —
gemä$ stosownie do umowy;
— einer §eirat zmówiny pi.

Vera'brctdien, va.
^
(baben)

poda, podawa, odda; jmnbm
eine Ohrfeige, eine Sracbt

©djläge — zaaplikowa komu
policzek, baty; jmnbm eine

SCrjnei — poda komu lekar-

stwo.

Vera'bfäumcn, va. (fjaben)

obacz SBerfäumen.

Vcra'bfa)euen, ta. (baben')

brzydzi si, mie wstrt do

czego, nie cierpie, nienawi-

dzi czego.

üöera'bfdjeitenSttiert, Vcra'b-

fd)CUen3ttmr&ig, adi. obrzy-

dliwy, wstrtuy.

Vera'bfdjenen, sn. «§, Ver=

a'bfdjCMing, Sf. zbrzydzenie

n.| wstrt ??)., nienawi /.

Veralifujieben, va. (fjaben)

odprawi, odprawia, rozpu-

ci, poegna; jmnbn in

©ijren — zaszczytnie kogo

poegna; einen ©tenftboten
— odprawi suc; 2JIU

Iitär — rozpuci wojsko;

er nwrbe batjin nerabfcbiebet,

bafj . . . zadecydowano w jego

sprawie, e . .
.
; II. fid) — , vr.

(tjaben) (po)egna si, Jtd)

mit jmnbm — rozsta si z

kim.

Vera'bfdjiebung, .<?/. odpra-

wa /., rozpuszczenie n., de-

misya /. ;
poegnanie «., roz-

stanie n. sie.

Veracci'feh, Verafai'fen,

va. (baben) opaci akcyz,

co od czego.

Veraccorbte'ren, Veraffor-

ben £ob ntdjt kto yciem
gardzi, mierci si nie boi.

Verä'djter, sm.'=, pi. —

,

gardziciel m., pogardzajcy»}.

Verä'd)terin, sf. pi. =nen,

gardzicielka /., pogardza-

jca /.
'
VerÜ'djtltd), adi. 1) pogar-

dliwy, wzgardliwy; adv. po-

gardliwie, z pogard; 2) nik-

czemny, pody, godzien po-

gardy; ber =fte 3Henfdj naj-

podlejszy, najnikczemniejszy

z ludzi; ftd) — marten sta
si pogardliwym.

'Verä'djtltäjieit, sf. po-

gardliwo /., wzgardliwo

/. ; nikczemno /., podo/.
SBCta'ä)tnng, */. pogardza-

nie »., pogarda /., wzgarda

f. ; in — leben y w pogar-

dzie; mit — be £obeö z po-

gard ycia; jmnbn mit —
beljanbeln obchodzi si z kim

z pogard; mit — jurict=

tueifen odrzuci z pogard;
— an ben Xaq legen okazy-

wa pogard.
Vera'djtungöttiert, Vera'dj-

iung§ttnirbig, adi. obacz 3>er-

acr)tItr 2).

Verä'bniidien, ta. (baben)

upodobni, asymilowa.

Verallgemeinern, ta. (b,aben)

rozpowszechnia, uogólnia.

Verallgemeinerung, sf. pi.

=en, rozpowszechnianie n.,

uogólnianie n.

Veralten, en. (fein) ze-

starze, przestarze; bie ©d)ul«

ben — dugi przestarzej ;

tieraltet, pp. i adi. zastarza-

y, przestarzay, zadawniony

;

ein =er SCuäbrud, zastarzay

wyraz; ein -eä Übel zanie-

dbana choroba; -zakorzenione

zo; eine =e ©djulb zadawnio-

btCren, va. (b,aben) ugodzi, ny dug.

uoy co; mit einem Slrbeiter !
Vera'nba, sf. pi. «ben, we-

randa f., werenda f.ben $ret§ — uoy si z ro-

botnikiem o cen, ugodzi

cen.
Vera'djten, va. (Ijaben) gar-

dzi, pogardza, wzgardzi

;

einen guten 3tat foli man
ntcbt — nie wolno wzgardzi
dobr rad; ba3 ift ntdjt gu

— to nie do odrzucania; mer

baä Seben oeraebtet, fürebtet

Verä'nberltä), adi. zmienny,

odmienny, niestay, chwiejny,

niejednaki; -eä Söetter zmien-

na, niestaa pogoda; a Äurfe

zmienne, chwiejne kurs; ba
Sarometer ftctjt auf_ — baro-

metr wskazuje zmienn po-

god; ba ©lud! ift — szcz-

cie' jest zmienne; biefe grau
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ift fe^r — ta kobieta jest

bardzo zmienn.
^erä'ltöetltdjfett, «/. zmien-

no /., odmienno /., nie-

stao /.

äJerö'n&crn, i. w. (baben)

zmieni, zmienia, odmieni,
odmienia; przeinaczy, prze-

robi; feine SSoIjnung —
zmieni mieszkanie; bie Sie«

tigiori — zmieni religi,

wiar; »on ©runb au§ —
przerobi z gruntu; II. fidj

— , vrefl. (fjaben) zmieni,
odmieni si; 1) ftd) ju fei-

nem Vorteil — zmieni, od-
mieni si na swoj korzy;
55) zmieni miejsce, posa-

d; 3) oeni si, wyj
za m; zmieni nazwisko.

äkrä'n&ermtg, sf. pi. =en,

zmiana f., odmiana /. ; eine
— »orneljmen zaprowadzi,
zrobi w czem zmian, zmie-
ni co; e§ ift eine grofje —
in iljm »orgegangen zasza z

nim wielka zmiana; bie —
ließen lubi odmian.

Sßerä'itfieniiigSljal&er, adv.
dla zmiany, dla odmiany.

Sßera'nfern, va. (Ijaben) an-
krowa, ankrami pi. opa-
trzy, zapuci kotwic;
wiza, ciga, mocno za-

bezpieczy.

SBera'nfermtg, sf pi. =en,

zakotwowanie «., ankrowanie
w., przycig m.

Veranlagen, i. ra. (baben)

1) oszacowa, obliczy, takso-

wa; bet ber ©teuerfd)ä£ung
3U §00) — wymierzy za wy-
soki podatek; eine neue ©teuer
— organizowa nowy poda-
tek; 2) urzdzi, zaoy; II.

»eranlagt, pp. i adi. gut —
dobrego usposobienia, dobrej

natury.

Veranlagung, sf. pi. =en,

1) oszacowanie n., obliczenie

n., taksowanie n., wymiar m.,

organizacya jf. ; 2) urzdzenie
n., zaoenie n. ; 3) usposo-

bienie n., utalentowanie n.,

dyspozycya /.

Vera'nlaffen, va. (baben) i)

poleci komu co; id) IjaBe

meinen ©efretär »eranlafjt,

bie ©ad)e §u unterfudjen po-
leciem mojemu sekretarzowi

zbada t spraw; 2) (spowo-
dowa kogo do czego, da
pochop do czego

;
pobudza,

sprowadza; tuaS l)ai ifjn baju

»eranlafjt? co go spowodo-
wao do tego? ba »eran=

lafjt mtd) au bem ©lauben to

kae mi wierzy; id) fann
mtd) baju nidjt »eranlafjt

finben nie widz powodu po
temu; »eranlaffenbe Urfadje
powodujca przyczyna.

Vera'nlaffer, sm. =§, pi.

— , sprawca m., inieyator m.

Vera'nlaffung, */. spowo-
dowanie «., powód m., po-

chop m., pobudka f.; motyw
m.\ inieyatywa /.; jmnbm JU
etro. — geben da komu po-

wód do czego; ojjne — bez

powodu; ba war bie —
jum Kriege to byo pobudk
do wojny; bii jeber — przy
kadej sposobnoci ; auf feine

— z jego polecenia.

Vcra'nfdjauliiljen, va. (fjaben)

naocznie przedstawi, uprzy-

tomni, jasne wyobraenie,
pogld o czem da; II.

Deranfd}aultd)enb, pp. i adi.

=e 9Jietljobe metoda pogldowa.
Söcra'nfd)aitlidjung§mittcl,

sn. °t), pi. — , rodek pogl-
dowy.

Vera'nfd)lagen, ya. (Caben)
(o)szacowa, ocenia, takso-

wa; bie soften — oznaczy
koszta, preliminarz, sporz-
dza kosztorys; Ju t)od) —
za wysoko oszacowa, otak-
sowa.

Sßera'ttfdjlagillig, sf. osza-
cowanie »., ocenianie n.,

taksowanie n.
;
preliminarz m.

Vera'nftalren, va. (baben)
urzdza, urzdzi, wypra-
wi, przygotowa; ein geft— urzdzi zabaw; eine

feierliche SDarjIjctt — wypra-
wi uroczyst biesiad; eine

neue Ausgabe — przygotowa
nowe wydanie; eine Sßerföt)=

nung ^roifdjen Ämet ^erfonen
— poredniczy w pojednaniu
dwóch osób.

Vera'nftaltung, sf. pi. =en,
urzdzenie n., wyprawienie
n., przygotowanie n.; -en

JU ettt). treffen poczyni przy-
gotowania do czego.

Vera'ttftDurteit, I. m. od-

powiada za co, broni czego,

usprawiedliwi co; roaiS id)

getan l>abe, ba§ roerbe id) —
odpowiadam za to, com zro-

bi; ba§ roili id) fd)on —
bior to na swoj odpowie-
dzialno; II. ftd) — , vr.

(baben) usprawiedliwia,uspra-

wiedliwi si, broni si; fid)

roegen etro. bei jmnbm —
usprawiedliwia si przed kim
z czego, zda spraw przed
kiin z czego.

$Cra'nttt)Ortfid), adi. odpo-
wiedzialny

;
jmnbn für etro. —

:

mad)en c«yni kogo odpowie-
dzialnym za co; gegenfeittg —
niepodzielnie, cznie, soli-

darnie, odpowiedzialny; 2)
dajcy si usprawiedliwi.

'^era'nttDorUtdjfeit, sf. pi.

en, odpowiedzialno f. ;

riegenfeittge — solidarno f.,

czno/.; bie — auf ftd)

nehmen wzi na siebie odpo-
wiedzialno.

VcrO'ntttlOrtung, sf. odpo-
wiedzialno /'., obrona f. f

usprawiedliwienie n. ; id) tue

ej» auf eigene — czyni to na
wasn odpowiedzialno;
jmnbn jur — gießen, poci.
gna kogo do odpowiedzial-
noci.

Vera'ntwortitngSre&e, sf.

mowa obronna, obrona /.,

apologia f.

Sera'ntfflartung3fd)rtfr, sf.

pismo obronne, usprawiedli-

wiajce.

Scra'tBcUcn, va. (Ijaben)

1) wyrabia, przerabia, ura-

bia; obrobi; biefer ©toff
läfjt fid) nid)t gut — ten ma-
terya nie daje si dobrze
uy, obrobi; »erarbeitetes

@i)en obrobione elazo; ben
§anf gu ©triden — prze-

robi konopie na sznury; 2)
bie ©peifen — przetrawi
potrawy; getftig — przetra-

wi umysowo; 3) jmnbn —
obrabia, krytykowa kogo.

JBera'ruettnitg, */. wyra-
bianie n., przerobienie «.,

obrobienie n., urobienie n.
;

przetrawienie n.

Vera'rgen, va. (tjaben)

jmnbm etro. — wzi komu
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co za ze, gani kogo za co

;

icfi roerbe eä S^nen nicht —
nie wezm panu tego za ze.

SBera'nrien, yn. (fein) zu-

boe; podupa.
SBcrO'rmunjl, sf. zuboenie

»., pauperyzm m.

SBerö'fteln, Vera'ftcn, va. i

fid) —, vr. (baben) rozga-
zi, rozdzieli na gazie,
rozgazi si.

SBera'ft(ei)ung, sf. pi. »en,

rozgazienie n.

SBcratri'n, sn. weratryna /.

SBcraufttontCrcn, m. (ha=

Ben) sprzedawa na licytacyi,

licytowa.

söerauftionie'ning, sf. pi.

»en, sprzeda m. na licytacyi,

licytacya f., przetarg m.
Verausgaben, va. (haben)

wyda, wydawa, wyoy,
oy na co; id) habe aHe
©elb »etOUgabt wydaem
wszystkie pienidze; fid) ner=

ausgabt haben ogooci si.

Verausgabung, sf. wyda-
tek m., wydatki pi.

Verauslagen, va. (haben)
wykada, wyoy.

SSeräll'fterlidj, adi. mogcy
by przedanym.

Veräu'fterltdiietr, sf. mo-no /. sprzedania.

Veräu'ftew, va.
t

(haben)
sprzedawa, sprzeda, zby.

Verb, sn. =§, pi. =en, obacz
SSerbutn.

Verba'tfen, »erbacfe, t>er=

bädft, nerbäcft, netbul i oer=
bacfte, habe »erbadfen, va. 1)

tch habe ba ganje Sftehl —
wypotrzebaem, zuytkowa-
em ca make na pieczywo;
2) w», (fein)' ba SBrot ift

—
chleb jest le wypieczony.

Verba'I, Verba'iifd), adi.
sowny, dosowny; czasowni-
kowy.

Verbalabjelttb, n. .§, przy-
miotuik czasownikowy.

Verbalinjurie, */. sowna
obraza, obelga /.

Verbannten, va. (haben)
przekrci; einen tarnen —
przekrci nazwisko.

VerboUbornung, sf. pi. =en,

przekrcenie n.

Verba'nb, sm. «e§, pi.

«Bänbe, 1) zwizek jm., z-

czenie n. ; 2) zwizek m.,

stowarzyszenie n. ; bet —
ber 33uchbrucfer zwizek m.
drukarzy; 3) opatrunek m.,
banda m. ; ben — anlegen
naoy opatrunek ; 4) ukad
m., wizarek m. (w dachu);
— eine 5 Io ffe pa s m.

Verba'nbawarat, sm. =eg,

pi. «=e, przyrzd m. do opa-
trunku.

Verba'nbbatten, sm. -§, pi.

— , wizarek m.
VerbVnbeln, Verbä'nbeln,

va. (haben) 1) robi wizania;
2) wiza tasiemk /.

;

3) Otel l^eit — napsu duo
czasu ; 4) wyswata, oeni.

Verba'nbtyolj, sn. -e§, pi.

-böiger, obacz erbanbbalten.
Verba'nbfaften, sm. «=§, pi.

=fä|ien, skrzynka opatrun-

kowa.

Verba'nbieljre, sf. nauka

f. o opatrunkach.

Verba'nb(g)miiglteb, sn.

=(e), pi. «er, czonek m. zwi-
zku, stowarzyszenia.

Verba'nbtartf, sm. =e§, pi.

=e, taryfa zwizkowa.
Verba'nbüerlehr, sm. <(e),

ruch zwizkowy.
Verba'nbjeug, sn. =(e)§, opa-

trunki pi.

Verbanbaimmer, sn. -§,

pi. —,
pokój opatrunkowy.

Verba'nbjug, sm. «(e)§,

pi. =jüge, pocig zwizkowy.
Verba'nnen, . va. '(haben)

wygna, skaza na wygna-
nie, oddali, wyrugowa;
jmnbn auä bem Sanbe —
wygna kogo z kraju; jmnbn
auf feine (Süter — interno-

wa kogo w jego dobrach

;

nad) (Sibirien — zesa na
Sybir; etro. aus bem ^erjen
— wyrugowa co z serca.

Verba'nnte(r), sm. =en, pi.

=en, wygnaniec w., zesaniec

m., tuacz m.

Verba'nnung, sf. pi. =en,

wygnanie n., zesanie «., de-

portacya /. ; in bie — fdjicfen

wysa kogo na wygnanie;
fretroillig in bie — geben

skaza si na dobrowolne
wyenanie.

Verba'nnungSori, sm. =e,
pi. «=e, miejsce n. wygnania.

Verba'nminggurteü, sn. •$,

wyrok m. wygnania.

Verbarrifabie'ren, va. (ha=

ben) zabarykadowa.
Verbau'en, I. va. (baben)

1) zabudowa; einem £aufe
bie 2Iu§ftd)t — zabudowa-
budynkowi widok; 2) le
zbudowa; 3) woy duo
w budowl; II. fid) — , vr.

(baben) 1) przeliczy si w
budowaniu; 2) bie 3ecbe oer-

baut fid) kopalnia si opaca.

Verbau'em, vn. (fein) scho-
pie.

Verbeißen, cerbeifje, ner-

beifjeft i oerbetfst, cerbifj, fjabe

nerbtffen, I. va. 1) zaksi,
przeksi, przegry; 2) zby
zacisn, zaci dla przytu-
mienia czego, tumi; id)

mufjte ben ©djmerg — mu-
siaem zby zacisn z bólu

;

ba§ Sadjen — tumi, po-
wstrzymywa miech ; 3)

ugry koniec czego; (przen.
:)

ber 9lebner oerbeifet bie SBörier

mówca poyka koce wyra-
zów ; II. fid) — , vr. (haben)

zaci si, zby utkwi w
czem, (o psach); er bat fid)

barauf »etbiffen zaci si na
to.

Verbe'flen, va. (baben)

szczeka na zwierza postrze-

lonego.

Söerbe'ne, sf. pi. =n, wer-
bena /.

Söerbe'rgen, nerberge, ner-

birgft, nerbirgt, nerbarg, bab
nerborgen, I. va. skry, ukry
co ; zakrywa, przechowa,
przechowywa; tai, zatai;
eine ©d)ulb — ukrywa wi-

n; »or Shnen fann man
ni(i)t§ — przed panem nie

mona niczego ukry, zatai;
II. fid) — , vr. skry si, ukry
si, ukrywa si ; er »erbirgt

fid) cor bem geinbe ukrywa
si przed nieprzyjacielem.

SSerbe'rgen, sn. =s, 58er-

bC'rgung, sf. ukrywanie ».,

zatajanie n., tajenie n.

Vetbe'fferer, sm. -3, pi. —,
poprawiacz m., naprawiacz m.>

koirektor m.\ reformator m.

Serbe'fferlid), adi. dajcy
si poprawi.
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IBerbe'ffern, l. va.
f

(baben)

poprawi, poprawia, ulep-

sza, ulepszy; btefe lufgabe
mujj »erbeffert roerben to za-

danie musi by poprawione
;

jetne Sage — poprawi po-

oenie; eine 2Jtafd)ine —
ulepszy maszyn; Kulturen
— ulepszy, ameliorowa
kultury; ben %t — kory-

gowa tekst, tre; »er«

befferte 21uflag poprawione
wydanie; er bat ftd) feine Sage

»erbeffert poprawi swoje po-

oenie, polepszy swój byt;

II. fid) — , vr. (baben) po-

prawi si.

SSerbe'fferimg, sf. pi. =en,

poprawianie «., poprawienie

n.; poprawa /., poprawka f. ;

korygowanie n. ; ulepszenie

n. ; amelioracya f. ; reforma f.

23erue'ffeniitg§antrag, sm.

«e§, pi. «antrage, poprawka,
wniosek uzupeniajcy.

$erf>e'ffening3föl)tg, adi.

zdolny do poprawy.

83erbe'ffeniitg3fuftcn, pi.

koszta pi. amelioracyjne.

33erpe'fferung3mittel, 5«.

pi. rodek amelioracyjny.

SSerbeu'gen, ftd) — , er.

(baben) kania, pokoni,
ukoni si, ukon odda.

Skrbeu'gung, */• pi. =en,

pokon m., ukon m., poko-
nienie n. si.

Sßerbte'geit, »erbiege, »er«

biegft, »erbtegt, »erbog, bab
oerbogen, I. va. zgi, zagi,
skrzywi ; id) Ijabe ben ©cbliiffel

oetbogen skrzywiem klucz;

»erbiege nid)t ben £e»»id)

nie zaginaj dywana; II. fid)

—, vr. (Ijaben) zgi, zagi,
skrzywi si; ber ©cbliiffel

Ijat ftd) ganj oerbogen klucz
si cakiem skrzywi.

Verbieten, »erbiete, »er«

Sieteft, »erbietet, »erbot, I)abe

»erboten, I. va. zakaza, za-

kazywa, zabroni, zabra-

nia; jmnbm ba §au3 —
zabroni komu bywania w
domu; jmnbm bie SRebe, ben
2Jtunb, ba§ SBort — nakaza
komu milczenie; ba§ fdnn
id) Ujm nid)t — tego mu nie

mog zakaza; bie §erau3=
flabe eines SBlatteS — zabro-

ni wydawnictwa gazety; II.

»erboten, pp. i adi. zakazany,
zabroniony; »erbotene grud)t

fdjmedt am befen zakazany
owoc najlepiej smakuje ; »er«

botener 2ßeg zabroniona droga.

SBcrßt'I&cn, va. (baben) 1)

zepsu, zeszpeci, le ukszta-
towa, zdeformowa; ein »er«

bilbetet gllfj le uksztatowa-
na noga; 2) faszywy kie-

runek nada wyksztaceniu

;

»erbilbeter Sftenfd) czowiek
o wypaczonem wyksztaceniu.

SöerM'l&ltrJiett, va.
r

(baben)
obrazowo przedstawi.

SSer&t'lbung, sf. 1) wyko-
szlawienie w., wypaczenie n.

;

2) wypaczone wyksztacenie.

33erii'nben, »erbinbe, »er«

banb, Ijabe »erbunben, I. va.

1) czy, poczy, zwiza,
powiza, spaja, spoi; eine

Sinie' »erbinbet jroei fünfte
miteinanber linia czy dwa
punkty z sob; eine @ifen»

babn »erbinbet bie beiben

©täbte kolej czy te dwa
miasta; ba " silngeneb,me

mit bem ^ü^lidjen — po-
czy przyjemno z uyte-
cznoci; — ©ie mid) tele«

»bonifd) mit ber g-abrit pocz
mnie pan telefonicznie z fa-

bryk; üerbinbenbeä ©lieb
ogniwo czce, spójnia /.'.

etjelid) — poczy, kojarzy
wzem maeskim; id) »er«

binbe biemit ben äöunfd) ró-

wnoczenie wyraam ycze-
nie; bie greunbfdjaft, roeldje

un§ »erbinbet przyja, która

nas czy; 2) opatrzy, opa-

trywa, obwizywa, obwi-
za, zawiza; ber 2lrjt b,<*t

bie SSunbe »erbunben lekarz

opatrzy ran; jmnbm bie

Slugen — zawiza, obwi-
za komu oczy; 3) zobowi-
za; ©ie werben mid) baburd)

fef)r bardzo mnie pan tern

zobowiesz, bd panu za to

bardzo zobowizanym; jmnbn
KU ehu. — zobowiza, obli-

gowa kogo do czego; ba3

ift für mid) nid)t »erbinbenb
to nie jest obowizujce dla

mnie; 4) burd) 3emen t —
cementem spoi; jroei SDMaH«
ftüde — sku dwa kawaki

metalu; ein gafj — obi be-

czk; jroei SBalfen — zespoi
dwie belki; 5) le zwiza,
le oprawi; ein 33ud) —
ksik le oprawi, poprze-

kadajc arkusze; II. fid) —

,

vr. (I) ab en) 1) czy, z-
czy, poczy, zwiza si;

fid) etjelid) — poczy si
wzem maeskim; fid) ge=

fd/äftltd) mit jmnbm — zro-

bi do spóki interesa; fid)

djemifd) — chemicznie si po-

czy
; fid) ju einem 33ünbni§

— zczy si w sojusz ; 2)

zobowiza si; id) bab mid)

baju »erbunben zobowizaem
si do tego; III. »erbunben,

pp. i adi. obacz: SBerbunben.

SScrbi'nbCnb, adi. I) syn-

tetyczny ; 2) obowizujcy,
obowizkowy.

SBerii'n&Uclj, adi. I) obo-

wizujcy, obowizkowy; ein

>eä ©efefc ustawa obowizuj-
ca; 2) (z)obowizany; id) roili

niemanbem — fein nie chc
by nikomu zobowizanym

;

fid) ju etro. — mad)en zobo-

wiza si do czego; fid)

jmnbn — madjen zobowiza
sobie kogo; 3) przyjemny,

miy; jmnbm etro. =e3 fagen
powiedzie komu co uprzej-

mego, grzecznego, powiedzie
komu komplement ; meinen

»fien ©ani najuprzejmiej za

to dzikuj; najserdeczniejsze

podzikowanie.
SBer&i'nbltdjteit, */• pi

:
'tn,

1) moc obowizujca; bie —
eines ©efe^eS moc obowizu-
jca, wano /. ustawy; 2)
zobowizanie «., obowizek
m.\ eine — auf ftd) nehmen,
wzi na siebie zobowiza-
nie; sen eingeben zacign
zobowizania

; feinen «en

nad)!ommen zadouczyni
zobowizaniom ; er bat mir
baburd) eine — auferlegt na-

oy tem samem na mnie
obowizek; obne — bez
zobowizania, bez obliga, bez
gwarancyi ; Slnerbietungen

oljne — oferty nieobowi-
zujce; 3) uprzejmo f.,
grzeczno /., komplement m.

üBerbi'nbung, sf. pi. »en,

1) take Sßerbinben, sn. «§,
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wizanie n., zwizanie n.,

zczenie n., spojenie n., spa-

janie n.; 2) poczenie n.
;

cbemtfcfce — poczenie che-

miczne; — 311 SBaffer komu-
nikacja wodna; telegrapbtfd)e,

telepbonijclje — poczenie te-

legraficzne, telefoniczne ; id)

ftetje mit biefem SBanfhauS tn

— jestem z tym domem ban-

kowym w stosunkach; in

Brieflicher — fteben by w
korespoudencyi; =en anfnüpfen
nawiza stosunki; in —
treten wej w styczno, w
stosunki; unfere gefchäftlichen

»en nasze stosunki handlowe;

3) zwizek m., unia /., sto-

warzyszenie n.
;

geheime —
tajny zwizek

;
ftubenttfcbe —

zwizek m., stowarzyszenie n.

studentów; religiöfe — zwi-
zek religijny, bractwo n.\

efielidje— zwizek maeski

;

§anbrt>erfer — korporacya
rzemielnicza, cech m.

Verbi'nbungSbcibn, */. pl.

"(Xl, kolej czca, cznica
kolejowa.

Verbi'nbunggboljen, sm. pl.

— , koek m., sworze spaja-

jcy.
Vcrbt'nbnngSfunfen, sm.

pl. —, iskra czca.
Verbt'nbung3gang, sm. =(e),

pi. =gättge, korytarz czcy
dwie ubikacye, kuloar m.

Verbt'nbungggeietfe, sn. =§,

pi. — , tor czcy.
Verbt'nbung§gtteb, sn. =e,

pl. =er, ogniwo n.

Verbi'nbung§fanal, sm. •§,

pi. Kanäle, kana czcy.
ä>ctbi'nbung§fnotcn, sm. =,

pi. —, wze limfatyczny.

Verbi'nbung3linte, sf. pi.

=tt, linia czca, cznica f.
Verbt'nbitngSloS, adi. \ adv.

bez komunikacji; bez zwizku.

Verbt'nbungfrntttel, sn. pi.

—, rodek komunikacyjny;
rodek m. poczenia.

Verbi'nbungirobr, ««• =e§,

pl. «e, Verbi'nbungönjbre,
sf. pl. -x\, rura czca.

Verbi'nbungSfch'iene, sf. pi.
=n, szyna czca.

Verbt'nbMigSftette, sf. pi.

'Xl, punkt m. czenia.

Verbi'nbungSftridi, sm. =e3,

pl. =e, cznik m. = tnoefiricb.

Verbt'nbnngStan, sn. =e,
pl. "t, powróz czcy.

Verbt'n&ungStiir, sf.pl. «en,

drzwi komunikacyjne.

Verbt'nbungSberbältniS, sn.

=ffe3, pl. »ffe, (chem.) stosunek
drobinowy.

Verbt'nbungftrjeg, sm. =es,

pl. «e, droga komunikacyjna.

Verbt'nbungSttiort, sn. -c§,

pl. »e, 1) cznik m. =
Äopula; 2) spójnik m.

Verbt'nöungSjetcljen, sn. =3,

pl. —, znak m. poczenia;
cznik m. = SBinbejeidjcn.

Verbt'ffen, adi. zawzity;
zacity.

SÖCtbi'ffeitljeit^ sf. zawzi-
to /., zacito f.

Verbieten,' »erbitte, »erbat,

habe »erbeten, va. wyprosi,
zakaza; id) »erbitte mir für
bie gufunft fotche ©päjje wy-
praszam sobie na przyszo
takie arty; Ärarijfpenben

»erbeten uprasza si nie po-

sya wieców.
Verbt'ttern, va. (haben)

jjmnöm baS Sehen — gorycz
komu ycie zaprawi; ba
bat unfere greube -tert to po-

psuo nasz rado; jmnbn
— rozgoryczy kogo.

Verbitterung, sf. rozgory-

czenie n.

Verblasen, »erblafe, »er-

bläjeft i »erbläft, »erbläft, »er=

blteS, habe »erbtafen, I. va. 1)

(blafenb »erbringen) id) Bab
täglid) »ier ©tunben — tr-
biem, przedem dziennie

cztery godziny; 2) ber Sffiinb

bat ben 9e&el — wiatr roz-

wia mg ; 3) bie ©lamaffe
ift fcbon — masa szklanna

ju jest wydta; 4) bie fär-
ben — farby lekko rozpro-

wadzi (malarstwo); II. fid)

— , vr. (haben) wytchn, wy-
sapa si.

Verblüffen, vn. (fein) wy-
powie, wybledn, straci
kolor.

Verbla'irern, vn. (haben)

eine ©telle im Suche — opu-
ci co, zamyli si prze-

wracajc kartki.

Verbiet'», sm. *§, ich toetfj

nichts über ben — biefer

Rapiere nie wiem, gdzie si
te papiery podziay.

Verblei'ben, »erbletbe, »er=
bletbfi, »erblieb, bin »er»

blieben, vn. 1 ) zosta, pozosta

;

»on aU bem ift mir nichtä

»blieben z tego wszystkiego nic

mi nie zostao; 2) zostawa,
obstawa; id) »erbleibe bei

meiner urfptünglicben 3ftei*

nung obstaj przy swojem
pierwotnem zdaniu; laffen

mir e§ babei — pozostamy
przy tem; ber ehrliche -Jiame

»erblieb ihm pozostao mu
uczciwe imi; id) »erbleibe

mit »orjüglictjer Hochachtung
zostaj ze szczególnem po-
waaniem.

Verbleiben, sn. 1) eä roirb

babei fein — tjaben to po-

zostanie tak jak byo; 2)

unfere =3 ift nicht hier nie

moemy tu poby, pozosta;
längeres — duszy pobyt;

befianbige — an einem Orte
stay pobyt.

Verbleiben, »erbleiche, »er*

bletdjft, »erblich,, bin »erblidjen,

vn. 1) wyblednie, wypowie,
zblakowa; bie gto&en finb

fdhon »erblichen kolory zbie-

dniay, wypowiay, zblako-

way ; bie £inte ift »erblichen

atrament zblad; »erblichene

©chrift speze pismo; 2)

umrze; ber Verblichene nie-

boszczyk m.

Verbieten,
t

va. (haben)

oowiem zala, plombowa.
Verble'nben, va. (haben)

osoni, zalepi, omami,
otumani, oln, zaln;
ba§ ©lücf »erblenbet szcz-
cie zalepia; fid) burd) etr».

— laffen da si oln, oma-
mi czem; bie eine SBanb
— mur wyoy kaflami.

Verble'ribung, sf. zalepie-

nie n.
t
omamienie n. ; olnie-

nie n., zalnienie n. ; wyo-
enie «., oboenie n.

Verbltfljen, adi. obacz SSer-

bleichen.

Verblü'ffen, va. (haben)

zadziwi, wprowadzi w zdu-

mienie, otumani; fid)
—

laffen da si odurzy, za-

skoczy, otumani; lafj bid)
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nidjt — , fjeifjt baä elfte ©eBot
nie daj si omami, mówi
jedynaste przykazanie; ner=

blütft,pp. zdumiony,uderzony,
otumaniony.

Verfilii'fftfyett, sf. zdziwie-

nie w., osupienie w., otuma-
nienie n., omamienie n., zdu-

mienie n.

Scrtlü'&ett, I. vn. (fein)

okwita, przekwita, prze-

kwitn
;

(przen. :) btefe
SEßäbdEjen ift fdjon DerblübJ
ta dziewczyna ju przekwita

;

II. vetblu)t, pp. i adi. prze-
kwity; eine =e ©cbónfjeit
przekwita pikno.

SJcrHÜ'^Cn/ sn. -, prze-
kwitnicie n., okwitnicie n.

SöerMü'mcn, I. va. (fjaben)

przystroi kwiatami, (przen.:)

zabarwia, upikszy, kolo-
ryzowa; II. oerblümt, pp.
adi. i adv. upikszony, za-
barwiony, koloryzowany;
eufemistyczny, alegoryczny,
przenony, obrazowy ; oer=
Mütnte 3ebe mowa ogród-
kami.

Verbluten, vn. (fein) i

ftcb —, vr. bie SBunbe —
laffen pozwoli krwi pyn
z rany; (przen.:) bie ©adje
{jat ftcb oerblutet sprawa po-
sza w zapomnienie, ucicha.

Söerblu'tung, sf. ujcie n.
krwi, przekrwawienie »
utrata /. krwi.

«erbosen, va. (baben)
wyoy dylami.

Verbo'Jjren, I. va. i) spoi
kokami, skokowa; 2) prze-
wierci, le wywierci; II.

fid) — , w. (przen.:) er Eiat

ft in ben ©ebanfen t)erbo|rt
zaci, zacietrzewi si w
myli; III. »erboljrt, pp. i

adi. zacity, zacietrzewiony

;

ein -er 2Jienfd) uparty czo-
wiek, maniak m.

Verbo'ltnjerfett, va. (Caben)
ogrodzi, zabarykadowa.
Verboten, va. (tjaben)

utwierdzi kokami.
Verbo'rgen, va. (Ijaben)

wypoyczy.
Ver&o'rgen, adi. i a«?«.

{pp. od nerbergen) skryty,
ukryty, tajny; =e ©djubföcber
skrytki, ukryte szufladki ; im

nerborgenen w ukryciu ;
—

galten ukrywa.
Verbo'rgenljeit, sf. ukry-

to f., skryto /., ukrycie n.
;

er lebt in — yje w ukryciu;
bie — fudjen szuka samo-
tnoci.

Verbo't, sn. °(e)§, pi =e,

zakaz m.\ (gertd)Uid)e —

)

kondykt m.
Wtlbo'tttl, adi. zakazany,

zabroniony, wzbroniony; »e

3Baren towar zakazany; »er

©incjang wstp wzbroniony;
•e §rud}t zakazany owoc.

Verbrä'meit, va. (§aben)

obszy, obramowa, oblamo-
wa; ein ßleib mit Sßelj —
obszy sukni futrem.

äkrbrä'mtmg, sf. pi =en,

obszycie n., obramowanie n.,

oblamowanie n.

Verbra'nb, sm. -(e), ma-
teryay palne.

Ver&ra'ten, nerbrate, ner*

brätft, oerbrät, nerbriet, bab
»erbraten, va. 1) ju niel 33utter

— wypotrzebowa smac za
duo masa ; 2) smac prze-

pali co.

Verbrou'dj, sm. =(e), spo-

trzebowanie n., konsumeya
/. ; rozchód m., odchód m.

;

zuycie n.

Verbrnu'cfjen, I. va. (b>ben)

uy, zuy; potrzebowa,
wypotrzebowa, ^potrzebowa,
konsumowa; id} Ijabe tei
papier nerbraudjt wypotrze-
bowaem duo papieru, wy-
szo mi duo papieru; ber

SWaurer oerbraudjt ju feiner

SCrbett ßalf unb ©tein mu-
larz zuywa do swojej ro-

boty wapna i piasku; ber

gctnje SBorrat ift nerbraudjt

cay zapas jest wyczerpany;
oerbrautfjt fein by zuytym,

üßerbrau'djggcgenftani), sm.
=e, pi «ftänbe, artyku kon-
sumcyjny; przedmiot m. do
codziennego uytku.

Ver&rau'djSfteuer, */. pi
=n, podatek konsumcyjny.

Verbrau'en, va. (Ijaben) na
warzenie (piwa) wypotrzebo-
wa.

Verbrau'fen, vn. (ijaben i

fein) wyburzy si, przesta
szumie; ba XHer tjat fdjon

nerbrauft piwo ju wyszu-
miao

;
(przen. :) wyszumie,

uciszy, uspokoi si; fein

Qoxn ift fdjon nerbrauft jego
gniew ju wyszumia, uspo-
koi si.

Söerbre'djen, »erbredje, uer=

bricbft, oerbricbt, »erbrach,

fjabe x>erbrod)en, va. 1) prze-

wini, wykroczy, dopuci
si wystpku; id) Ijabe bod)

nidjtg oerbrod&en nie pope-
niem wszake adnej zbro-

dni ; roaS Ijabe id) nerbrodjen?
w czem zawiniem ? er bat ein

©ebtcbt nerbrodjen dopuci
si poematu, popeni wiersz;

2) eine ©erte — skróci prt
przeamujc go.

$erbre'd)en, sn. =3, zbro-
dnia «., przestpstwo n., wy-
stpek m., wykroczenie n.,

wina/.; — gegen ©ott ober
bie $trd)e witokradztwo n. ;

ein — begeben popeui
zbrodni; jmnbm etro. al —
anrechnen poczyta komu co
za zbrodni.

Ver&re'djer, sm. =§, pi —
zbrodniarz m., przestpca m.
wystpca m., winowajca m

Verbre'djerin, sf. pi =nen
zbrodniarka f., winowajczy
ni /.

$er&re'd)erifdj, adi. zbro-

dniczy, zbrodniarski, wyst-
pny; =e §anbtungroeife zbro-

dniczy sposób postpowania;
-er Gfjarafter zbrodniczy
charakter.

Sßer&re'djerlolonte, sf. pi
-n, kolonia karna, osada /.

dla zbrodniarzy.

Verbre'u)erlaiifl)aljn, sf.

ywot zbrodniczy.

$er&re'u)erMtjftognomte,

sf. pi =n, fizyognomia/. zbro-

dniarza.

Verbret'ten, i. va. (b^aben)

rozszerza, szerzy, rozpo-

wszechnia, roznosi, rozpu-

szcza, rozsiewa; Qbeen —
rozszerza idee; einen ©e»
rud) — szerzy wo, zapach

falfdje ©eriicbte — rozpo-

wszechnia faszywe pogoski;
übetaE 2ob unb ©djredfen
— szerzy mier i zgroz;
eine febr oerbreitete 3eitung
bardzo rozpowszechniona ga-
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zeta; Siebt — szerzy wia-
to, owiat; II. fid) —, vr.

(Baben) 1) rozciga si, roz-

szerza si, szerzy si, roz-

chodzi si; ba ©ift oer=

breitet fid) über alle ©lieber

trucizna rozchodzi si po
wszystkich czonkach ; bie

fjflamme oerbreitet fid) po-
mie szerzy si; 2) szerzy
si, rozpowszechnia si,

rozchodzi si, krzewi si;

eS Bat fid) ba'g (Scrüctjt ner»

breitet szerzy, rozpowszechnia,
rozchodzi si pogoska; biefer

©ebraud) Bat fid) fd)on roeit

nerbreitet ten zwyczaj bardzo
si ju rozpowszechni.

'$erbret'ter, sm. »§, pi. —

,

szerzyciel «»., rozsiewacz m.,
rozmnoyciel m., propaga-
tor m.

äkrbrei'tung, »/., SBerbrei'-

ttn, sn. =3, rozszerzanie «.,

szerzenie n., rozpowszechnia-
nie n., rozsiewanie n., rozpu-

szczanie n. ; bie — ber fran«

jöftfcben ©pracbe rozpowszech-
nienie jzyka francuskiego;

geograpbifdje — geograficzne

rozszerzenie.

SBerbre'nnbar, adi. spainy.

Söcrbrc'nnöarfcit, sf. spai-

no /.

SSerbre'nnen, oerbrenne, cer«

brennft, »erbrannte, Bab r>er=

brannt, I. va. i vr. 1) pali,
spali ; id) fjabe ba ganje

§o!g oerbrannt spaliem cae
drzewo; ju 21fd)e — spopie-

li; bie ßöc&in Bat ben Sraten
cerbrannt kucharka spalia,

przepalia piecze; bie Qn-
Ser — iBre Xoten Indowie
pal zmarych; 2) bie ©onne
Bat bag ©ra cerbrannt
soce spalio traw; er

bot ein »erbrannte§ ' ©e-
ficfit ma opalon, ogorza
twarz; id) Bab tmdj mit Betfjem

SDSaffer oerbrannt sparzyem
si gorc wod

; ftd) an etro.

bie Ringer — sparzy sobie
na czem palce; fid) bie Sunge,
ben ©aumen — sparzy so-

bie jzyk, podniebienie; fid)

bie §änbe an Steffeln — spa-
rzy sobie rce pokrzyw;
ftdj beim §erb' bie §anb —
spiec sobie rk przy kuchni

;

(przen.:) fid) ba§ 2Jlaul —
sparzy sobie jzyk ; II. vn.

(bin »erbrannt) spali si;
roeidje §o!j nerbrennt fcBneCer

al fiarte^olj mikkie drzewo
szybciej si spala anieli
twarde.

$er&re'ni1Cn, sn. «§, spale-

nie n.

Skr&re'nnlid), adi. obacz
SJerbrennbar.

Verbrennung, sf. palenie

n., spalenie n.; — ber Seic&en

palenie n. zwok ludzkich,

kremacya /.

3)erbre'nnwtggj)roje&, sm.
proces m. spalenia.

ScrbrtC'fcn, I. va. potwier-

dzi na pimie ; hipotekowa;
raoBI cerbriefter Sefifc dobrze
utwierdzona wasno; Der»

briefte 5ed)te porczone prawo

;

II. fid) —, vr. rczy na pi-

mie.
Söerfirt'ngen, »erbringe, cer=

bringft, »erbringt, nerbracbte,

Bab nerbracBt, va. 1) spdzi,
przepdzi; id) Bab brei

SSocben auf bem anbe oerbradjt

spdziem trzy tygodnie na
wsi; ) zmarnowa, traci; bie

3eit müftig — marnowa
czas; traci czas na próno-
waniu; fein Vermögen —
straci, puszcza majtek;
feine Qugenb in imnb Sien»
ften — trawi modo w
czyjej subie.

löerbrii'tfeln, va. (Baben)

vn. (fein) i vr. pokruszy (si);

er |at ba§ Orot üerbröcfelt

pokruszy chleb; ba SSrot Bat

fid) üerbröcfelt chleb pokru-

szy si.

SSerbrü'bcrn, I. va. (Baben)

brata, pobrata kogo; II.

ftd) —, vr. (Baben) brata,
pobrata si, y z sob
poufale, fraternizowa.

SBerbrü'berung, sf. pi. -en,

1) pobratanie n., bratanie n.

si; 2) pobratymstwo n.

bractwo n.

Sßerbrii'ljen, va
%

i fid) —

,

vr. (Baben) sparzy, oparzy;
sparzy, oparzy si.

$erbu'ä)en, sf. va. (Baben)

wcign do ksiek.
SBerbit'djung, sf. pi. -en,

zaksiakowanie n.

Söerbu'blen, I. va. ; 1) prze-

trwoni na rozpust ; bie

3eit — spdzi czas na roz-

pucie; II. »erbuBlt, pp. i

adi. zalotny, lubieny; -e
2Betb zalotna, pocha ko-
bieta; «e§ 2Befen zalotno
/., kokieterya /.

ScrbU'hltfiett, sf. zalotno
/., kokieterya /.

SBe'rbum, sn. -(s), pi. -ba
i -ben, czasownik m.

SBerbu'mmeln, i. va. i)

©elb — przepuci, puci
pienidze; feine 3eit — tra-

ci czas na wasaniu si ; 2)
zapomnie, zapomn; II. vn.

(fein) lampartowa si; er ift

gang nerbummelt zupenie jest

zlampartowany; ein oer-

bummelteä ©enie zaniedbany,
stracony geniusz.

2krl)U'n&en, adi. 1) po-
czony; bie ÄapeUe ift mit bem
©cBulgebäube — kaplica je9t

poczona z gmachem szkol-

nym; eä ift ntit ©efa6r —
poczone jest z niebezpie-

czestwem; bie bamit -en

Übet ze strony tej rzeczy;

niebrtg =e ©d)iff okrt zbu-
dowany nizko; 2) sprzymie-
rzony ; 3) zobowizany, wdzi-
czny; id) bin SBnen bafiir

fe^r — jestem panu za to bar-

dzo zobowizany.

SScrbü'nbcn, i. va. i w.
(Baben) sprzymierzy, po-
czy si, konfederowa si;
II. oerbtinbet, pp. i adi.

sprzymierzony, poczony;
bie =en 2Räd)te sprzymierzone
mocarstwa.

$erbü'nbete(r), sm. --txi,pl.

-en, sprzymierzeniec m., zwi-
zkowy m., sojusznik m., kon-
federat m.

Söcrbü'rgcn, I. va. etro. —
(za)rczy za co ; ben ©d)aben
— rczy za szkod; fein

Sßort — rczy sowem, da
sowo w zakad; bie SBaBrs

Beit bie[er SRacbricbt lann id)

nid)t — nie mog rczy za

prawdziwo tej wiadomoci;
II. fieb —, vr. (Baben) id) oer-

bürge mid) bafiir, bafj er jablen

roirb rcz, gwarantuj za to,

e zapaci; III. oerbürgt,
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pp. i adi. pewny, prawdziwy,
autentyczny.

SBeriü'rflllttg, sf. porcze-
nie n., gwarancya /., zape-

wnienie n., kaucya /.

$erbit'fteit, va. (fjaben) [eine

©trafjett — odby czas kary.

$eröu'tten, vn. (fein) skar-

owacie, zanikn; ein Der»

butteter 3Kenfd) skarowaciay,
znikomy czowiek.

Serba'djen, va. (baben) po-

kry dachem.

Sßer&a'cljt, sm. =(e)3, podej-

rzenie »., posdzenie w. ;
—

tjdbert, begen mie, ywi po-

dejrzenie, posdza; jmnbn
in — baben mie kogo w
podejrzeniu, podejrzywa, po-

sdza kogo; — fdjöpfen po-
wzi podejrzenie; — erregen

wzbudzi podejrzenie ; mir ift

ber — aufgestiegen, bafj . .

.

nasuno mi si podejrzenie,

e . .
.'; im *e fteljen, geftobjen

JU baben by o kradzie podej-

rzanym; ber — trifft tnidj

pada na mnie podejrzenie

;

ber — trifft oft ben Unfdjut»
bigen podejrzenie pada czsto
na niewinnego.

Sßer&ä'djttg, adi. podejrzany;

posdzony ; =e SBorte podej-

rzane sowa; %fyv ©djroeigen

ift mir — milczenie paskie
jest mi podejrzanem; be§

2)tebftafiI3 — fein by po-

sdzonym o kradzie; baS

ift — to jest podejrzane.

SBerbä'djttgett, va. ^aben)
podejrzywa; posdza, mie
w podejrzeniu; fid) felbft —
podejrzywa samego siebie.

SBerb'ödjtigfeit, sf. podej-

rzano f.

$erbö'd)tigmtg, sf. pl. =en,

podejrzywanie »., posdzanie
n., posdzenie n., insynua-
cya f.

$erba'd)t3grunb, sm. =e§,

pi. =griinbe, powód m. (do) po-

dejrzenia.

$erba'd)tgmoment, sn. =e§,

pi. -e, obacz SSerbadjtgrunb.

$eiba'mmen, i. va. (fjaben)

1) skaza, zasdzi; jum Sobe
— skaza na mier; ju einer

©elbftrafe — skaza na grzy-

wn; 2) potpi, potpia,
wykl; eine Sebre — pot-

pi nauk; id) roili nerbammt
fein! chc by potpionym,
niech mnie dyabli wezm!
©ott »erbamme mtd)! niechaj

Bóg mnie potpi!; II. oer=

bammt, pp. adi. i adv. ska-

zany, potpiony, przeklty,
niegodziwy; eroig — na wieki

potpiony; ba<3 ift eine -e

@efd)td)te to przeklta sprawa
;

ein «er ©tretd) to dyabli,

dyabelski figiel; eS ift — falt

dyablo zimno ; — roentg okro-

pnie mao; baä ift feine =e

?ßflid)t unb ©cbulbtgfeit to

jest tylko jego psim obowi-
zkiem; oerbammt! do dyaba!

Sßerbä'mmeit, va. (baben)

grobl zastawi.

$erba'mmen§tüert, adi. go-

dny potpienia.

SSerbä'mmern, L va. (baben)

id) bab eine ©tunbe oerbäm*
mert przepdziem godzin
na marzeniu; II. vn. (fein)

zmierzcha.
äJcrba'mmtid), adi. obacz

aSerbammungroert.

SScrba'mnintS, sf. potpie-
nie n.\ ©träfe ber — kara/,
potpienia.

$erba'mmung, sf. pi. «en,

skazanie «., potpienie n.;

erotae — wieczne potpienie.

^erba'mmungSfjintdj, $er=
ba'mmimgäurteU, sn. =g, wy-
rok potpiajcy.

23erba'mmen3uiert, aScr=

ba'mmeuSuiürbig, adi. godny
potpienia.

$erba'mpfen, I. va. (baben)

1) da wyparowa; 2) er bat

oiel Saba! oerbamoft wyku-
rzy wiele tytoniu; II. vn.

(fein) (wy)parowa, wywie-
trze.

SBerba'mjjfen, sn. =§, SSer«

ba'mjjfltttg, sf. wyparowanie

»., parowanie n., waporyza-
cya f.

$erba'nH)fimg§fäl)tgfeit, sf.

zdolno f. waporyzacyi.

^erba'mjjfungSfdjneü'igfeit,

sf. szybko
f.-

waporyzacyi.

SBerba'nfeit, va. (baben) za-

wdzicza, zawdziczy; id)

oerbanfe ibm ntele im 2ebtn
zawdziczam mu wiele w y-
ciu; ibm baben mir eS ju —
jemu mamy do zawdziczenia;

Sn ten ber, 5S5euf=tJ0lntf(fie§ SBßrter&udj.

btefen 33erroei3 Ijabe id) bir

JU — z twojej aski dosta-

em t bur.
8Serbait'eri, va. iw. (fjaben)

trawi, przetrawi, strawi

;

id) oerbaue aUe§ gut wszystko
dobrze trawi; bie ©peifen
— fid) letdjt te potrawy tra-

wi si lekko, s lekko stra-

wne; id) tonnte ben Sial nidjt— nie mogem strawi w-
gorza

;
(przen. :) roa§ bu gelefen

faft, mufjt bu aud) — to co
czytae, musisz te przetra-

wi ; id) iann btefen 3Jienfd)en

nid)t — nie znosz tego czo-
wieka.

$erbait'lid), adi. strawny,
atwy do strawienia.

$erbau'ltd)fett, */. stra-

wno f.

©erbau'ung, sf., $erbau'en,
sn. trawienie n. ; eine gute
— baben dobrze trawi; et

leibet an fd)Ietf)ter — cierpi

na niestrawno, dyspepsy.
$erbau'mtg§awarat, sm.

«(e), narzd m. trawienia.

$erbau'ung3öeffl)trjerbe, sf.

pi. =n, dolegliwo f. przy
trawieniu.

SSerbou'ungSgcfdjfift, sn. =eä,

sprawa f. trawienia.

aSerbau'ungäfanal, sm. -§,

droga f. trawienia.

$erbau'uttg§fraft, sf. sia /.

trawienia.

$erbait'ung3mUteI, sn. =§,

pi. — , rodek m. na trawienie.

$erbau'ung§organ, sn. =e§,

pl. =e, organ m. trawienia.

Skrbait'unggfaft, sm. -.e§,pl.

sfäfte, sok odkowy.
$erbau'ung3fd)ü)ädje, sf.

osabione trawienie, dyspep-
sya /.

SScrbau'ungSftoff, sm. -e§,

pl. «e, pepsyna /.

a3erbau'uttg3ftiinmg, sf. pl.

ten, zaburzenie odkowe,
niestrawno /.

SBcrbau'unggoiccfjCug, sn.

=e§, obacz SSerbauungSorgan.

SBcrbc'cf, sn. »(e)§, pl. ~e,

1) pokad m. (na okrcie);

2) — eineS SBagen dach m.
powozu; ©ifc— etneä Omni-
bus imperya ?».,dach omnibu-
sowy.
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Söcrbe'cfen, 1. va. (baben)
j

pokry, okry, przykry, za-

kry ; zamaskowa, osoni;
er oerbecft gern bie gebier

anberer od chtnie osania,

pokrywa wady drugich; II.

oerbecft, pp. i adi. ein oer=

becfter 3A>agen kryty powóz;

(przen. :) in -en 2Borten

ogródkami.

Söerbe'dfi^, sm. =e8, pi *e,

siedzenie n. na pokadzie, na

dachu (omnibusu).

ä$erbe'n!en, werbenie, oer«

benfft, oerbenlt, oetbachte,

fjabe uerbad)t, va. jmnbm etro.

— wzi komu co za ze

;

©te werben e3 mir nid)t —
pan mi tego nie wemie
za ze.

äkrbe'rfi, sm. *§, zguba

/., ruina /. ; ba§ ift ber —
ber ©efunbCett to jest ruin
dla zdrowia.

Sßerbe'rbcn, oerberbe, oer*

birbft, oerbirbt, oerbarb, oer=

bätbe i oerbiirbe, oerborben,

I. vn. (fein) psu sie, zepsu,
popsu sie; zniszczy si;

biefeS Dbft ift oerborben te

owoce s zepsute, zgnie ; an
if)tn ift ein ©olbat oerborben

byby dobrym onierzem

;

baju bin id) oerborben nie

jestem stworzony do tego

;

fie finb oerborben, geftorben

zginli, zmarli; II. va. (Ijabe)

zepsu, popsu kogo,

co; zniszczy, niszczy; er

Ijat fid) bie Slugen oerborben

popsu sobie oczy; ber Stegen

b,at ben £ut oerborben deszcz

zniszczy kapelusz; — ©ie
nidjt ben Sßretö nie psuj pan
ceny

;
jmnbm bie grenie an etto.

— popsu komu rado z

czego
; feine ©cfunbljeit —

zniszczy sobie zdrowie
; ftd)

ben 3JJagen — popsu sobie

odek; ba§ ©efdjäft toutbe

oerborben popsuto interes;

et Ijat mir bie Äinber oer«

borben zepsu mi dzieci; e3

mit jmnbm — narazi si
komu; ei mit niemanbem —
z kadym by na najlepszej

stopie; (take oerberbte, oer-

berbt), jmnbn fittlid) — po-
psu kogo moralnie; Bófe S3et=

fpiele — gute Sitten z kim

kto obstaje, takim si staje;

luftig leben, feiig fterben,

beifjt bem Seufel ba§ ©piel
— uywaj wiata, lecz miej

z cnoty chlub, pomieszasz

dyabu na dusz rachub.

Ser&e'r&eit, sn. «3, 1) ze-

psucie n.; korupcya /., de-

prawacya f. bem — unter-

worfen podlega zepsuciu w.;

ba3 gteifd) oor bem — beroab,-

retl ochroni miso od zepsucia

;

2) zguba f, ruina /".; baä ift

fein — to jest jego zgub,
ruin; jmnbn in§ — ftiirjen

wtrci kogo w nieszczcie,

popchn kogo do zguby;
(przen.:) am 3ianbe beö =3

fiefjen sta nad brzegiem prze-

paci; jmnbm gum — geretdjen

sta si czyj zgub ; ber

SSeg beä -ä droga do zguby.

^öerbc'rocnbrtnncnb, adi.

zgubny.

SBerbe'rber, sm. =§, pi. —

,

1) niszczyciel m., ten co

psuje, psotnik m. ; 2) uwo-
dziciel m., ten co szerzy ze-

psucie.

^eröe'rbltd), adi. 1) atwo
si psujcy, ulegajcy zepsu-

ciu; ba§ ift eine tetd)t «e

SBare ten towar atwo ulega

zepsuciu; 2) zgubny, szko-

dliwy; ba fonnte Sfjnen —
merben to mogoby by zgu-

bnem dla pana; =e Seitüre

lektura szkodliwa; *e Se^r«

metnungen doktryna korum-
pujca.

$erbe'rblid)feit, sf. zgu-

bno f., szkodliwo /.

93erbe'rbnt3, sf. i sn. =ffe§,

1) obacz SSerberben; 2) ze-

psucie n., korupcya /., upa-

dek moralny, skaenie w.,

deprawacya /., zgnilizna f.;

baS — unfere gettalterg

zgnilizna naszego wieku.

üöttbe'rbt, adi. zepsuty

;

-e ©itten zepsute obyczaje.

Skr&e'r&tljeit, sf. zepsucie

n., korupcya /., deprawacya

f., degeneracya /.

2)erbeit'tftdjcn, ta. (fjaben)

objani, wyjani, uprzy-

tomni.
SBerbeu'tfdjen, va. (haben)

1) na jzyk niemiecki prze-

oy, przetumaczy; 2)
zniemczy, germanizowa.

2krueu'tfd)ttng, sf. prze-

kad m., tumaczenie n. na
niemiecki jzyk.

$ert)t'd)tbar, adi. zg-
szczalny.

Skr&t'djteit, I. va. (Ijaben)

zgszcza, kondensowa; II.

ftd) —, vr. (baben) zgszcza
si.

'äkr&t'djter, sm. =8, pi. —

,

zgszczalnik m.
Söeröi'djtmtß, sf. pi. =en,

zgszczenie n., zgszczanie

n., kondensacya /. ; bie —
be§ 5)ampfe skroplenie n.

pary.

$erbt'd)timo8aWM<rt> sm.

=(e), pi. --t, kondensator m.,

aparat m. do zgszczania.

SBer&t'tfeit, L 'va. zgci;
eine g-lüfftgleit burd) ©in-

fod)en — zgci pyn przez

wygotowanie; kondensowa;
II. ftd) — , vr. (baben) zg-
stn, zgstnie, ci si.

JBerbt'ifen, m. =%, 3?er=

bt'rfltltfl, sf. zgstnienie n.

^ßcrötc'ncn, w
%
(baben) i)

zarobi, zarabia, zyska;
id) oetbtene tägltd) oier

fronen zarabiam dziennie

cztery korony
; feinen Seben»

unterhalt — zarobkowa na
ycie; otel an einer Sa^i —
zarobi, zyska 1 duo na ja-

kiej sprawie; man oerbient

babei ntdjt ba§ ©alj jur

©uppe nie zarabia si przy-

tem ani na pietruszk; ba§
bat er ftd) fauer oerbient

uczciwie na to zarobi; roa§

Ijaft "on babei oerbient? ile

na tern zyska? 2) zasuy
na pochwa, kar ; er oer-

bient, geftraft ju róerben za-

suguje na kar, by uka-

ranym; ba§ oerbient nid)t,

beanttoortet su werben to nie

zasuguje na odpowied; baS

bab id) urn ©te ntcbt oerbient

nie zasuyem sobie u ciebie

na to, nie spodziewaem si
tego po tobie; bamtt bai er

fitf ben SDanl unferer gamilie

oerbient zasuy sobie tem na

wdziczno naszej rodziny;

er oerbient eg to mu si na-

ley; 3) er Ijat ftd) urn baS
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SJaterlanb fetjr ncrbtent ge»

madjt wielkie pooy dla

ojczyzny zasugi; er jjctt fid)

urn biefe Angelegenheit fe^r

oerbient gemacbt zasuy si
bardzo w tej sprawie; ein

»erbienter 9Jknn zasuony
czowiek ; ber Decbientefie

ÜDiann najzasueszy ma.
Skrbte'itft, sm. i sn. -e,

pi. =e, 1) (przewanie m.) za-

robek m., zysk m. ; ba ift

mein ganger — bet ber ©ad)e
to jest cay mój zarobek,

zysk przy tej sprawie; roenig

— Ijaben zarabia mao; e§

tft fein — babei na tem si
nie zarabia; rote ber —

, fo ber

©erotnft jaka praca taka
paca ; 2) (przewanie n.)

zasuga f. ; ein SDtann non— zasuony m,m o za-

sugacb; nidjt ganj ofjne —
fein nie by cakiem bez
zasugi; eä ift fein — , baf} . . .

jest to jego zasug, e ...
;

feine =e urn bie ©tabt jego
zasugi okoo miasta; roie ba
—

, fo ber 3tufjm jaka zasuga,
taka sawa; bct — roirb

feiten belohnt zasuga nie

czsto znajduje nagrod.

SBcrbtC'nftn^, adi. 1) poy-
teczny, uyteczny, bdcy
zasug, zasugujcy na
wdziczno, zasug; 2)

intratny, lukratywny, zysko-

wny, korzystny.

SBerbie'nftfidjfett, sf. za-

suga /. (jako przymiot), za-

suono /., poyteczno /.

äkr&te'nftiog, adi. i adv.

1) nie majcy zarobku, zysku

;

bez zarobku; 2) nie majcy
zasugi, bez zasugi.

Soerbifnftmebaitfe, sf. pi.

»n, medal m. zasugi.

Söerbie'nftfreiiä, sn. =e§, pi.

*e, krzy m. zasugi.

äkrbie'nftorben, sm. =§, pi.

— , order m. za zasugi.

SÖCrbie'nftUOtC, adi. zasu-
ony, peen zasug.

ÖCrbtC'nt, adi. zasuony,
suszny; fid) urn etro., urn

jmnbn — mod)en przysuy
si czemu, komu; -e ©träfe
zasuona kara.

SBerbtCnteimafóen, adv. za-

suenie, susznie, sprawie-

dliwie.

Söerbt'ft, sn. «e§, pi. -e,

werdykt m., wyrok m. sdu
przysigych.

SöerÖt'nn, sm. s(*)§, l) na-

jem m., najcie »., wynajcie
n. ; 2) ugoda /., akord m.\
in — arbeiten pracowa w
akord ; eine 2trbeit in — geben
odrla prac w akord.

Skrbi'ltgen, oerbinge, ner=

bingft, nerbtngte, bab cer-

bungen i oerbingt; I. va. i)

naj, wynaj, wynajmo-
wa, zamówi; einen SBagen
— wynaj, naj wóz ; einen

Se&rltng bei einem ieifter
— da chopca do terminu,

do nauki; jmnbn in bie $oft— odda kogo na wikt, na
pensy; 2) jmnbm eine Slrbett

— odda komu robot do
wykonania, odda robot w
akord ; II. fid) —, vr. (ijaben)

naj si, pój w sub

;

fidj bei jmnbm alg SDiener —
wstpi do kogo do suby,
wynaj si u kogo, komu za

sucego.
akrbi'ngtmg, sf. pi. »en,

akord m., ukad m., najem m.

WtlWiMtfäftn, va. prze-

tumaczy, tumaczy; inter-

pretowa.
$erbo'Intetfdjitng, sf. pi.

=en, przetumaczenie n., tu-
maczenie n.; interpretacya /.

Söerbo'nnent, va. (fjaben)

1) zburczy, nabra; (przen.
:)

»erbonnert, adi. ogromnie,
dyablo; 2) ber SWidjter bat

ihn uerbonnert sdzia skaza
go na kar, zasdzi go.

SJerbo'Weln, I. ya. (h,aben)

podwoi, podwaja, zdwoi;
er hat feinen ©ifec »erboppelt

podwoi gorliwo; ben
©d)rttt — podwoi kroku;

ben ©infa^ — podwoi
wkadk; II. ftd) —, vr.

(fjaben) podwoi si; bie

2lrbeit bat fid) je£t oerboppelt

robota podwoia, zdwoita si.

$erbo'Wrtn, sn. -§, $er=
bO'^Cltmg, sf. pi. =en, po-

dwojenie n., zdwojenie n.

$erbn'rkn, adi. I) ze-

psuty, popsuty, zgniy; «er

3Bein zepsute wino; =e§ {Cfeifd)

zepsute miso; =er 2)iagen

zepsuty odek ; =er ©e»
fdjmacf zy smak, niesmak
m.; zy gust

;
%um Kaufmann

ift er — nie jest stworzony
na kupca; 2) obacz SSerberbt.

sßerbo'rbenfiett, sf. i) ze-

psucie «., korupcya /. ; 2)

fittlidje — obacz 23erberbt)eit.

5ÖCrbO'rren, vn. (fein) usy-

cha, uschn; biefer 33aum
ift üoHfiänbig nerborrt to

drzewo zupenie uscho.

Skrbrä'ngeit, va. (b>6en)

wyprze, wypiera, wyrugo-
wa, uchyla, uchyli; bie

§anbarbeit ift burd) bie 9Jca*

fchinenatbeit oerbrangt praca
rczna jest wyparta prac
maszynow; einen -Jceben-

buljier — usun wspóza-
wodnika; »om Stron —
obali z tronu, zdetroni-

zowa; jmnbn au§ feinem

23efifctum — wygna kogo
ze swej posiadoci; jmnbn
auä feiner ©telle — wyru-
gowa kogo z posady.

Söerbrü'ngen, sn. =§, $et>
brä'ngung, sf. pi »en, wy-
parcie n., wyrugowanie n.

SBerbre'fien, I. va. i vr.

(f)aben) przekrca, przekr-
ci; wykrzywi, przekrzywi;
jmnbm ben 2lrm — skrci
komu rami; iin §at —
wykrca, wykrzywia szyj;

fid) ben lrm — wywichn
rami; ba3 ©efid)t — robi
grymasy, stroi minki ; bie

2tugen — przewraca oczyma;
ein ©d)Iof$ — przekrci
zamek; 2) przekrci, wy-
krci, baamuci, wykoszla-
wi, faszowa; jmnbm ben

$0»f — zawróci komu go-
w; btö bat ifjm ben ifopf

nerbreljt to mu przewrócio
w gowie; ba§ 8ed)t, ba§

©efefc — nagina prawo,
ustaw ; ben ©inn be§ ©a^e
— przekrca sens zdania;

jmnbg SBorte — przekrca
czyje sowa; II. Derbrefjt,

pp. i adi. obacz SJJerbrefjt.

SÖCtbrc'^t, adi. przekrcony,
wykrzywiony, skrcony, prze-

wrócony, przewrotny; =e

Sibeen spaczone myli; er

44*
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ift — przewraca mu sie w
gowie, ma bzika.

^CrÖre'lMett, sf. przewro-

tno f.

Söertre'Ijling, */• przekr-
canie n., wykrcanie n.,

zwichnicie »., przewracanie

n.; bie'— be§ Siebtes wy-
krcanie, przekrcanie, nagi-

nanie prawa.

Jtferiiret'fadjcn, va. (haben)

potroi.

$er&ret'fafl)cn, sn. -§, SBer»

brci'fOo)Ultß f
«/". jp. -en, po-

trojenie n.

%vfox\t%v\, oerbriefet, cer«

brofj, »erbroffen, vimpers.

(t)aben) 1) eö »crbrie^t mid)

gniewa, zoci mnie, niechce

mi sie, przykro, niemio mi;

biefe '2lu§gabe »erbrofc tfm

ten wydatek go gniewa; 2)

fid) bie 3Kü6e ntd)t — laffcn

nie aowa fatygi; ftd) leine

soften — laffen nie aowa
kosztów; ftd) nidjt — laffen

nie leni si.

SBer&ne'ftnä), atf«. I) przy-

kry, nieprzyjemny, cierpki,

markotny, mrukliwy ; eine

«e SOliene kwana, markotna
mina; 2) przykry, niemiy;
e§ ift eine =e 21ngelegenf)eit

to jest niemia, nieprzyjemna,

przykra sprawa; rote — ! co

za nieprzyjemno!

äkr&rie'pdjfeit, sf. pi.

«=en, 1) przykro /., nieprzy-

jemno /. ; fid) =en jujte^en

narazi si na przykro;
mit imnbm' «en haben mie
z kim nieprzyjemnoci, przy-

kroci ; 2) bez pi. marko-
tno /., zy humor; ettt). ttt

bet — äußern powiedzie co

W przystpie zego humoru.

33erbro'ffen, pp., adi. i adv.

1) niechtny, leniwy, nie-

skory, do niczego; ctro. —
un zrobi co niechtnie; 2)

obacz SSerbriejjüd) 1).

83er&ro'ffenljeit, sf. i) nie-

ch /., lenistwo n., niesko-
ro /. ; 2) zy humor, mar-
kotno /.

ÜBerbra'tfen, va. (fjaben) i)

spotrzebowa na druk; 2)
omyli si w druku, faszy-
wie wydrukowa.

äJeriirii'tlen, va. (b,aben)

zmi.
SÖCrÖrU'ß, sm. -ffeS, 1) przy-

kro /., nieprzyjemno /.,

kótnia n. ; ba> roirb — geben
z tego bdzie przykro, nie-

przyjemno; 2) zo /., zy
humor, zmartwienie w., zgry-

zota/., niezadowolenie n.; etro.

jjUtn — tun zrobi co na
zo; jmnbnt — machen mar-
twi kogo

;
ju meinem größten

— ku memu wielkiemu
zmartwieniu; ettt). mit — fehen

widzie co niechtnie; 3)

einen — haben mie garb,

by garbatym.

$erbu'>fielung, sf sworz-
niowanie n.

Serba'ftcn, m.
t

(fein) i)

wywietrze, przesta pachn;
2) »erbufte! wyno si, zni-

knij ! ^leintgleiten
—

' laffen

zwdzi, kra drobiazgi.

SkrüU'ftltng, sf. wywietrze-

nie »., wyparowanie n.; zni-

knicie n.

SBerim'mmen, i. vn. (fein)

zgupie, ogupie; btefer

Qunge ift gänjltd) uerbummt
ten chopiec zupenie zgu-
pia; II. va. ogupia.

äJerbu'mmt, adi. zgupiay,
ogupiay.

SBctüU'mmmtg, Sf. zgupie-
nie n.

$erbu'mnumg§Mtem, sn.

«8, system m. ogupiania.

SBerbu'ntpfcn, va. (haben) i

vn. (fein) guszy, przygu-
sza, tumi, przytumi.

äkr&U'ltg, sm. »e3, obacz

SSerbing.

SSerbU'nlefo, I. va. (tjaben)

zaciemnia, ciemnia; bie

SSorbänge nerbunfeln bag 3tm=
mer firanki zaciemniaj po-

kój; (przen.:) przymi, za-

mi, zakasowa; er »erbun=>

felt iljn stawia go w cieniu;

II. fid) —, vr. ciemni si, za-

ciemni si.

SßeriM'nMimg, ff.
zacie-

mnienie w., ciemnienie n.

S3crbit'nnfiar, adi. dajcy
si rozcieczy.

'SSerbü'nnbarfeit, «/.mono
f. rozcieczenia.

Söerbü'tmen, va. (fiabcn)

rozrzedzi, przerzedzi, roz-

cieczy, rozrobi, roztwa-
rza; färben — rozcieczy,
rozrobi farby; ein ©tüd
£>oij — rozszczepia drzewo

;

bie föetfjen ber Ärteger —
przerzedzi szeregi bojowni-
ków; eine ©auce — rozrzedzi
sos; Söetn mit SBaffer — roz-

wodni wino ; oerbünnte Suft
rozrzedzone powietrze.

SßCrÖÜ'nnUltg, sf. rozrze-

dzanie n., przerzedzanie n.,

rozcieczanie »., rozrabianie n.

Skr&lfnfteit, vn. (fein) wy-
parowa, ulatnia, ulotni si.

SSerbü'nften, ««. (haben)
ulatnia, wyparowa co.

SBerbu'nftung, sf, SJcrbitn-

ftUltg, */. pi. <=en, ulotnienie

«., wyparowanie n.

83erim'rfteit, vn. (fein) gi-n z pragnienia.

"SBcrbü'ftern, L va. (haben)

zaciemni, ciemni; zaspi,
omroczy; II. fid) —, vr.

(haben) ciemni si, zas-
pi si.

Stabilen, va. (haben)

wprawi w zadumienie, zmie-
sza; jmnbn oerbufct madjen
wprawi kogo w osupienie.

SßertM'tjt, adi. zdumiay.
sßcrc'bcln, I. ya. (haben)

ulepszy, ulepsza; uszlache-
tni, poprawi; ^ftanjen —
uszlachetnia roliny ; ba§
§erj — uszlachetni serce ; II.

fid) — , vr. (haben) uszlache-

tni, udoskonali si.

83er'eb(e)lung, sf ulepsza-
nie w., poprawianie n., uszla-

chetnianie n.

Skre'heltrt)en, I. va. (Caben)
da w maestwo, wyda
za m, oeni; II. fid) —

,

vr. (haben) pój za m, oe-
ni si, pobra si.

$erVheiid)i, adi. zamna,
onaty; =e 31. po mu N.

$ere'heltfl)llltg,s/: amcie.
Skre'ljren, va. i) czci,

uwielbia, wielbi, szanowa,
ubóstwia kogo; id) nerehre

©te rote einen SSater szanuj
pana jak ojca; mein »erehrter

ÄOÜege! mój szanowny kole-

go 1 id) oereb^re biefe grau
uwielbiam t kobiet; 2)

ofiarowa komu co dla oka-

zania czci; 3) eine Tratte
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— akceptowa trat, honoro-
wa weksel.

Jßere'ljrer, sm. -8, pi. —,
wielbiciel m., czciciel m.,

adorator m. ; er ifi ein grofjec— btefe Slutorä jest wielkim
zwolennikiem tego autora

;

fie Ijat oiele — ona ma wielu
wielbicieli, adoratorów.

Bete'ljrerirt, sf. pi. -nett,

wielbicielka /., adoratorka /.

$$tXt'1}l\\fy t adi. szanowny

;

tfjr =e ©djretBen paskie
szanowne pismo; an bte =e

SBttd&^anblung do szanownej
ksigarni.

Screening, «/• i) cze /.,

czczenie »., uwielbienie «.,

ubóstwianie n., adoracya /.,

uszanowanie n.
; jmnbm feine— Bejetgen oddawa komu

cze; — ber. Jungfrau Ta*
ria kult m. Matki Boskiej

;

meine — ! moje uszanowa-
nie! 2) mir äroeifeln nidjt an
ber pimftlic|en — unferer
Unterfcfjrtft nie wtpimy, e
zechcesz pan punktualnie
nasz podpis honorowa.

Skre'Ijntiiggtüert, $er=
C'^rungSttiirbtg, adi. czcigo-
dny, godny uwielbienia, ubóst-
wienia.

33em'i>en i SBerei'bigen,
va. zaprzysidz; bte Gruppen— zaprzysidz wojsko; ner°
etbet, »eretbtgt, adi. zaprzysi-
ony, przysigy.

$eret'n, sm. -(e)8, pi. =e,

stowarzyszenie n., towarzy-
stwo n., zwizek m. ; klub w.

Strei'nfiar, adi. czny,
zgodny, dajcy si pogodzi,
poczy z czem.

Söerei'nfiareit, I. va. (Baben)
ukada, uoy; umówi si
o co; groei ©adjen — po-
czy dwie rzeczy; II. ftd) — ,

vr. (BaBen) ukada, uoy
si, umówi si; fie BttBen

ftdj bafjin oereiBart uoyli
si w ten sposób; in ben eon
un§ gu =ben grifien w ter-

minach przez nas ustano-
wi si majcych ; III." vimp.
ftd) nidjt — laffen nie da
si pogodzi.

*3?erei'n& arfeii, sf. zgo-
dno /.

Beret'nfiauing, sf. ukad
m., umowa f.

Serei'nen, va. (BaBen) ob.

^Bereinigen.

$erei'ltfacf)ett, va. (CaBen)
uproszcza, uproci.

SSerCt'ltfadlHng, sf. upro-
szczenie n.

Sßeret'itigen, I. va. i) po-
czy, czy; zjednoczy;
kojarzy, zespoli; in eine

ÜWaffe — skupia; auf einen
Sßltnft — koncentrowa; im
SKtttetpuntt — centralizowa';

traft mit Qugenb — czy
si z cnot; nur — unfere
Sitten mit ber fetntgen -
czymy nasze proby z jego
prob; groet äfcmter in einer

^ßerfon — piastowa równo-
czenie dwa urzdy; bte SScr=»

einigten «Staaten eon 9torD=
amerifa Zjednoczone Stany
Ameryki pónocnej ; mit Der»
einigten Gräften wspólnemi
siami; 2) pogodzi, zespoli;
SBtberfprtidje — pogodzi
sprzecznoci; id) farm eä mit
feinem Sfjarafter ntdjt — nie
mog tego pogodzi z jego
charakterem; II. ftd) —, vr.

(tjaBen) poczy si, skoja-
rzy si, zwiza si; skom-
binowa si; fie Bereinigten

ftd) bafjin, bafj . . . uoyli
si w ten sposób, e ...

;

ftd) gu bemfelBen ftmäe— poczy si w tym sa-

mym celu ; biefe Singe laffen

ftd) ntdjt — te rzeczy nie
daj si pogodzi z sob;
alle Sugenben — ftd) in irjm

wszystkie cnoty si w nim
cz, posiada wszystkie
cnoty; aUe oeretntgt ftd) ju
meinem SSerberBen wszystko
si skada na moj zgub.

Bereinigung, sf. pi. =en,

poczenie »., zespolenie n.,

zjednoczenie n. ; stowarzysze-
nie «., zwizek m., unia /.,
konfederacya /.; zebranie n.,

koncentracya /., skupienie
n. ; kumulacya /. ; alians

m., przymierze m., sojusz m.

SBerei'iugungglittie, sf. li-

nia /. czenia, linia styczna.

S3em'niguttg§mittel, sn. =s,

pi. — , rodek m. czenia.

Sßerei'mgimggaunft, sm.
°t8, pi. -e, punkt zoomy.

sßerei'nigiingsredjt, sn. =e§,

pi. =e, prawo n. czenia si,
prawo n. koalicyi.

$erei'nnal)mett, va. (BaBen)
pobra, mie dochód, utar-
gowa.

SBerei'nfamen, va.
^
(BaBen)

osamotni, wyosobni, izolo-

wa.
aSeret|nfam«ng, sf. osa-

motnienie n., odosobnienie
n. ; izolacya f.

%txti'n§Hi)ii, sf. pi. =en,
droga elazna zwizkowa,
kolej zwizkowa; cznia f.

Söerei'nißefiiet, sn. obrb
m. krajów zwizkowych.

$em'n§gefe£, sn. =e3, pi.

-e, ustawa /. o stowarzysze-
niach.

SBerei'ngJiauS, sn. =fe§, pi.

«Bäufer, dom m. stowarzy-
szenia.

SBerei'näfaffe, sf. kasa /.
stowarzyszenia, kasa zwi-
zkowa.

SSerei'ttSnteier, sm. *%, dzia-

acz m. w licznych stowa-
rzyszeniach.

$eret'n§meierei, sf. nao-
gowe krztanie si w stowa-
rzyszeniach.

$erei'n3mitglieo, sn. .(e)§,

pi. =er, czonek m. stowa-
rzyszenia.

33eret'n§redjt, sn. -es, pra-

wo n. o stowarzyszeniach.

Sßerei'nStaler, sm. =3, pi.

— , talar zwizkowy.
sBerei'ngftahtten, sn. pi.

ustawa /., statuta pi. stowa-
rzyszenia.

SBem'nSbermögeu, sn. =g,

majtek m. stowarzyszenia.

$erei'it3trjefen, sn. =§,

sprawa /., sprawy pi. stowa-
rzysze.

SSerei'njeln, I. va. (B,aBen)

dzieli, porozdziela, rozdro-
bni

; eine ©emälbefamm-
lung — kolekcy obrazów
pojedynczo sprzedawa; bte§

SöetI rotrb ntdjt oereinjelt

dziea tego nie sprzedaje si
czciowo; baS geuer Bet

einer geuerBrunft — izolowa
ogie przy poarze; II. uer=
einjelt, pp. i adi. oddzielny,
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odosobniony, izolowany; spo-

radyczny; ber gali ftebt —
ba jest to wyjtkowy, wypadek.

akret'n3ClW1flf sf. oddzie-

lanie 11., rozdrabianie n.,

izolowanie n. ; sprzeda cz-
ciowa, drobiazgowa.

^CrCt'tCllt, va. (fiaben) roz-

chwia, zniweczy, w niwecz

obróci, udaremni ; einen

pian — udaremni plan; r>er=

eitelt roerben spezn na
niczem.

SJeret'tellütfl, sf. zniwecze-

nie »., udaremnienie n.

äkrei'tern, vn. (fein) za-

ropie.

SetCt'tcrung, sf. zaropie-

nie n.

Wtlt'ttUl, 1. va.
^
(Caben)

obrzydzi, zbrzydzi komu
co, o(b)mierzi; II. [id) an
etrü. — obrzydzi sobie co.

Skre'kn&en, »a. ndznym
uczyni.

söere'ienbung, sf. — be§

SSoIfeö ndza /*., zuboenie n.

ludu.

Sere'nöeit,^ vn. (fein) zdech-

n, zdycha, pa.
Verengen, Verengern, i.

va. (tjaben) cienia, zwa,
zacign, cign; II. fid)

— , ciga sie, zwzi si,

cienia si.

8kre'itg(er)ung, sf. pi =en,

cienianie n., cienienie ».,

zwenie n., ciganie «.,

cignicie n.

ere?
rben, I. m. (baben),

auf jmnbn etro. — w dzie-

dzictwie komu co przekaza,
w spucinie zostawi; ein

Safter — w dziedzictwie

zostawi wystpek; II. vn.

(fein) i ftd), vr. (fjaben) prze-

chodzi z jednego na dru-

giego; mandje ßranfljeit ter»

erbt ftd) niejedna choroba
jest dziedziczn.

Söere'tbltdj, 'adi. dziedzi-

czny; przenony.
^ÖCrC'rbung, sf. dziedzi-

czno f.

$ere'rbwtg?gefefc, sn. =e§,

pi. =e, prawo n. dziedzicznoci.

$ere'rfcung§tljeorie, sf. te-

orya /. o dziedzicznoci.

akre'tptgen, va. (tjaben)

uwieczni, uwiecznia, unie-

miertelni; feinen Diamen —
uwieczni swoje nazwisko.

Skre'tttgt, adi. uwiecznio-

ny, uniemiertelniony ; zmary.
'

#ere'U)tgting, sf. uwiecz-
nienie n., uniemiertelnie-

nie n.

Söcrfo'fjrliar, adi. dajcy
si przenie.

Sßerfn'Jjren, »erfahre, »er=

fährft, »erfährt, oerfubr, bab
oerfaljreit ; I. va. 1) rozwozi,
transportowa ; Baren —
przewozi, rozwozi, trans-

portowa towary; 2) id) bab
ben ganzen Sag — przeje-

chaem cay dzie, strawiem
cay dzie na jedzie; '6)

»te ©elb — duo pienidzy
wyda na jazdy; 4) ben gott— przemyca; bie SBege —
wyjedzi drog, jedeniem
w gocicu wyboje porobi;

5) eine ©arjje — zawika
spraw; le poprowadzi
spraw; 6) einen ©ang —
otworzy korytarz w szybie

(górn.); II. vn. (Ijaben i fein)

1) postpowa, postpi sobie,

dziaa; rnenn id) fo mit bir

— irtoHte gdybym z tob chcia
tak postpi; eigenmädjtig —
samoistnie dziaa; er ner«

fäbet bamit, al> ob e§ fein

©igentum märe obchodzi si z

tern, jak gdyby byo jego
wasnoci; ftrafrerhtlid) gegen

jmnbn — w drodze karnej

przeciw komu wystpi; mit
Strenge, -ftacbftdit — postpy-
wa surowo, agodnie; er ift

al§ ein 9Jiann »on eijre —
postpi sobie jak honorowy
czowiek; nuffen ©te, tüte man
bamit — muj}? czy pan wie,

jak si z tem obchodzi? jak
si do tego wzi?; roomit

©te nad) 23erid)t &u — be=

lieben zechciej pan postpi
z tem wedle zawiadomienia;

2) be SobeS — rozsta si
z tym wiatem; III. fid) —

,

vr. 1) zbdzi, zjecha z

drogi; 2) bie SBagm b,aben

ftd) — jeden wóz zajecha w
drugi; (przen.

:) fid) — za-

wika, zamota si w jak
spraw.

akrfo'ljren, sn. --%, post-
powanie n., dziaanie n.\

manipulacya/. ; obejcie si;
— bet einer Äunft technika

/. ; metoda f., system m.\ pro-

ceder m., procedura f. ; d)e=>

mifrhe — proces chemiczny

;

gertd)tlid)e§ — postpowanie
sdowe; furje — postpo-
wanie sumaryczne; münb=
lidje — postpowanie ustne.

Sßei'fa'ljntltg, sf. rozwoenie
»., transportowanie n.

^erfa'jjntnggart, $erfa'b=

rilltgSlrjcife, sf. sposób m. po-

stpowania.

'$8erfa'Ijnmg3leI)re, sf. nau-

ka /. o metodach nauczania,

metodologia /., metodyka /.

*öerfa'a, sm. .(e)3, 1) a)

upadek m., dekadeneya f.,

ruina f. = -JHebergang ; — ber

Gräfte upadek m., ubycie n.

si; — be3 3teti)eä upadek m.
pastwa; bie 3ett be =e3

okres m., czas m. upadku; irt

— geraten przyj do upadku,
upada; — ber 2Biffenfd)afien

unD Mllfte upadek m. umie-
jtnoci i sztuk; b) upadek
m., zepsucie «., korupeya /.,

degeneracya /.; — ber ©Uten
zepsucie n. obyczajów; 2)

— eines 2i5ed)fel zapado/,
wekslu; bei — przy pa-
tuoci; — eineä 3ted)te

utrata /. prawa; — einer

Älage utrata /. prawa do
skargi.

$Bwfa'H&ad&, sn. Xety pi
=büd)er, ksiga /. zapadoci.

Skrfa/flen, r-erfalle, oer=

fäßft, oerfällt, »erfiel, bin

»erfatfen, vn. 1) zapada, za-

pa, rozpada si; ba3 ©e=
Mube »erfädt budynek m.
zapada si; bie alte grau
oerfäHt immer mebr ta stara

kobieta zapada coraz bar-

dziej; 2) in etro. — popa,
wpa w co ; er Derfättt immer
in benfelben gebier popada
zawsze w ten sam bd; in

eine Äranfbeit — popa w
chorob; in ©ünbe, Safter
— dopuszcza si grzechu,

wystpku; in eine ©elbftrafe
— uledz grzywnie ; 3) auf

etrrj. — wpa, popa na co

;

id) märe gar nidjt barauf —
nie bybym wcale popad na
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to, n :

e byoby mi wcale
wpado na myl; tcie »er-

fäHft bu barauf? jak ci to

wpado na myl? auf bummc
©treidle — popa na gupie
figle; 4) bem ©taate — przy-

pa pastwu ; =e ©iiter skon-

fiskowane dobra; bo§ Sßfanb

ift — zastaw przepad;
t»ir finb aUe bem £obe —
wszystkich nas czeka mier;
*e eBen przepado lenno; 5)

ber Sßecbfel ift — weksel jest

zapady, weksel jest patny;
bie grift ift — termin
min; 6) be§ Sobe —
umrze, rozsta si z wia-
tem; fiera&fallenbeg D6ft
»erfaßt upadajce z drzew
owoce gnij, psuj si.

3krfa'flen, adi." 1) zapa-
dnity, zapady; 2) (przen.

:)

chudy, zeszczuplay ; za-

pady; »er Termin zapady
termin; -eg 3lecBt stracone

prawo; für — erflären uzna
za przepado.

aSccfa'ttScrflntun.q, sf. de-

klaracya f. przepadoci.

Söerfa'Itötag
f

sm. -e§, pi.

-e, termin m. zapadoci.
Scrfa'ttÖjett, sf. czas m.

zapadoci.

sßerfä'lftpar, adi. dajcy
si podrobi, sfaszowa.

$erfä'lfd)en, va. (BaBen)
podrabia, sfaszowa.
JBerfä'lfdjer, äw. =3, $er--

fa'lfd)ling, sf. podrabianie n.,

podrobienie »., (s)faszowa-
nie n.

äkrfä'ifdjer, sm. = §, pi. —

,

faszerz m.
$erfa'ngen, »erfange, »er«

fängft, »erfängt, »erfing, aBe
»erfangen, I. va. bie &i|e
»erfängt bie TOitd) be§ ättelf-

»iefi upa way mleko dojne-
go byda; im ©treite »erfan-
gene (Siiter dobra bdce przed-
miotem sporu ; II. fid) — , vr.

(BaBen) zatamowa si, za-

prze si gdzie, wkrci si,
wpa; zadysze si; ber

SBinb fiat ftcB im ©c&ornftein— wiatr wpad w komin
; fid)

in feinen $eben — zaplta
si w mowie; bie §trfd)e

IjaBen fid) — jelenie si usi-

dlay; baS gSferb fiat fiel) »er«

fangen — ko zaochwaci
si, dosta ochwatu; III. vn.

(fein) Bei t&m rotH nichts meljr
— u niego nic ju nie sku-
tkuje.

SÖcrfti'ltGiid), adi. podchwy-
tliwy, niebezpieczny, dwuzna-
czny; eine «e fCrage pod-
chwytliwe pytanie, dwuzna-
czne pytanie.

2krfä'nglid)fett, sf. pod-
chwytliwo /., dwuzna-
czno /.

SBerfä'rten,
t

fid) —, vr.

(BaBen) zmieni, straci kolor;
zbledn; ber §irfd) Bat fid)

»erfärBt jele straci sier.

$erfa'ffen, va. (fjaBen) uo-
y, pisa, napisa; ein 2lften=

ftüdf — skoncepowa, uoy
akt; ein 33ud) — napisa
ksik; einen ettungaritfel
— zredagowa, napisa arty-

ku; einen SEect gu einer Dpe=
rette — uoy tekst, libretto

do operetki.

Serfa'ffer, ». -§, pi. —

,

autor m., pisarz m.

$erfa'ffertn, sf. pi. -nen,
autorka /., pisarka f.

$erfa'fferffl)aft, */. autor-
stwo n.

öeifa'ffunß, sf. pi. -en, i)

uoenie n., napisanie n.,

komponowanie n.\ redagowa-
nie n. ; 2) konstytucya /.,

forma /. rzdu;- zasadnicze
ustawy pastwa; %tanlreich

Bat eine repubUfanifcBe —
Francya ma republikask
form rzdu ; bem Staate eine

anbere— geBen nada pastwu
inn konstytucy; 3) pooe-
nie »., stm m., sytuacya f.,

usposobienie n., okolicznoci

pi. (w jakich si kto znajduje);

id) Bin nid)t in ber — , mit
iBm ju fpredjen nie jestem w
usposobieniu, aby z nim mówi.

akrfa'ffungSbrud), sm. =e§,

pogwacenie n., zamanie n.

konstytucyi, zamach m. stanu.

$erfa'ffung3etb, sm. =es,

pi. =e, przysiga konstytu-
cyjna, przysiga /. na kon-
stytucy.

akrfo'ffana.§entttmrf, sm.
-e§, pi. -entwürfe, projekt

m. konstytucyi.

$erfa'ffimg3fetnb, sm. -es,

pi. =e, wróg m. konstytucyi.

söerfa'ffiiitgSfetnbltü), adi.

przjciwkonstytucyjny, wrogi
konstytucyi.

$erfa'ffung3lo§, adi. bez-

konstytucyjny.

äkrfa'ffimggmäfetg, adi.

konstytucyjny, stosowny do
konstytucyi.

$erfa'ffitng§mafjigfeit, sf.

konstytucyjno f.

$erfa'ffting§>artet, */. par-

tya konstytucyjna.

$erfa'ffimg3treit, adi. wier-

nokonstytucyjny.

SBerfa'ffung§iirfuni)e, sf. do-

kument m., akt m. konstytu-
cyi.

$erfa'ffiittg§bcrleCimg, sf.

naruszenie n. konstytucyi.

Söerfa'ffungStDtbrig, adi.
przeciwkonstytucyjny, prze-
ciwny konstytucyi.

2kcfa'ffimg§tM&rtgfeU, sf.
przeciwkonstytucyjno f.

83crfflU'lfiar, adi. ulegajcy
gniciu, zepsuciu.

Söerfatt'leit, vn. (fein) (z)gni,

zepsu, psu si.

$Crfait'f.en, sn. =§, gnicie

n., psucie n. si.

SBcrfau'Icnjen/ va. (BaBen)

bie 3ett — przeleniuchowa
czas.

äkrfe'djtett, »erfed)te, »er=

ficBtft, »erficht, »erfoefit, »er-

födjte^ fia&e »erfochten, va.

broni,' popiera, walczy o
co, obstawa za czem.

SJcrfCdjter, sm. =§, pi. —

,

obroca m., ordownik m.,
rzecznik m.

5Berfe'd)tmtg, */. pi. -en,

bronienie n., popieranie n.
;

apologia /.

^öccfc'LIen, I. va. (BaBen)
zmyli, chybi, nie trafi, mi-n ; ben SBeg — zmyli drog

;

jmnbn — chybi kogo, nie za-

sta kogo ; ba SBilb — chybi
zwierzyn, spudowa; baä
3iel — chybi celu; ben
StnfcBIufj — chybi pocze-
nie; id) BaBe meinen eruf
»erfeBlt chybiem powoania

;i raerbe ben 3Beg nid)t —
nie zmyl drogi, nie zab-
dz; fein äöort »erfeBlte ben
Stnbrucf nie byo wyrazu,
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któreby nie zrobio wraenia;
II. vn. (Caben) bie 9?ad)ricbt

roirb nid)t — , SCuffeCen ju

«tregen wiadomo niechybnie

wywoa wraenie ; id) roerbe

nidjt — , ©te gu benad)rid)tigen

nie omieszkam zawiadomi
pana; ni. fid) -—, vr. (Caben)

min si, nie spotka si;

IV. »erfefjlt, pp. i adi. chy-

biony; -er aäeruf chybiony

zawód; ein *e§ Seben chy-

bione ycie; ein »eg Unter-

nehmen chybione, nieudae
przedsibiorstwo.

33erfei'n&en, I. va. (Caben)

zanieprzyjaoi, nieprzyja
wznieca; II. fid)

—
, vr.

(Ijaben) fid) mit jmnbm — za-

nieprzyjani si z kim.

33erfet'nent, i. va
%

(Caben)

wygadzi, ogadzi, okrze-

sa, wyksztaci ; ulepszy

;

»erfeinetter ©efdjmacf wyde-
likacony gust; II. ftd) —, er.

(Ijaben) ogadzi, okrzesa,
wyksztaci si.

SBerfei'nening, sf. pi. «en,

ogadzenie «., ogiada /.,

okrzesanie «., wyksztacenie
w.; ulepszanie n.

SBerfe'men, va. (fjaben) po-

tpi, wykl.
'
SBcrfe'rttgcn, va. (Caben)

robi, sporzdzi, wyrabia,
fabrykowa.

SBerfe'rttgen, sn. *§, $er=
fe'rttgunß, sf. pi. -en, spo-

rzdzanie n., wyrabianie, wy-
rób m., fabrykowanie n.,

fabrykacya /.

SBcrfCrttgcr, sm. -§, wy-
rabiajcy m., sporzdzajcy
m., fabrykant m., konfek-
cyoner m.

Sßerfe'rtigerin, sf.pl. -nen,

wyrabiajca/., sporzdzajca

f.; fabrykantka /., konfek-
cyonerka /.

SBcrfC'ttUHfl, sf. stnszcze-
nie »., otuszczenie n.; —
ber Seber zatuszczenie n.

wtroby.
iBerfeu'ern, va. (b,aben) l)

»iel Colj — wypali duo
drzewa; 2) oUe Patronen —
wystrzela wszystkie naboje.

33erfi'ljen, I. va. zapilni
(kapelusz); II. fict) — , vr.

(rjaben) zamota, zawika si.

Skrfin'ftern, I. va. (b>ben)

ciemni, zaciemni co, za-

mi, przymi; zachmurza;
II. fid) — , vr. ber §ori«

jont »erfinfiert fid) horyzont

si zaciemnia, zachmurza.

'$erfi'nfterung, sf. pi. -en,

zamienie «., przymienie n.,

zachmurzenie «.; bie — be
©tnneS zamglenie n. umysu.

SÖCffi'tftCtt, va. (fjaben) na-

kry poduk dachu blach
oowian.

SBerft^ett, I. ya. (fjaben)

zamota, pomota, zawika

;

II. fich — , vr. (Ijaben) zamo-
ta, pomota, zawika si.

SSerfla'd)en, I. va. (fjaben)

spaszczy, przypaszczy; II.

vn. (fein) i vr. 1) spaszczy,
przypaszczy si; 2) sta si
pytkim.

"SBerfta'cfjen, sn. *$, S3er-

fta'dHWg, sf. pi. -en, spa-
szczenie n., przypaszczenie n.\

pytko /.

SScrflO'tfCtn, vn. ([ein) ga-

sn (palc si pomieniem).

Sßerfle'djteit/ »erffedjte, »er=

flidjift, »erflidjt, »erflodjt, »er-

flödjfe, fjabe »erffodjten, va. 1)

sple, wple jedno w dru-

gie, przeplata; 2) uwika,
zawika; id) bin in btcfe

SHngelegenfjeit »erffodjten roor«

ben zostaem zawikany w
t spraw; 3) wypotrzebowa
na wyplatanie; 4) le sple.

33erfle'd)timg, sf. pi. -en,

splatanie n., przeplatanie «.;

zawikanie n., uwikanie «.,

komplikacya /., kombinowa-
nie n.

SBerfüe'geit, »erfliege, »er»

fttegft, »erflog, »erflöge, bin

»erflogen, vn. 1) ulecie, ula-

tywa; bie 3^tt tjerftiegt rafd)

czas szybko ulatuje; 2) wy-
wietrze, zwietrze, ulotni
si, wyparowa.

SerfÜe'geit, sn. =3, ulatnia-

nie n., ulotnienie n. si.

SSerfltCffeit, »erfliefjt' »er-

flojj, »erflöjje, bin »erhoffen,

vn. upywa, upyn, ucho-
dzi ; ba§ Sßaffer ift »erfloffen,

woda upyna, woda usza;
feilbem finb 2 SBodjen »er=

floffen od tego czasu upy

ber Termin ift fjeute »erfloffen

dzi upyn termin; am 12.

be »erfloffenen Monats dwu-
nastego zeszego, ubiegego
miesica; nad) gefjn »ersoffe-

nen fahren po dziesiciu mi-
nionych latach; bie garben
— ineinanber kolory z'ewa-

j si.

'$e'rflt'£t, adi. przeklty.

SBerp'ften, va. (fjaben) i)

spawia (drzewo); 2) zmy-
wa, rozprowadza pdzlem
po rysunku farb, lawowa.

SBerfWefiejt, I. va. (Caben)

przeklina, wyklina, zorze-
czy komu; II. »erffudjt, pp.
i adi. przeklty; biejer =c

gubrmann ten przeklty wo-
nica; baä ift feine =e ©d)ulbi:,-

!eit to jego przekltym, psim
obowizkiem; — talt, neu=

gierig wciekle, dyablo zimny,
ciekawy.

$erffu'u)en§toert, $erflu'-

d)Cn§Ü)Ürbtg, adi. zasugu-
jcy na przeklestwo.

Sßerflii'djtigen, I. va. (fjaben)

ulotni, ulatnia, wyparowa

;

II. fid) — , vr. (fjaben) ulotni
si, wyparowa, (przen. :) ulo-

tni si.

S3erfiü'd)ttgtlltg, sf. ulotnie-

nie n.

Serftu'djung, sf. pi. -en,

przeklcie «., wyklcie n.,

zorzeczenie «., anatema n.

SSerflU'f, sm. =ffe, upyw
m., upynicie n., upynie-
nie n. ; nad) — einiger 9Ko*

nate, aon einigen Monaten
po upywie kilku miesicy.

SSetfO'lg, sm. =(e)§, dalszy

cig, przebieg m., dalsze pro-

wadzenie rzeczy; in bem =e

ber (Srgäbjung w dalszym
cigu, toku opowiadania

;

au§ bem =e ber Unterfud)ung
z przebiegu ledztwa.

Verfolge«, va. (b^aben) l)

ciga, goni za kim; er [jat

ben §afen »erfolgt ciga!
zajca; 2) przeladowa; ba§

llnglüdj »erfolgt mid) nieszcz-
cie mnie przeladuje; jmnbn
gerid)tlid) — ciga kogo s-
downie; 3) dalej cign,
kontynuowa; ledzi, roz-

biera; ben ©ang einer 21n-

no, mino dwa tygodnie ; I gelegenfjett — ledzi prze
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bieg sprawy; feinen 2ßeg —
i dalej; feine Steife — kon-

tynuowa podró; fein 3ted)t

— dochodzi prawa; ein 3ie(

— dy do celu; fein 33or»

fiafcen Bis an§ @nbe — przed-

siwzicie doprowadzi do
koca.

Verfolger, sm. «3, pi. —,
przeladowca m.

JÖCrfo'Igung, sf. przelado-

wanie n. ; ciganie 11. ; konty-

nuowanie «.; ledzenie ».,

dochodzenie n. ; denie ».

Verfo'IgungSgeift", «»». =e3,

duch przeladowczy.

Verfo'igungSfudjt, */. dza
/., mania f. przeladowania.

Verfo'lgung&naftn, Ver*
fo'lgung8tbal)nfinu, sm. .(e)3,

«7W. obd przeladowczy,
mania przeladowcza.

Verfo'igunggfüdjtig, adi.

przeladowczy, skonny do
przeladowania.

Verfra'cfiten, va. (IjaBen)

1) einen ftrad)ti»agen — na-

j, wynaj wóz frachtowy;

2) 3Baren — wysya towary
frachtem

;
przewozi towary

;

3) zapaci za transport to-

warów.

Verfraster, sm. =3, pi.

— , 1) spedytor m.; 2) —
»on ©cbiffen odnajmnjcy m.
okrt na fracht.

Verfra'djiung, sf. pi. =en,

najcie n. na fracht; prze-

wóz m. spedycya /., trans-

portowanie n., transport m.
;

opata f. za przewóz.

Verfre'ffen, »erfreffe, »er=

friffeft i »etfrifst, »erfrifjt, »er=

frafj, IjaBe »erfreffen, va. prze-

re, przeje, przejada; er

Bat fein gan3e§ SSermögen —
przear cay swój majtek;
II. ftd) —, vi: (BoBen) prze-

re, przejada si, obera
si; ein »er SJJenfd) obarty
czowiek, obartuch m.

Verfrie'ren, »erfriere, »er*

frierft, »erfror, Bin »erfroren,

vn. (fein) marzn; gin od
zimna; »erfroren fein by
zmarzluchem.

äkrfrO'rett, adi. zmarzy,
zmarznity.

Verfroren, I. va. (BaBen)

przyspieszy; uprzedzi, anty-

cypowa; II. fid) —, vr.

(fjaben) przyspieszy si.

Verfrüht, adi. przedwcze-
sny, zawczesny, przyspie-

szony.

Verfü'gbctr, adi. rozpo-

nadzaJny; ein --e3 Kapital

rozporzdzalny kapita; =e

9Jiannfd)aft bdce do rozpo-

rzdzenia wojsko.

Verfü'gen, I. va. (BaBen)

rozporzdza, postanawia,
rozkaza; dysponowa; burd)

Seftament — testamentem
rozporzdzi; II. vn. (fein)

rozporzdza ; dysponowa

;

ii6er ett». ju — |aoen mie
co do swego rozporzdzenia,
do dyspozycyi; üBer aUeä in

einem Caufe — rozporzdza
caym domem; III. ftct) —

,

vr. (fjaBen) fid) rooBin — uda
si gdzie; fid) ju jmnbm —
uda si do kogo.

Verfu'gung, */. pi. «en,

rozporzdzenie «., polecenie

n., dyspozycya /., postano-

wienie 11., nakaz m., rozkaz

m.; aHe<3 Ijier ift ju meiner
— wszystko tutaj jest do
mego rozporzdzenia, do mo-
jej dyspozycyi; »oHe 2Rad)t

unb — ÜBer ett». IjaBen mie
pen wadz i prawo rozpo-

rzdzania wszystkiem ; bu
mufet bie nötigen =en treffen

musisz wyda waciwe roz-

porzdzenia, rozkazy, dys-

pozycye
; feine le^trrjtüige

— mar . . . jego ostatni wol
byo . . .

Verfü'gung3fäl)tg, adi.

zdolny do rozporzdzania.

Verfü'gunggfreiljcii, */.

wolno /. rozporzdzania.

Verfü'gungSrecfit, sn. =eS,

prawo n. rozporzdzania.

SSerfÜ'hrbar, adi. 1) dajcy
si przewozi ; 2) dajcy
si uwie, ulegajcy atwo
uwiedzeniu.

Söerfü'^rcn, va. (fjaBen) i)

przewozi, rozwozi, trans-

portowa; aufjer £anbe3 —
eksportowa; 2) naz drog
naprowadzi; 3) zwodzi;
uwodzi, uwie; fid) »on
jmnbm — laffen da si komu
uwie; 4) einen ftBrecflidjen

2arm — czjni okropny haas.

Verführer, sm. =3, pi. —

,

1) przewonik m.; 2) uwo-
dziciel m.

Verführerin, sf. pi. -nen,
uwodzicielka /.

Verfü'ljrertfclj, adi. zwo-
dniczy, zdradliwy.

Verführung, sf. pi. =en,

1) przewoenie «., transport

m.', 2) zwodzenie n., uwo-
dzenie n. ; zepsucie n.

;
po-

kusa f.

Verfii'fjrung§funft, sf. pi.

»fünfte, sztuka /. uwodzenia.

Verfü'ljrunggmttte!, sn. -§,

pi. — , sposób m. uwiedzenia.

Verfü'flen, m. (BaBen) i)

Raffer — wlewa do beczek;

^lafdjen — pociga na bu-
telki, nalewa w butelki; 2)
faszywie nala; popsu na-
lewajc.

VerfU'tttfeien, va. roztrwo-
ni; fein ganjeä SSermögen —
przepuci cay swój majtek.

Verfünffachen, va. (IjaBen)

piciokrotnie pomnoy.
Verfü'iiern, va. (CaBen)

1) uywa na pasz; obroku,
paszy wypotrzebowa; 2)

przekarmi, zbytniem kar-
mieniem zaszkodzi.

VergaDeln, fid) — , w.
(BaBen) wpakowa, wprowa-
dzi si w ambaras.

VergVffcn, fid) — , vr.

(BaBen) zagapi si, wlepi
oczy w co ; zakocha si ; er

Bat fid) in ba3 2Jcäbcfien »er»

gafft zadurzy si w dziew-

czynie.

Vergotten, va. (fjaBen) i)

einen gifd) — rozdusi ó
w rybie; 2) óci, gorycz
zaprawi; ba3 Seben ift mir
»ergädt moje ycie zatrute

gorycz; jmnbm bie greube
— zepsu komu rado.

VergaloWie'ren, fid) —, w.
(IjaBen) zabrn, poszkapi
si, zapdzi si; doj za
daleko, zagalopowa si;
zabka si.

Verga'ng) sm. »e3, strata

/., utrata/., ubytek «i.; ber

unnüfce — feiner 3"Oen» nie*

uyteczna utrata modoci;
bartn ift fein — tu niema
wyjcia.
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äkrga'ltgCH, adi. ubiegy,
zeszy, przeszy; «e 2üoa)e

ubiegego, zeszego tygodnia;

bie "t Seit miniony czas,

przeszo /. ; czas przeszy

(gram.).

SÜCrp'llflCn^Ctt, sf. prze-

szo'/.; in feiner fefjr fernen
— w niedalekiej przeszoci;

(w gramatyce) czas przeszy.

Skrflä'ltflltdj, adi. znikomy,

nietrway, marny.

$ergä'ngliu)fett, sf zniko-

mo /., marno /., nietrwa-o f.

äkrga'ttcrn, va. (Caben) 1)

ogrodzi, otoczy krat dru-

cian; 2) bie ©olbaten —
zgromadzi onierzy przez

odgos bbna.
Skrga'ttCriUtg, sf. 1) ogro-

dzenie ii.) 2) zwoanie n.

onierzy.
Vergeben, »ergebe, »ergibft,

»ergibt, »ergab, »ergäbe, babe

»ergeben, va. 1) a) rozda, roz-

dawa, nada; eine ©telle,

ein 2Imt — rozdawa, nada-
wa posady, urzdy ; btefe

©telle ift fd)on — to miejsce,

ta posada jest ju zajta

;

bie Sßfarre rotrb »om Söifc^of— biskup nadaje probostwo;

ein ©tipenbium an jmnbn
— nada komu stypendyum;
bie §anb feiner Softer, feine

£od)ter — odda rk córki,

odda córk w maestwo;
fie ift fd)on — ona nie jest

ju wolna; ein 3>Jed)t — na-
da prawo; er »ergibt aUeö,

XO0& er befi^t rozdziela,

rozdarowuje wszystko, co po-

siada; b) jmnbm ober fid) etro.

— pokrzywdzi kogo lub
siebie, ubliy komu lub so-

bie; man tann Ijbfttd) fein,

ofjne fid) etro. ju — mona
by grzecznym bez ublienia
sobie; jmnbm »on feinem 3red)te

ettt). — odda komu co z

wasnych praw; id) fann
meinem 9lad)folger md)t —
nie mog mego nastpcy w
niczem pokrzywdzi; fid) ettt).

»on feinem 3ted)te — uroni
co ze swoich praw

; fid) ober
fetner SBürbe etro. — ubli-y soLi, swojej godnoci;
fürd)teft bu bir bamit etro.

jU — ? czy si boisz ubliy
sobie tern? 2) darowa, od-

puszcza, przebaczy, wyba-
czy; id) tjabe if)tn längft

aßeS — przebaczyem mu
ju dawno wszystko ; »ergib

unä unfere ©djulben odpu
nam nasze winy; eine ©ünbe— rozgrzeszy; 3) faszywie,
le rozda karty; — ift »er*

fpielt faszywie rozdane jest

przegrane ; 4) stru = »et3

giften.

Skrgc'ücit, sn. *g, ob.

Vergebung.

Skrge'ben, adi. obacz S8er=

geblid).

^8ttQthtH§, ado. daremnie,
nadaremnie, napróno, darmo

;

— reben mówi na wiatr;

er bemiifite fid) — nadaremno
si stara.

Ißerge'fier, sm. =§, pi. —

,

— einer ^Jfrünbe uprawniony
do nadawania prebendy.

SBergCfiltu), adi. daremny,
nadaremny, próny, ponny

;

«e 2Inftrenguugen daremne
usiowania; .-e 2lrbeit ponna
roboja; =e 3KÜbe stracony trud

;

adv. obacz uBergeben.

ÖCrgC'dltujfCit,
t

sf. dare-

mno f., próno /., pon-
no /.

SScrge'fiung, sf. 1) rozdanie

n., nadanie n. ; 2) przeba-

czenie n., odpuszczenie n.,

rozgrzeszenie «., absolucya

/*.; (td) Bitte) Um — ! przepra-

szam!

SBerge'Tjemnfirttgen^ va.

(baben) uprzytomni, una-
oczni; fid) ett». uprzytomni,
przypomnie sobie.

äkrge'gemtiärttgimg, sf.

uprzytomnienie n.

$erge'&Clt, »ergebe, »ergefift,

»ergebt, »erging, bin »ergan-

gen, I. vn. 1) przechodzi,
przej, schodzi, przemin,
zej; bie gett »ergebt bjer

fdmeE czas tutaj bardzo

szybko mija, przechodzi; ba=

mit bie Seit »ergebe dla sp-
dzenia czasu ; 2) min, prze-

min, przej, usta, uspo-

koi si; ber ©cbmerj rotrb

— ból minie, przejdzie, usta-

nie; bie Suft ift mir fd)on

»ergangen ju mi przesza

ch; e§ roirb ir)m roobt bie

Suft — , bie noebmat ju tun
odechce mu si uczyni to

drugi raz; fein 3orn mirb
batb — jego gniew wnet
minie, wnet si uspokoi; ber

2I»»etit ift mir fd)on »ergan*
gen ju mi apetyt przeszed;
»or fcunger, urft — gin
z godu, pragnienia; »or
©ebnfud)t — umiera z t-
sknoty; e§ »erging i£)tn £oren
unb ©eljen nie sysza ani

nie widzia, such i wzrok
go opuci ; nie wiedzia, czy
syszy i widzi, nie wiedzia,
co si z nim dziao; id)

fonnte »or Särger — nie po-

siadam si z gniewu; II. fid)

—, vr. (tjaben) wykroczy,
wykracza, przekroczy, prze-

wini, dopuci si czego; fid)

gegenjbaä ©efefc — wykroczy
przeciw prawu; fid) an jmnbm
— obrazi kogo, krzywd
komu zrobi, skrzywdzi kogo

;

fid) tätlid) an jmnbm — czyn-

nie kogo skrzywdzi, znie-

way.
SÖCrge'Ijen, sn. *§, wyst-

pek m., wykroczenie »., prze-

kroczenie ii., przewinienie n.

SSerge'IjMtg, */. obacz 3Ser=

geben.

ikrgei'fttgen, va. (Caben)
udnehowni.

SBerget'ftigung, */. uducho-
wnienie n.

SBergelfieit, w», (fein) zó-
kn.

äkrge'lfit, adi. ob. Vergilbt.

Vergelten, »ergelte, »er*

gütft, »ergitt, »ergalt, bab
»ergolten, va. odpaci, od-

wdziczy, wywdziczy si,

odwetowa, oddawa, wyna-
gradza, odwzajemnia si;

©ute mit ©d)ted)tem — pa-
ci zem za dobre, paci za
chleb kamieniem; ©ott »er«

gelte e§ Sfjnen Bóg zapa
panu; ©Ietd)eö mit ©leidjent

— wet za wet; ba roerbe

id) bir fd)on — ja ci si' od-

pac; roie foli id) 3§nen baS

je — ? w jaki sposób mog
si panu kiedykolwiek od-

wdziczy?
Geigelter, sm. -§, nagro-

dziciel m.
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Vergeltung, sf. odpata f.,

odwet m., wynagrodzenie n.,

odwdziczenie n., represalia^J.

Verge'ttungämafjregei, sf.

pi. «n, rodek in. odwetu.

Verge'ltungsredjt, m. «e§,

prawo n. odwetu.

Vcrge'ltungStag, sm. -es,

pi. =e, dzie »#. odwetu.

Vergefe'ttfdjafteH, va. i w.
(IjaBen) stowarzyszy (si);

fid) mit jmnbm — zawrze
towarzystwo, spók z kim.

Vergefe'ltfdjaftung, sf. pi.

stn, stowarzyszenie «., ze-

spolenie n., kojarzenie w.,

asocyacya /.

Verge'Pttr, adi. mogcy
by zapomnianym, dajcy si

atwo zapomnie.

Vergeben, oergeffe, ner=

giffeft i uergifjt, »ergifjt, »er-

gaf!, fyaht nergeffen, I. va. za-

pomina, zapomnie; id) Bab
ba 93udj ^u §aufe — za-

pomniaem ksik w domu;

bie <Sad)e ift Ifingft — to ju
dawno zapomniana sprawa

;

ba§ werbe id) bir nie — tego

ci nigdy nie zapomn, nie

przebacz; — ©ie micB nic&t!

pamitaj o mnie! id) )<xbe

biefeg SBort beim ©d)reiBen
— wypuciem ten wyraz w
pisaniu; über bem fcpnen

Sßetter — mir, bafj... wobec
piknej pogody zapominamy,

e". .
.

; er »ergift barüber @ffen

ttnb rinfen zapomina wobec
tego o jedzeniu i piciu; toffen

wir baS bod) — fein pumy
to w niepami; II. fid) —

,

vr. ((jaben) zapomnie, zapo-

mina si; 2) fo etro. nergt&t

ftd) Ieid)t co podobnego szyb-

ko si zapomina; 3) roie fjaben

(Sie ftd) fo roeit — fönnen

jak si pan móg tak dalece

zapomnie.
Verge'ffett, adi. zapomnia-

ny; niepomny; einer Sßflidjt

— niepomny na obowizek.

Verge'ffenljett, sf.
r

zapo-

mnienie «., niepami /. ; in

— geraten pój w zapomnie-

nie, w niepami.
Verge'ftltd), adi. zapomina-

jcy, niepamitny, atwo za-

pominajcy; ein «er Sftenfd)

zapominalskim.; eine »e $XCLU

zapominalska /.

Verge'pu)feit, pi. -en, brak

m. pamici, niepamitanie n.

Vergeuden, t?«.
#

(Gaben)

przetrwoni, trwoni, marno-

wa, zmarnowa; er Bat ein

Vermögen nergeubet prze-

trwoni majtek; er Bat t>icl

3eit oergeubet zmarnowa
wiele czasu.

Vergeu'&en, sn.-s, Vcrgeu'=

bUUg, sf. maraotrawatwo «.,

trwonienie n., roztrwonie-

nie n.

Vcrgettia'lttgen, va.ßaUn)
zgwaci, przyniewoli.

Vergewaltigung, sf. zgwa-
cenie n., przyniewolenie 11.

Vergenie'rifdjaften, va. (ija-

Ben) zrzeszy, stowarzyszy

w celach górniczych.

Vergetm'ffern, fid) —, vr.

(fjaben) upewni si, zapewni
sie, przekona si.

'VergettU'fferUng, sf. upe-

wnienie n., zapewnienie w.,

przekonanie n.

Vergießen, »ergieße, ner»

giefceft i nergieijt, »ergofj, Bab
nergoffen, va. 1) rozlewa,

przelewa, wylewa; tränen
— roni zy; SSIut — prze-

lewa krew; äßein — rozle-

wa, rozla wino; 2) mit

SBlet — zalewa oowiem,
plombowa.

Vergießen, sn. =s, Ver=

gte'^UUg, sf. pi. -en, rozle-

wanie n., przelewanie w.,

wylewanie w.; ronienie n.;

zalewanie n.

Vergi'ften, I. va. (Baben)

zatruwa, zatru, tru, otru

;

(przen. :) jmnbm baS Seben —
zatruwa komu ycie; II.

fid) —, vr. (Bab en) stru, za-

tru si.

VergVfter, sm. *§, pi. —

,

truciciel m.
Vergt'fiertn, sf. truciciei-

ka f.

Vergi'ften, sn. -8, Vergt'f=

tUttg, sf. otrucie n.; zatrucie

»., infekeya /.

Vergt'IuCU, vn. (fein) ó-
kn, poókn.

Vergt'l&t, adi. zóky.
Vergi'ßmetnntdjt, sn. — i

-(e)S, pi. — i =e, niezapomi-

najka f., niezabudka /.;

abie oczko.

Vergi'ttcw, va. (tjaben)

ogrodzi, otoczy krat, zakrat-

kowa.
Vergt'ttett, adi. ogrodzony,

zaopatrzony krat, zakrat-

kowany.
Vergitterung, */. pi. =en,

okrat(k)owanie n.

Vergta'Suar, adi, dajcy
sie oszkli.

Vergla'fen, I. va. (fjaben)

oszkli ; zeszkli co, powlec

szkliwem; II. vn. (fein) ze-

szkli si.

Vergla'fung, sf. oszklenie

n.; zeszklenie n.

Vergtei'd), sm. *e3, pi. -e,

1) porównanie n.; er fteEt

immer =e an robi zawsze

porównania; of)ne — bez po-

równania; in — mit . . .

w porównaniu z . . .
;

jeber

— t)tnft kade porównanie

chroma; in — sietjett poró-

wnywa; 2) ukad w., ugoda

/., umowa/.; kompromis m.;

mit jmnbm einen — fdjtiefjen

zawrze z kim ukad, wej
z kim w ukad; e3 ift JU

einem gütlichen — gelommen
przyszo do dobrowolnej

umowy; — auf Xermin ugo-

da na termin; ein magerer —
ift Beffer al ein fetter ^rosefj

chuda zgoda lepsza od. tu-

stego procesu.

Verglet'djtiar, adi. dajcy
sie porówna.

'Verglei'u)barfett, sf. mo-

no f.
porównania.

Verglet'djeu, üergleid)e, ner-

gleicBft, nerglid), Bab oer-

gtid)en, I. va. 1) porównywa,
porówna; bu tannft nieman»

ben mit i^r — nikogo nie

moesz porówna z ni;
©djriftftütfe miteinanber —
kolacyonowa pisma, doku-

menta; ein ©albo — .fP
ra"

wdza saldo; 2) pogodzi, po-

jedna; 3) ugodzi, zawrze
ukad, umow, kompromis;

einen ©treit
' — zagodzi

spór; II. fid) — , vr. (haben)

ugodzi si, pogodzi si,

uoy, porozumie si; ftd)

mit feinen (Staubigem —
uoy si z wierzycielami

;
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ftd) rcegen eincS ^reifeö —
uoy, ugodzi si co do

ceny.

2.*Crßlet'd)Clt&, adi. poró-

wnywajcy, porównawczy; «e

©rammattf porównawcza gra-

matyka.
äkrglci'djltd), adi. obacz

SSergletajbar.

93erglei'dj3ti)etfe, adv. i)

porównujc, przez porówna-

nie ; 2) w drodze ukadu,
umowy.

SBerßlei'djting, sf. poró-

wnanie n.; eine — anfteHen
porównywa.

SBerglei'djungSgrab, sm.,

23erglei'd)iingäftiife,s/. stopie
m. porównania.

akrglefdjungtyunft, sm.

*t%, pi. '-%, punkt m., artyku
m. ugody.

33erglet'd)tmg8uietfe, adv.

obacz 58ergleid)t»eife.

SßergU'mmen, »erglimme,

»erglimmft, »erglomm, bin

»erglommen, vn. zetli si,

przesta si tli, dogorywa,
dogorze.

löerglü'Jien, I. va. (Gaben)

1) popsu si przez zbytnie

ogrzanie; 2) ^orjeÜan —
wypala porcelan; II. vn.

(fein) ocbodn, ozibi si.

Jöerglü'Jiofeit, sm. '«§, pi.

-Öfen, piec m. do wypalania
porcelany.

Söergnü'gert, i. va. (ijaben)

bawi, zabawi kogo; ucie-

szy, zrobi przyjemno
komu; II. ftd) —, vr. (l)aben)

bawi, zabawia si.

SBergnü'gen, sn." *%, pi.

Vergnügungen, przyjemno
/., rado f., rozkosz /.,

ukontentowanie n. ; zabawa
/., uciecha f., rozrywka f. ;

id) finbe fein — an fotd)

einer Unterhaltung nie znaj-

duj przyjemnoci w takiej

zabawie; id) tue ba§ jum —
robi to dla przyjemnoci;
e§ ift ein roabreS — , biefeö

Äinb angufeljen prawdziwa
rozkosz patrze na to dziecko

;

mit — z przyjemnoci,
chtnie, z rozkosz; ftd) »on
ben Vergnügungen jurüdE»
jiefjen usun si od zabaw;
jmnbnt — bereiten sprawi

komu przyjemno; roenn e§

Sbnen — mad)t, bin id) be»

reit . . . jeli to panu spra-

wia uciech, rado, gotów
jestem . . . ; bem — nad)=

bangen oddawa si zaba-
wom; eine SWeife junt — po-

dró dla przyjemnoci; beta

— ift gang auf meiner ©eite

caa przyjemno po mojej

stronie; id) werbe mir ein —
barauä tnacfien bdzie to dla

mnie przyjemnoci.
$ergitii'gltd), adi. 1) roz-

koszny ; zabawny, przyje-

mny; 2) wesoy, zadowolony.

SßergitÜ'gt, adi. wesoy,
wesó, zadowolony; eine =e

Sftiene wesoa mina; =e§ ©e=
ficfcjt zadowolona twarz; id)

t»ünfd)e ^Ijnen =e geiertage

ycz panu wesoych wit.

SBergrtü'gting, */• pi- *en,

uciecha f., zabawa /., przy-

jemno/. ; bie lärmenben «en

lieben lubowa si w haa-
liwych zabawach.

Sergmt'gungSfaljrt, sf. pi.

<=en, jazda /. dla przyje-

mnoci.
Sßergnii'gimgölofal, sn. -es,

pi. =e, lokal powicony za-

bawie.

äkrgnü'gmtgSIuftig, adi.

ochoczy do zabawy.

$ergnü'gmtg§ort, sm. -es,

pi. =e, obacz SSergnügungä«

lofal.

$ergnii'gung§retfe, */. pi.

= n, podró/, dla przyjemnoci,
dla rozrywki.

2krgnit'gung§reifenbe(r),

sm. «*en, pi. =en, podróujcy
m. dla przyjemnoci, dla

rozrywki.

$ergnü'gung§fitfl)t, sf. -
dza /. zabawy, uganianie n.

za zabawami, rozrywkami.

Skrgnü'gunggfiidjtig, adi.

dny, akncy zabaw, go-

nicy za zabawami.

löergnü'gimggsttg, sm. -es,

pi. «juge, pocig spacerowy.

äkrgnü'gung^jügler, sm.

=§, pi. — , tmysta m., wy-
cieczkowiee m.

Sßcrgo'löcn, va. (fjaben) po-
zaca, pozoci; wyzaca,
wyzoci.

^ergolber, sm. =§, pi. —

,

pozotnik m.

23ergo'lberfunft, sf. sztuka

f. pozacania, pozotnictwo n.

Sergolbung, sf. pi. =en,

pozacanie n.
;
pozota /., po-

zotka /.

äkrgö'nnen, va. (Ijaben)

jmnbnt ett». — dozwoli komu
czego ; e§ ift mir nid)t »ergönnt
nie jest mi danem.

Söergö'ttertt, va.
^
(ijaben)

ubóstwia, oddawa cze
bosk; deifikowa; (przen.

:)

ubóstwia; er »ergöttert feine

Äinber ubóstwia swoje dzieci.

ScrgÖ'tterung, sf. 1) ubó-
stwianie n., deitikacya /, ; 2)

apoteoza /., kult m , idola-

trya /.

SBergö'ttlidjen, va. (Ijaben)

obacz Vergöttern.

Sergö'ttiicdung, sf. obacz

Vergötterung l).

S5ergra'klt, »ergrabe, »er=

gräbft, »ergrabt, »ergrub, Ijabe

»ergraben, I. va. I) zagrzeba,
zakopa

;
fein Sßfunb ((Selb) —

zakopa swoje skarby; 2)

okopa, zamkn murami ; II.

ft(§ —, vr. zakopa, zagrzeba
si; ftd) in ein ßlofter —
zamkn si w klasztorze

;

ftd) unter Vüdjer — zakopa
si w ksikach.
'SBergrCl&en, sn. -§, S5ct=

gra'bltng, */• zakopanie ».,

zagrzebanie n.

SBergrä'men, I. *>«. (ijaben)

fein Seben — spdzi ycie
na strapieniach, trapic si;

jmnbm ba§ Seben — zatru-

wa komu ycie zmartwie-

niami; II. fid) — , vr. (Ijaben)

zagryza si; III. »ergrämt,

pp. i adi. strapiony, zmart-

wiony, smutny.

SßCtgta'fcn. vn. (fein) za-

rasta, zarosn traw.
SSergrei'fen, »ergreife, »er«

greif ft, »ergriff, »ergriffen; I.

va. rozchwyta, rozkupi,
rozsprzeda; baä 33ud), bie

Auflage ift »ergriffen ksika,
wydanie ju rozsprzedane, wy-
czerpane; II. ftd) — 1) le
chwyci, przechwyci si

;

omyli si chwytajc, w wy-
borze; ftd) in feinem 3iel —
chybi celu; fid) bie £>anb —



Söcrßrci'fcn 701
SHcr&fi'ltntö

zwichn sobie rk; 2) ftd) an
JTnnbltl — targn si na kogo,
porywa si na kogo

; ftd) Otl

ftembem @ut — naruszy
cudz wasno; fid) an ben
©efefcett — naruszy ustawy

;

fid) an rjetligen Singen —
porwa si na wite rzeczy.

Sergrei'feit, s. «s, i)

omyka /. (SRifrjriff); 2)
take Setgteifung, sf. pi. »en,
zamach m., zgwacenie n.,

profanacya /.; — an öffent»
liefert ©eibern naruszenie n.
publicznych funduszów.

aScrgrö'öccn, i. va. (Gaben)
grubszem, ciszem, pospo-
litazem uczyni; II. fid) —

,

vr. spospolitowa si, sta
si grubianinem.

©ergrögern, i, va. (ba6en)
powikszy, zwikszy, zwik-
sza, rozszerzy, pomnoy,
pomnaa; przesadzi, prze-
sadza; im üergtöjjetten Wa%--
fiabe w zwikszonych rozmia-
rach; li. fid) — , vr. (Ba&en)
powiksza si; rozrasta sie.

Skrgrö'fjenmg, */. pi. =en,
powikszenie n., rozmnoe-
nie n., podwojenie n., roz-
rost m.; przesada /. ;

pogor-
szenie «., hypertrofia /'.{"gut— feines Unglüds na do-
miar swego nieszczcia.

©ergrö'ßeniiißgijfoV». -fes,
szko powikszajce; lupa /.,
mikroskop m.

SBergrö'fieriiitflglaterite, Sf.

latarnia magiczna.

©ergrfl'ficnragSIfafe, s/.pi.
=n, soczewka powikszajca.

$ergrti'j)eriing§fotegel, sm.
=8, pi. —, zwierciado powi-
kszajce.

»ergrii'fjentitgSfUk, sf.
zgoska powikszajca.
JBergtü'fjclit, va. (fiaben)

feine geit — przeleczy czas.

Sergu'ifen, fid)— , vr. (baben)
zapatrze si, zagapi si.

SerfiU'nft,' */. pozwolenie
n.

; mit — za pozwoleniem.
»ergü'nfttgung, */. pi. =en,

pozwolenie «., przyzwolenie
n., aska /., grzeczno /.,korzy /. ;

przywilej m. ; mit
beinet — za twojem pozwo-
leniem

; bie— etbalten, bafj .'.

.

otrzyma faworyzacy, e . .

.

SÖCtgÜ'tcn, va. (fiaben) wy-
nagrodzi, wynagradza, zwró-
ci, powetowa; kompenso-
wa, bonifikowa; einen (Scha-

ben
i

— wynagrodzi szkod,
odszkodowa

; jmnbm bie 2Ius'=

lagen — zwróci komu wy-
datki.

Söergü'ttgen, va. (baben) ob.
SSetgüten.

SBttgü'tong, Sßergü'tigung,

sf. wynagrodzenie «.., zwrot
m., bonifikacya /., kompen-
sacya /., kompensata /.

Sikrija'cf, sm. »es, zasiek
tli., zasieka /., zarb m.

SScrhttft, sm. .(e)8, are-
sztowanie «., areszt m.\ in— nehmen uwizi.

Serba'ften, va. (baben) i)

(przy)aresztowa, uwizi,
przytrzyma kogo; man' bat
tbn netbaftet przyaresztowano
go; 2) zapisa, da w za-
staw; jmnbm »etfiaftet fein
by komu zobowizanym; 3)
zahaczy, zapia na haftki.

$erha'ft§I>efebl, sm. =(e)§,
rozkaz m. (przy)aresztowania;
einen — gegen jmnbn erraffen
wyda przeciw komu rozkaz
uwizienia.

öerja'ftong, */. pi. -en,
(przy)aresztowanie n., uwi-
zienie n.

SBerlja'gefo, vn. (fein) bas
©etteibe ift oethagelt zboe
jest zbite gradem; alles ift

uetfiagelt grad wszystko zbi.
SBetfyl'Heit, vn. (fein) prze-

brzmie, przesta brzmie.
äfeltyalt, sm. .-(e)s, obacz

©adjoerbalt.

Söerba'Itett, üetbalte, t>et=

bältft, cet^ält, oetfitelt, Bab
öetbalten, I. va. 1) zatrzyma,
utrzyma, (po)wstrzyma; ben
Sitem — wstrzyma oddech;
bie Steinen — tumi zy;
baS Soeben, ben gont — tu-
mi miech, zo; mit lange
«em ©toU z dugo tumionym
gniewem; 2) kry, tai; id)

roetbe eud) nicht — ja wam
nie zataj; 3)^ jmnbm ben
3)?unb — zatka komu gebe';

4) jmnbn gu etro. — nako-
ni, przynagli kogo do czego

;

etro. gu tun — fein by zmu-
szonym zrobi «o; II. vn.

(fein) i vr. 1) ukrywa sie,

kry si; bas SBilb DetfiUt
fid) zwierzyna kryje sie; e3
Ijat fid) ein gunlen in bet
2Ifd)e — zostaa, ukrya si
iskra w popiele; 2) mie si^
odnosi si, by w jakim
stosunku do czego; roiffen

©ie, role fid) bie ©ad)e oet-
BiUt? czy pan wie, jak si
rzecz ma? roenn e§ fid) \ó
rjerbälr, bann. . . jeli tak si
sprawa ma, to. .

. ; roie — fid)

biefe beiben 2)inge gu ein=
anbet? jak te dwie rzeczy
maj si do siebie, w jakim
stosunku zostaj do siebie?;

3 oethtlt pet) gu 6, roie 6
gu 12 trzy ma si do sze
jak sze do dwunastu; bie

Sängejoerbält fid) gut Bteite
dugo ma si do szeroko-
ci

; 3) zachowywa si, ob-
chodzi si; rjethalte bid) bod)
tubig zachowuj si spokojnie

;

bet Sltgt bat mit ' Dotgefd)tie=
ben, roie id) mid) — foU le-

karz przepisa mi, jak si
mam zachowywa; id) roetjj

nicht, roie id) mid) in biefet
©ad)e — foli nie wiem, jak
si mam zachowa w tej

sprawie; roie net&Ut et fid)

gu eud) ? jak on si do was
odnosi?; III. —

, pp. i adi.
mit =em 2ltem z zapartym
oddechem; =e SOSinbe zaparte
wiatry.

Skrlja'Uen, sn. =§, l) za-
trzymanie «., wstrzymanie
n., stumienie n. ; 2) post-
powanie n., obejcie n. ; za-
chowanie n. si; fein — nad)
etro. richten zastosowa po-
stpowanie do czego; ba— einet ©äute gu einet Safis
oddziaywanie kwasu na za-
sad.

ajerfiä'ttttig, sn. -ffes, pi.

=ffe, 1) a) stosunek m.\ gegen=»
feitige — obopólny, wzaje-
mny stosunek ; flimatifc&e -ffe
klimatyczne stosunki; bie =jfe
bes aKatftes warunki, stosunki
targowe ; et lebt in guten «ffen
on yje w dobrych, w uregu-
lowanych stosunkach; meine
«ffe etlauben mit foId)e aus-
gaben nid)t moje rodki nie
pozwalaj mi na takie wy-
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datki; er lebt über feine =ffc

yje nad stan; fid) nach feinen

=fjen richten stosowa sie do

swoich rodków; bie =ffe finb

nid)t bonad) warunki nie s
po temu; aus feinen =ffen

heraustreten wyj ze swej

sfery; unter folchen -ffen pod

takimi warunkami; bie nifje=

ren =e szczegóy; li) aritt)me=

tifdjeö, geometrifd)e — sto-

sunek arytmetyczny, geome-

tryczny, proporcya /. ; im —
Don 2 gu 3 w stosunku dwóch
do trzech ; im umgelegten —
w odwrotnym stosunku; im
— ju w stosunku do, w po-

równaniu do; ba§ — ber

§ö(je jur SBreite stosunek, pro-

porcya wysokoci do szero-

koci; bie ©chönljeit ber =ffe

pikno f. proporcyi; im —
miteinanber ftefjenb prcpor-

cyonalny; aufjer — ftctjcn

by nieproporcyonalnym ; rieh*

tigeä — odpowiedni stosunek,

ustosunkowanie/., symetrya /".;

nad) bem redeten — »erteilen

ustosunkowa; aße§ übrige im
— ju wszystko inne w sto-

sunku do...; im — fyaht id)

mefjr gejablt al§ iEjr stosun-

kowo zapaciem wicej od

was; 2) perfönlicheä — oso-

bisty stosunek, relacya f. ;

unfere gegenfeitigen =ffe nasze

obopólne stosunki ; im freunb=

fd)aftlid)en <=ffe mit jmnbm
fteben zostawa z kim w
przyjaznych stosunkach ; in

roeldjem =ffe fteben ©ie ju

ifim czy pozostaje pan w
stosunkach z nim ; er f)at ein

— mit bem 2Mbd)en utrzy-

muje stosunek (miosny) z t
dziewczyn; ftrafltdjeS —
zdrony, karygodny stosunek

;

im gefpannten — mit jmnbm
fteben by na zej stopie z

kim.

Ükrl)intni§antetf, sm. «(e)3,

pi. »e, dywidenda /., udzia
stosunkowy.

Sctp'Itmganjetgcr, sm. *%,

eksponent m., wyznacznik m.

öerh^ltiuggletajung, sf.

proporcya f., ustosunkowa-
nie n.

äkrhfi'ttmSlog, adi. i adv.

nieproporcyonaluy, niestosun-

kowy; bez proporcyi.

äjerfyft'ItmSmäftiG, adi. sto-

sowny, stosunkowy, propor-
cyoDalny; adv. fctosownie,

stosunkowo, proporcyonalnie.

$erl)ä1titt§mäfjigreir, sf.

stosunkowo/., stosownojf.
SÖCrhälttttöregel, sf. re-

gua f. trzech.

Verhä'ltmättnbrig, adi. i

adv. niestosunkowy, niesto-

sunkowo.

SBerhä'ltni&Dort, sn. =e§,

przyimek m.
Verljä'ttntSjahl, sf. liczba

stosunkowa.

Verwaltung, sf. pi. =en,

1) zachowanie n. sie, postpo-
wanie ».; 2) zatrzymanie n.

si.

Verl)a'Itung3uefeI)l, sm.

:(e)8, rozkaz m. zachowania
si, instrukcya /.

'S3erha'Wung3(ttta&)regel, */.

pi. -n, prawido n. postpo-
wania.

5Berl)a'itf>e!n, I. va. (Ijaben)

1) ukada si, rokowa, tra-

ktowa o co; ben ^rieben —
rokowa o pokój ; 2) roz-

sprzeda; etro. an jmnbn —
sprzeda komu co; er bat

fein ganjeö 33ermögen uer=

ijanbelt straci cay swój ma-
jtek w spekulacyach ku-
pieckich; II. vn. (Ijaben) über

eine ©adje — rozprawia o

jakiej rzeczy; bie 2lngelegen=

tjeit roirb oor bem @e=
rid)t in 31. nerljanbelt sprawa
ta toczy si przed sdem
w N., ukady w tej sprawie

odbywaj si przed sdem w N.

Verlja'nMung, sf. pi. =n,

ukad m., umowa /., trakto-

wanie n., tranzakcya /. ; ne-

gocyacya /.; gerichtliche —
rozprawa sdowa

;
parlamen»

tarifd)e — rozprawa parla-

mentarna.

Verljä'ngen, va. (Caben) i)

zawiesi, zasoni, przykry;

2) bie 3ügel — popuci
cugle ; mit »erhängten ,8ügeln

pdzi co tylko ko wy-
skoczy; 3) etro. über jmnbn
— sprawi, eby kogo co

spotkao; eine ©träfe über
jmnbn — wyznaczy komu

kar, ukara kogo; bie Xobeä*

ftrafe über jmnbn — skaza
kogo na mier; ben 33ela=

gerungjuftanb — proklamo-
wa,ogosi stanoblenia; ba
Aonfurterfab.ren rourbe über
ihn oerbängt wdroono prze-

ciw niemu postpowanie kon-
kursowe ; ©ott I)at e3 fo t>er=

bangt Bóg tak dopuci.
SSerI)ä'ngni8, sn. =ffe§, pi.

=ffe, przeznaczenie n., los m.,

dola /., zrzdzenie n., fatum

«. ; ©otte — zrzdzenie
boskie; mein — b,at eS fo

gerooHt tak chciao moje prze-

znaczenie
; mein — nafjt

przeznaczenie dosiga mnie.

Verbä'ngniöglcutbe, sm.=en,
wiara f. w przeznaczenie,

fatalizm m.
$erljä'ngni§gttiufiige(r), sm.

=en, pi. =en, wierzcy m. w
przeznaczenie, fatalista m.

^Cr^ä'ngntSDOÄ, adi. fatal-

ny, nieszczsny, nieuchronny.

üßerhä'Wtt, adi. wyniszczo-
ny strapieniem.

Verija'rren,
r

vn. (ijaben i

fein) obstawa, trwa przy

czem; pozostawa, zostawa;
bei feiner SCnftdjt — obsta-

wa, trwa przy swojem zda-

niu; id) Derfjarre mit §od)^

adjtung pozostaj z Wysokiem
powaaniem ; in ber ©ünbc
— trwa w grzechu.

SScr^a'rfCpCn, vn. (fein) za-

sklepia si, zaskorupie

;

bie SBunbe tTerbarfdjt rana si
zasklepia.

SJerjjft'rten, L va. (h,aben)

zatwardza, zatwardzi,stwar-
dzi; (przen. :) ber ©eij oer=

prtet ba§ §erj skpstwo
czyni serce zatwardziaem,
zakamieniaem ; II. vn. (fein)

i fid) — , vr. 1) stwardnie,

stwardn, zatwardzie; 2)

(przen. :) sta si okrutnym.

Skrp'rtet, adi. zatwar-

dziay, stwardniay
;
(przen.

:)

zatwardziay, zakamieniay.

Verhärtung, sf. pi. =en, l)

stwardnienie n., stwardnia-o /. ; 2) zatwardzenie n.,

twardziel m., obstrukcya f.,

konstypacya /.

Verhauen, va. (baben)

ywic zaprawi, zamaza;'
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II. vn. (fein) i fid) — , vr.
j

pokry si ywic.
$erlja'fptftt, ffd) — , vr.

(jafien) ftcfi Beim Dieben —
zaplta si w mowie.

SSerha'fjt, ßdi. znienawi-
dzony; nienawistny, niego-

dziwy, obmierzy; Bei aßen
— znienawidzony u wszyst-

kich; ftd) — macfien popa
w nienawi; nicfitg ift mir fo— alg . . . niczego niena-
widz tak jak . . . ; einem
etro. — mad)en zohydzi
komu co.

»erjjä'tfujeln, I. va. (BaBen)
pieci

;
psu pieszczotami

;

II. ftd) —, vr. (tja&en) pieci
sie.

^cr^au', sm. =(e)g, pi. =e,

zasiek w., zasieka f., zarb
m., obrb m.

5öcrJ^au'dE)cn, va. (BaBen)
zion, wyzion; ben ©eift— wyzion ducha, dusz.

SBerljait'en, »erbaue, ner=

fiauft, »er&ieb, fiabe »erbauen,
I. va. 1) a) porba na dro-

bne kawaki; 6) jmnbn —
da komu kije, w skór;
mit »erfiauenem ©eficfit z po-
cit twarz (z pojedynku);
2) einen SBalb — zasiekiem
las zamkn; 3) bag ganje
Vermögen — przepuci cay
majtek; II. fid) —, vr.

(BaBen) le, faszywie ci;
(przen.

:) poszkapi si; ftd)

im Sieben — paln gup-
stwo (w mowie).

äSerDe'fiett, netfieBe, üet&ebft,

oerfiefit, »erfiofi, oerljöfie, CaBe
»erBofien, va. i ftd) — , vr.

(BaBen) zwichn, wywichn
sobie co dwiganiem, po-
dwiga si; id) IjaBe mtd) Der«

fioBen podwignem si
; ftd)

ben 2trm — zerwa sobie
rami dwiganiem.

Scrhee'rcn, va. (BaBen)
(s)pustoszy, (z)uiweczy, ni-

szczy; bag geuer »erfjeerte

bte ©tabt poar zniszczy
miasto; ber geinb fiat bag
Sanb »erfieert nieprzyjaciel

spustoszy kraj ; mit geuer
unb ©djroert — spustoszy
ogniem i mieczem.

SBerljee'rer, sm. =g, pi —

,

pustoszyciel m., niszczyciel m.

Serljee'tCIt, sn. =g, obacz

Verheerung.

ä>crl;ce'rung, sf. pi «en,

spustoszenie n., zniszcze-

nie n., dewastacya f. \ bte

ßrctnlfiett Bat eine grofje —
angerichtet choroba wyni-
szczya ludno; «en, bte bte

3eit anrtcBtet spustoszenia

wyrzdzone przez czas.

äSerhe'ftett, va. i) eine

Sßunbe — zeszy ran; 2)

ein 33ud) — le zszy ksik.
$crlje'l)len, va. (BaBen)

ukrywa, tai, zatai, prze-

chowywa; er fiat bte SDBafir-

fiett oerfiefilt zatai prawd;
geftofilene SBaren — ukrywa,
przechowywa kradzione to-

wary; id) roiU eg ntcfit —

,

bafi . . . nie chce zatai,
e . . .

$erl)e'fiieit, sn. =g, $er<=

fiC'I)lltltg, sf. ukrywanie «.,

tajenie »., przechowywanie n.

)SZV\)t'l)ltt, sm. =g, pi —

,

obacz §efiler.

Skrfietlen, vn. (fein) za-

goi si, zgoi si, zablini
si.

'^erljei'nUtcften, va. (BaBen)

ukrywa, zatai; jmnbm etro.

— zatai co przed kim,
ukry co przed kim, robi
tajemnic przed kim; gefofi»

lene ©Ut — ukrywa skra-

dzione rzeczy.

$erl)et'mltu)unfl, sf. pi «en,

ukrywanie «., zatajenie n.

Skrhei'rateti, I. va. (IjaBen)

einen ©ofin — oeni syna;
eine £od)ter — wyda córk
za m; II. fid) — , vr. oeni
si, wyj za m, pobra si.

Skrhei'raümg', pi =en, za-

meie «., oenienie n. si;
pobranie n. si, polubienie n.

$crhet'ften/ oer&eifje, oer-

Beiheft i rjeiBeijjt, »etfitefj, BaBe

Derfjeijjen, va. przyobiecywa,
(przy)obieca, przyrzeka

;

bag oerfiet^ene 2anb ziemia

obiecana.

akrjjeffómtg, */. pi »en,

obietnica f., przyrzeczenie n.
;— macfit ©(fiulb obietnica

obowizuje.

BerfiCIfen, »erfielfe, n«=
fiilfft, oerfiilft, oerfialf, fiafie

oerfiolfett, va. dopomódz, do-

pomaga; bag Bat ifim ju

einem guten Slmte oerfiolfen

to mu dopomogo do otrzy-

mania dobrej posady; id)

roerbe bir baju — dopomog
ci w tern.

SBerlje'nfert, adi. obacz
SBerbonnert.

äkrlie'rrlicfien, va. (BaBen)

uwietni, uwielbia.

$ei1ie'n.1td)en, sn. =g, $er-
Ije'rrlicfiiing, sf. pi -en,

uwietnienie «., uwielbianie

n., gloryfikacya /.
sMx\)t'%m, va. (BaBen) i)

podszczuwa, podszczu, po-

swarzy kogo, judzi; 2)

wyszczu u. p. winie.

$erl)e'^ett, sn. =g, $er=
Ije'ijimg, sf. pi -en, pod-
szczuwanie n., judzenie n.

SSerfieu'ertt, va. i^ fid) —

,

vr. (^aben) wynaj, wypu-
ci komu w dzieraw, wy-
dzierawi komu co.

$BerJ)eu'ent, sn. =g, 33er=

Ijeu'ening, sf. wynajcie n.
y

wydzierawienie n.

©Crhc'fCn, va. (B,aBen) za-

czarowa.

$erl)i'mmelit, i. va.

(BaBen) ubóstwia; IL vn.

(fein) 1) oerfiimmelt fein by
w niebiosach ; by w eksta-

zie; 2) = fterfien; III. ner-

fiimmelnb, ppr. i adi. -e§

oB uwielbiajca pochwaa.
$erl)t'n&ent) va. (BaBen)

przeszkadza, przeszkodzi;

td) fann eg nidjt — nie mog
temu przeszkodzi ; bag ©r=
fdjeinen etneg Sucfieg — po-

wstrzyma wydanie ksiki;
ein llnglürf — odwróci nie-

szczcie.

äkrljt'nöenmg, sf. pi -en,

przeszkoda /.

SSerfii'nöenmgäfnu', sm. =t§,

pi sfälle przeszkoda; im =e

w razie przeszkody.

2krl)o'ffeit, sn. =g, roiber

atteg — wbrew wszelkiej

nadziei.

SBerfiiiCnen, va. (BaBen) wy-
szydza, szydzi, naigrawa
si z kogo, urga si.

'aSerhÖ'ljmtng,' sf. 'wyszy-

dzanie rt., szydzenie n., szy-

derstwo «., naigrawanie n.,

urganie n.
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Sßcr^o'fc(r)n, va. (fiabm)

sprzedawa czciowo, detai-

licznie.

öerljO'lCn, va. holowa
(okrt).

SkrljOljCn, vn. (fein) zgru-

bie (o latorolach).

5Berb,ti'r, sn. *(e)s, pi. «=e,

(prze)suchanie n. ; inkwizy-

cya f.; jmnbn ins — nehmen
przesucha kogo, wzi kogo
na spytki; er fiat im — aus=
gefagt zezna przy przesu-
chaniu, zezna do protokou

;

ein — anfteHen przesucha,
przedsiwzi przesuchanie,
suchanie.

äkrp'ren, i. va. (fiafien)

1) przesucha, (wy)sucba,
ledzi, bada; ber 2lngeHagte

ift fdjon oerfiört roorben oskar-
onego ju przesuchano

;

lafj bid) nid)t — nie daj si
wypytywa ; 2) wysucha, wy-
pyta; id) toerbe morgen bie

SSoIafietn — jutro przepytam,
wypytam, wysucham woka-
buy; 3) etrn. — przesysze
co; II. ftd) —, vr. (fiaben)

przesysze si.

SScr^lt'&Cln,
'

va. (fiaben)

spartaczy, sfuszerowa co,

popsu co przez niedbalstwo.

S5crhü'ßcn, va. (fiaben) za-

soni, obwija, obwin, po-
kry; einen ©ptegel — za-

soni lustro ; eine %üv —
zakry, zamaskowa drzwi;

bie SBolfen fiaben ben §tmmel
terfiüHt chmury zasoniy
niebo; irt »erfüllten Sßorten
w ukrytych sowach; bie

Sßafirfieit — ukry, zatai
prawd.

Sßerhu'ttimg, sf. pi. «en,

zasona /., pokrycie n.

$erbu'n&ertfuu)eR, äkrfiu'tt'

fcertfiilttgen, va. (fiaben) w
stonasób pomnoy, stokro-

tnie, sto razy powikszy.

SBerhu'ngew, vn. (fein) za-

godzi si, zamorzy si go-
dem, umrze z godu; zgo-
dnie, wygodnie; er fiefit

gan? »erhungert aus wyglda
cakiem wygodniay.

SBctbu'njcn, va. (fiaben)
psu, popsu, zepsu, zeszpe-
ci, przekrci; einen <3d)rift=

fteller — ostro zgani, zbe-

szta autora.

Skrftlt'ren, I. va. (fiaben)

1) fein ©e(b — przetraci pie-

nidze na rozpust; 2) ein

2Jläbtf)en— zniesawi,skurwi
dziewczyn; II. fid) —

f
vr.

(fiaben) skurwi si; III. »er-

kürt; pp. i adi. skurwiony.

SScrhii'tcn, I. va. (fiaben)

zapobiedz, przeszkodziczemu,
wstrzyma, niedopuci; bas
uerljüte ©ott! niech Bóg
broni! id) fann bas Ungliicf

nicfit — nie mog zapobiedz,

powstrzyma nieszczcia; II.

uerfiütenb, ppr. i adi. zapo-
biegliwy; =eSefianblung post-
powanie zapobiegawcze.

Sertyü'ien, sn. .§, Wt^ii'*
tltjig, sf. zapobiegliwo /.

;

powstrzymanie n.

Serljü'timgSmaffregcl, sf.

zarzdzenie zapobiegawcze.

äkrl)ü'tung§mtttel, sn. =s,

pi. —, rodek zapobiegajcy,
zapobiegawczy.

$ertftfatio'n, sf. pi. »en,

sprawdzenie «., weryfikacja f.

SJerijtjtC'ren, va. (fiaben)

sprawdza, weryfikowa.

äkrintereffie'ren, i. va.

(fiaben) dawa na procent,

pobiera od czego procent,

oprocentowa; II. fid) — , vr.

oprocentowa si, przynosi
procent.

aScct'rrcn, fid) — , i. vr.

(Ijaben) 1) zbdzi, zab-
dzi, zbka si; 2) gubi
si; fein ©eift uericrt fid) in

geroagten £potfiefen umys
jego gubi si w] nieprawdopo-
dobnych hipotezach; II. t)er=

irrt, pp. i adi. zbkany, za-

bkany; ein -es ©d)af zb-
kana owieczka.

$ert'rnmg, sf. pi. «en, i)

zbkanie n., zabkanie n.
;

2) obd w., zdrono /.,

aberacya /. ;
jugenbüd)e —

zboczenie m., bd m., wy-
bryk m. modoci.

SScrja'öCtt, va. (fiaben) 1)

wypdzi, wyposzy; 2) ben
Sag — dzie spdzi na po-
lowaniu.

öerjU'giing, sf. wypdzenie
n., wyposzenie n.

Skrjä'ljr&ar, adi. ulegajcy
zadawnieniu.

Skrjä'ljrbarfeU, sf. mono
f. zidawnienia.

SBerjä'Ijmt, I. vn. (fein)

i vr. zadawnie, przedawnie;
etn). — laffen da czemu zada-
wnie; II. rjerjäljrt, pp. i adv.
przedawniony, zadawniony,
zastarzay; ein -e§ 3ted)t za-

dawnione prawo; =e ©d)utb
zadawniona wina; eine «=e

©itte zastarzay obyczaj.

S3crjÜ'hrung, sf. zadawnie-
nie n., przedawnienie n.

33eriä'hning3friftf sf. ter-

min m., czas m. zadawnienia.

35erjü'^rungggcfc^, sm. -es,

pi. =e, ustawa/, o zadawnie-
niu.

Skvja'mntern, va. (Mafien)

przejcze, przepaka; fie

üerjammeri ifir £eben spdza
ycie na paczu.

$erjau'ä)jen, Wcan'Mn,
3}ctju'ü)^Ctcn, va. (Fjaben) feine

3?tt — przehula czas ; 2)

fein Vermögen — przehula,
przepuci majtek.

$eriu'&en, i. va. (fiaben)

zydzi ; II. vn. (fein) zydzie,
zjudaizowa si.

ajerjit'iiet, Söerjü'belt, adi.
zydziay.

SBerjü'ngeit, ' i. va. (ijaben)

1) odmadza, odmodzi,
modszym czyni; 2) im U er-

jungten Sftafjftabe w zmniej-
szonym formacie, w minia-
turze ; II. fid) —, vr. odmo-
dzi si, odmodnie; zmniej-

szy si.

SBerjü'ngett, sn. .§, Ser*
jü'ngung, sf. I) odmodnienie
n., odmodzenie n. ; 2) zmniej-
szenie »., redukowanie n,,

redukcya /.

SSetjü'ngungöma^ftofi, sm.
=es, stopie ?«., skala/", zmniej-

szenia.

SBerjü'ngiittggtttitrel, sn. •§,

pi. —, rodek odmadzajcy,
kosmetyk m.

Seiiü'ngungSgucItc, sf.

zdrój m., ródo n. mo-
doci.

Söerfa'ibeit, vn. (fiaben)

przedwczenie si ocieli,

przedwczenie porzuci.
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WnWliMv, adi. dajcy
si zwapni.

'Serla'lfen, I. va. (haben)

zwapni, zamieni w wapno;
II. vn. (fein) i vr. zwapnie,
zwapni si.

Serfa'lfnng, sf. pi. =en,

zwapnienie n. ; — ber SIrte*

tien zwapnienie y, arteryi.

SScrfä'Itcn, fid), vr. (haben)

zazibi, przezibi 8i.

Söerfä'aung, */. pi. =»en,

zazibienie n.

SBcrfa'Wen, ca. (tjaben) i

vr. zakapturzy, przebra
si; ukry si; ein perfappter

©t^riftfteHer autor pisujcy
pod pseudonimem.

Söerfa'Wiing, sf zakaptu-

rzeuie «., przebranie n. si;
ukrycie, n.

SScrfä'fen, vn. (fein) w ser

obióci.

$Crfait'f, sm. *c,pl. »fäufe,

sprzeda m.
;

JUltt — au§=

fteHen wystawi na sprzeda

;

gericbtlictjer — sprzeda s-
dowa; ba £auö fteljt 311m

— ten dom jest na sprzeda.

Sßerfail'fÖar, adi. • dajcy
si sprzeria, sprzedajny.

'SSerfau'fen, I. «a. (haben)

spizedawa, przedawa, sprze-

da, rozprzeda; im grofeen

— sprzedawa en gros;

im fletnen — sprzeda-

wa czciowo, drobiazgo-

wo, detailicznie; pfunbroeife

— sprzedawa na funty;

mit ©ertnnn — sprzeda z

zyskiem; mit 33erluft — sprze-

da ze strat; (przen.:) fein

Seben teuer — drogo ycie
sprzeda; mit iljm ift man
nue »erraten unb netfauft w
stosunku z nim jest si ja-

koby zdradzonym i sprzeda-

nym; II. fid) — , vr. (Ijaben)

biefe SBare nerfauft fid)

tetd)t ten towar atwo si
sprzedaje; (przen.:) biefer

©chriftfteller hut fid) unb feine

gecter ber Regierung nerfauft

ten literat zaprzeda siebie i

swoje pióro rzdowi; fid) bem
JEeufet — zapisa si dyabu.

S3erlht'fer, sm. =§, pi. —,
1) sprze iaj y m. (s)prze-

dawca /. ; 2) pomocnik han-

dlowy, kupczyk m., przeku-

pie m.
Skrfäu'ferin, sf. pi. -»nett,

1) sprzedajca /., sprzedaw-
czyni f. ; 2) pomocnica han-

dlowa, przekupka /., skle-

powa /.

öerfifo'flffl, i. adi. 1)

bdcy na sprzeda, poku-
pny, atwy do sprzeda-

nia: 2) (przen.:) (s)przedaJDy,

przekupny; bieier Beamte ift— ten urzdnik jest sprze-

dajny, przekupny ; II. adv.

jmnbm etro. — überlaffen

sprzeda, odstpi komu co.

gSctföu'fltdifctt, */. 1) po-

kupno /., mono f. sprze-

dania; 2) (przen.:) sprzedaj-

no /., przekupno f.

^Betfau'föbeMnpnn, sf. pi.

=en, warunek m. sprzeday.

23erfcui'f3Iifte, sf. pi. »n,

lista, f. sp-zeday.

2krfau'f§lofal, sm. =e§, pi.

=e, sklep ni., magazyn m.

SBerfau'f<tyrei§, sm. =feä, pi.

=fe, cmi f. sprzeday.

SBcrfau'f^rcdjt, sn. =e§, pi.

se, prawo n. sprzeday.

SBcrlau'föftanb, sm. =e§,

stragan m.
SSerfe'ljr, sm. «(e)§, i) a)

ruch m., komunikacya /,
cyrkulacya f. ; in biefer Strafje

berrfcht großer — w tej ulicy

wielki ruch; freier — wolua
komunikacya; biefer Un=
faß hat öen ganjen — ge=

hemmt ten wypadek powstrzy-

ma cay ruch, ca cyrku-

lacy; b) handel ni., stosunki

pi., ruch handlowy; biefe

Rapiere haben im — feinen

SBert te papiery nie maj
wartoci w obiegu, wyszy
z obiegu; ber — auf ber

93örfe ift fdjteppenb ruch na
giedzie jest ospay; c) suba
/., ruch m.; eine ©tfenbafjn

öem — übergeben otworzy
kolej dla ruchu, odda kolej

do u*ytku; — non Sfteifenben

ruch podrónych ; Der — ber

5ßoft auf bem Sanbe ift unrege[=

nä&ig ruch pocztowy, kur-

sowanie n. poczty na w.«i

jest nieregularne; 2) obco-

wanie n. ; stosunki towa-

Sfnlenber, S)eutfa>)oInifcfje3 SSBörterBudE).

rzyskie; miinblicher — ustne

porozumiewania si; perfön-

licber — osobiste obcowanie,
znoszenie si; fd)riftlid)er —
porozumiewanie, znoszenie

si listowne, korespondo-

wanie n. ; in — mit jmnbm
ftehen by z kim w stosun-

kach; jeoen — mit jmnbm
abbrechen zerwa z kim wszel-

kie stosunki; e§ ift fein

richtiger — unter biefi'n jroei

gamuten niema waciwej
zayoci pomidzy ten.i dwo-
ma rodzinami; er bat Diet —
ma wiele znajomoci, z któ-

remi obcuje; fträf lieber —
zdrony, karygodny stosunek.

SBerfe'hreit, I. ta. 1) prze-

wróci, przekrci, le obró-

ci; bie Drbnung, 3t>thenfotqe

— odwróci porzdek; 2)

bie Stugen — przewraca,
zawraca oczyma; jmnbS
ä&orte — przekrca czyje

sowa; ba§ 3ied)t — przekr-
ca prawo; jmnbn — kogo
znieprawi, na z drog
wie; II. vn. (tjaben) l) ob-

cowa, bywa, uczszcza

;

id) t)abe in bielem £>aufe piel

Derfefjrt bywaem czsto w
tym domu; baä ift ein üofat,

in bem oiete SDiatrofen — to

jett lokal uczszczany przez

wielu majtków; tä roirb in

biefer ©trafee oiel perffbrt w
tej ulicy jest wielki ruch; 2)

by z kim w stosunkach,

mie z kim stosunki, komu-
nikowa sie z kim, przestawa,

znosi si z kim ; ^ßerfonen, mit

benen man uerfehrt znajo-

moci pi.; geiftig — obcowa
umysowo; oerfeljrt ihr mit

ihm? czy obcujecie z nim?
intim mit jmnbm — y
z kim w zayoci; III. fid)

— , vr. (haben) 1) zniprawi
si; 2) przemieni, zamieni
si; euer Sachen oerfehre fid)

in iffietnen oby -i wasz miech
przemieni' w pacz.

SSerfC'hrÖObcr, sf arterya/.

ruchu.

Söcrfc'^rSburcau, sn. =3,

biuro n. ruchu.

$etfe'l)r3d)ef, sm. -§, pi.

*8, naczelnik m. (oddziau)
ruchu.
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sn.

ruch m.,

^erfc'hrSöiitTtion, */• P l -

=en, dyrekcya f.
ruchu.

«crieljrScrleidjtcrmtneH,

sf pl. uatwienia pl. w rucbu.

2>cife'l)r§frctbeit, «/.wol-

no f. ruchu; wolno /.

handlu.
jBcrtc^rS^inbetntS, sn.

*ffeg, pi. »ffe, przeszkoda f.

ruchu.

5Berfc'$r3fatie, */• Pl °n>

mapa f.
ruchu.

S8erte'$r8minifter, sm. =8,

pl_ — f
minister m. ruchu.

"söerfe'^rSmittrf, sn. -s, pl.

—, rodek komunikacyjny;

pl. rodki przewozowe.

SBcrfC'hr^rÜfimÖ, sf. }
egza-

min m. z ruchu (kolejowego).

8$erle'br3rcd)t, sn. »es,

prawo n. ruchu.

S3erle'hr§prung, sf. pi.

»en, przerwa f.
w ruchu,

komunikacyi, przeszkoda

komunikacyjna.

Bcrfe^rSftM&c, sf. pi. *»,

droga /. wielkiej komuni-

kacyi.

SScrIc't>rötDC(cn f

komunikacya /.,

handel m.
gtofe'ftrt, I. adi. odwrotny,

przewrotny; eine =e Drbnung

odwrotny porzdek; bie «e

©eite odwrotna strona; =er

Kaffee kawa wicej zabielona

;

©d)lag mit ber =en £>anb

uderzenie na odlew; ee>^ ift

eine seSBelt przewrotny wiat;

er ift mit bem =en gufj ouf-

geftanben wsta lewa nog;

2) przewrotny, faszywy,

mylny; -e8 3eu.<j fprecben

mówi nie do rzeczy ; id) fiabe

eine ganj =e SDeinung mam
zdanie zupenie inne; 3)

ein »er 2Jenfch przewrotny

czowiek, opaczny czowiek;

II. adv. przewrotnie, na od-

wrót, odwrotnie, opacznie, na

opak; id) habe ben §ut —
aufgefegt ubraem odwrotnie

kapelusz; id) f)abe ba§ Sud)
— genommen wziem chu-

stk wierzchem na dó; —
8U ^ferbe fi^en siedzie na

na koniu gow do ogona;

etro. — anfangen pocz co
odwrotnie, na odwrót; e8

gebt aUeä — wszystko idzie

na opak; ttBe§ — oulegen

wszystko faszywie tuma-

czy; ganj — antroorten

odpowiada cakiem prze-

wrotnie.

^Ctfe'I)rtl)Cit, sf
%
przewro-

tno /. ; opaczno /. ; bez-

sens m.
aJcrfeWcitj I- va. $aben)

1) zagobi, zaklini; 2)

jmnbn — da komu w skór,

wytrzepa kogo; 3) zby si

za byle jak cen; II. ftd)

— , vr. (haben) wbi si^ kli-

nem; (przen.:) zakocha si

w kim na zabój.

il?Crlei'IunOr */• zagobienie

n., zaklinienie «., klinowa-

nie n.

äJerfe'nnfiar, adi. trudny

do poznania, mogcy by nie-

poznanym.
Ükrle'nnen, »erfenne, »e*=

lennft, netfannte, habe t>er=

fannt, va. niepozna; zapo-

zna; nie odróni; jmnbn
— wzi kogo za kogo

innego; 'id) üerfenne ba8nid)t

nie zaprzeczam tego, nie za-

poznaj tego; id) »erfenne

nid)t bie ©d)raiertgfeiten nie

zapoznaj trudnoci; er ift

non allen uerfannt nikt si
na nim nie pozna; ein üer=

tannteg ©enie zapoznany

geniusz.

«erlernten, sn. §, $er=

le'nnUHg, */. niepoznaDie ».,

zapoznanie n.

SBetfe'ttcIn, va. (haben)

przymocowa zapomoc a-
cuszka.

JBerle'tttn, va. (haben)

acuchem spoi, zwiza;
cile spoi, poczy, skoja-

rzy; oerfettete begriffe spo-

jone pojcia.

SJerfe'ttong, sf. pi. -en,

spojenie »., zwizanie n.

acuchem ; cise poczenie,

spojenie n. ; eine — t)on Un=
gUtcfsfällen szereg m. wypad-

ków nieszczsnych.

SSerJe'fcern, va. (haben)

jmnbn — ogosi kogo here-

tykiem, kacerzem; (przen.:)

potpia, oczernia.

SBerfetyntng, */. ogosze-

nie n. kogo heretykiem;

oszczerstwo n., oczernianie «.

gtofi'rtylitycn, va. (haben)

ukocielni.
«crfi'rdytidjwtg, sf. uko-

cielnienie n. ; bie — ber

©ajule klerykalizacya /.

szkoy.
$erf j'tten, va. (haben) za-

kitowa, zaklei.

Stali'ttimg, sf. pl. »en,

zakitowanie »., zaklejenie n.

ißetlla'öen, va. (haben) za-

skary; gerichtlid) — za-

skary, poda do padu.

SSerHa'ger, sm. =8, pl. —

,

obacz & läger.

$erlla'gte(r), sm. «en, pl.

»en, zaskarony m.

«erfia'giing, sf. pl. »en,

skarga f.

«erWmmen, »n. (fein)

zdrtwie z zimna, zeszly-

wnie z zimna; bie £änbe finb

mir nerllammt rce mi zdr-

twiay od zimna.

Skrfla'mmern, va. (J&nBen)

klamrami przymocowa, umo-

cni, klamrami spoi.

»etHä'ren, L va. (haben)

w blask oblec, wystawi w
blasku, wietnoci; wynosi

do chway wiecznej; glory-

fikowa ; Shriftu trjarb oerilärt

Chrystus ukaza si w bo-

skiej jasnoci; II. ftd) — , vr.

(haben) rozpromieni si, za-

janie, rozjani si, jasnoci
zabysn

;
przemieni si; bet

biefen Borten nerHärte ftd)

fein ©eficht na te sowa roz-

promienia si jego twarz.

Sßerflä'tt, adi. promienie-

jcy, opromieniony, rozpro-

mieniony; ein =e8 2lufehen

fjaben mie rozpromieniony

wygld.
SSerHä'rmtg, */. rozpromie-

nienie »., gloryfikacya f.,

transfiguracya f.,
apoteoza /.;

— ©hrifti Przemienienie Pa-
8

WerMo'tfdien, va. /haben)

1) imnbn —
f

oczerni, osa-

wi, obmówi kogo; 2) bte

3eit — traci czas na ro-

bieniu plotek; robi plotki.

SBetHaufulie'rcn,«o. (baben)

ograniczy zastrzeeniami, ob-

warunkowa, porobi zastrze-

enia.
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IßcrHc'bcn, va. (IjaBen) za-

klei, zalepi, zasmarowa co

czem.

SBerfle'filing, sf. zaklejenie

n., zalepienie n., zasmarowa-
nie n.

SkrHe'cffen, va. (BaBen) za-

bazgra, zaplami; tiel %ix\U
— wybazgra wiele atra-

mentu.

WttUti'btn, I. va. (IjaBen)

powlec czem ; mit Brettern
— obi deskami, oszalowa;
einen Srunnen — ocembrowa
studni; II. fid) — przebiera,

przebra si; er §at fid) a 13

©panier »erfleibet przebra
si za Hiszpana.

'$erllei'bung, sf. pi. =en,

1) pokrycie «., obicie n., oto-

czyna f., powoka /., ocem-
browanie «., ramowanie n.

;

przebranie n. si, przebiera-

nie n. si.

SScrllci'netn, va. (6,aBen) i)

pomniejszy, zmiejszy, skra-

ca, skróci, rozdrobni, roz-

drabnia, ujmowa, uj;
biefeä (la3 nerffetnert bie

©egenftänbe to szko zmniej-

sza przedmioty; 2) (przen.
:)

upoledzi, upoledza, uwa-
cza komu, uszczupla, ujmo-
wa, umniejsza, obnia;
ben Söert oon etro. — umniej-
sza, obnia warto czego
deprecyonowa co

;
jtnnbä

SSerbienft — obnia czyje za-

sugi; ba3 21nfe^en jmnb —
dyskredytowa kogo, uwacza
komu.

Serflet'ttenittg, */. ^zmniej-
szanie n., uszczuplenie /».,

skrócenie n., rozdrobnienie

n., ujmowanie w., ujma f.,
redukowanie n., redukeya f. ;

2) obnianie »., dyskredy-
towanie n., deprecyacya /.

3krllet'nerung§gla3,sn. =fe3,

pi. =gläfer, szko pomniejsza-
jce.

SScrHei'ncrung§tDort, sn.

=eä, pi. «robrter, wyraz zdro-

bniay.

SBerllet'ftern, va. (BaBen)
zaklajstrowa, zalepi.

SBerHtngen, nerflinge, ner=

Hingt, oerflang, Bin rjerflun«

gen, vn. (fein) przebrzmie,
uciszy si.

SBerflo'mmeit, adi. zdr-
twiay, zesztywniay.

Sßecflo'^fcn, va. (IjaBen) 1)

zaklinowa, zatka; 2) jmnbn
— da komu w skór; 3)

fein ©elb — przepuci pie-

nidze; 4) sprzeda za byle co.

Üöerfna'üen, va. (IjaBen) üiet

^ßulüer — wystrzela duo
prochu.

Sßerfnet'fett, nerineife, ner=

fneiffr, oetfmff, IjaBe oer=

fniffen, va. fein ©eBärben=
fpiel — robi grymasy; fictj

ettrj. — popsu sobie ch,
gust do czego; id) uerfttetfe

mir baj zrzekam si tego;

netfniffeneö 2tntltfc wykrzy-
wiona twarz; eine nertniffene

©acfje zagmatwana sprawa.

äJerfnei'JJtn, va. przeknaj-
powa, przepi; fein ©elb —
przepi pienidza w szynkach.

äkrlnt'rtern, va. (IjaBen)

podnie, zmi, pomitosi.
Serlnö'djerri, vn.

'
(fein)

skostnie, w ko si obró-

ci
;
(przen. :) zobojtnie ; ein

rjerfnödjerter üöWfd) sko-

stniay czowiek, pedant m.
SßCtfnÖ'djCrUltg, sf. sko-

stnienie n.
;

pedanterya /.,

pedantyzm m., sztywno /.

Serlno'rjjeln, vn. (fein) i

vr. przeksztaci si w
chrzstki.

akrfno'rjjelung, sf. pi. -en,

przemiana /. w chrzstki.

SßerfnO'teit, va. (fjaben) za-

wiza na wze.
&erlnn'tten, va. (IjaBen)

obacz SJerfntttew.

SJerfHülfen, va. (BaBen) 1)

wiza, zawiza, spoi, za-

dzierzgn; 2) zczy, po-

czy, skojarzy; 33egriffe

miteinanber — kojarzy po-

jcia; biefe Steife ift mit

grofeen soften nerfnüpft ta

podró poczon jest z wiel-

kimi kosztami.

$erlnu'>fung, sf. pi. =en,

1) zawizanie n., spojenie«.;

2) poczenie n., skojarzenie

«., kombinacya f., zespolenie

n., asocyacya/. ; — non Um=
ftdnben zbieg m. okolicznoci.

Jöerlnu'rren, i. va. ju brei

3JJonaten ©efängniä — skaza
na trzy miesice wizienia;

II. fid)
—

-
, vr. fid) mit jmnbm— popsu sobio z kim.

SBerlO'djen, I. va. (BaBen)

1) nagotowa, wypotrzebo-
wa; 2) da si czemu wy-
gotowa; II. vn. wygotowa
si z czego; bie ganje Äraft

ift au§ bem ^leifdjj oerfoefit

cay sok wygotowa si z

misa; 2) (przen.:) fein 3om
Derfodjt Balb jego gniew wnet
mija.

'Serio'tylen, i. va. (IjaBen)

zwgli, w wgiel zamieni;
n. vn. (fein) i fid) — , vr. zw-
gli si, zamieni si na
wgiel.

l8erl0'Wung, sf. zwglenie
n., zamienianie n. na wgiel,
karbonizacya /.
^erlo'mmen, oerlomme, »er»

fommft, nertam, Bin rerfoms

men, I. vn. (fein) 1) upada,
marnie, podupada moral-

nie, zdemoralizowa si ; zde-

generowa si; in biefer tttn»

geBung muf} id) — w tem
otoczeniu musz zmarnie;
2) zanika, gin; traci w-
tek; n. oerfommen, pp. i

adv. podupady (umysowo),
zdeprawowany, zdegenerowa-
ny, zwyrodniay, zepsuty,

zdemoralizowany; podupady
(materyalnis), zuboay.

SSerlo'mmenfteit,«/. upadek
m. ; deprawacya f. ; demora-
lizacya /. ; degeneracya /.

SJerlo'^eln, va. (fja&en)

rozdzieli rol.

ÖerlO^'^eluhg, sf. rozdzia

m. roli.

!öerl0'rlen, va. (l)aBen) za-

korkowa, zatka korkiem.

äkrlÖ'riieM, I. va. uciele-

ni, wcieli, w ciao zamie-
ni, uwaa za istot ciele-

sn, uosobi, materyalizowa;
II. fid) —, vr. ucieleni si,

zamieni si w ciao ; uosobi
si; III. nerforpert, pp. i adi.

wcielony, uosobiony ; er ift

bie uerförperte ^ßebanterie jest

wcielon pedanterya.

SBerlö'rjierung, */. pi. »en,

wcielenie «., uosobienie «.,

personifikacya /.

Serlo'fen, va. (^aBen) bie

3eit — spdzi czas na mi-

ej rozmowie, na pieszczotach.

45*
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Skrlöfttgeit, va. (baben)

dawa wikt koma.
Skifra'djcn, vn. (fein) zban-

krutowa.
SBcrfro'mcit, va. (baben)

1) pizedawa czciowo; 2)

zapodzie gdzie, zar/.uui; 3)

eine ©tunbe — straci godzin
na szperania.

Skrfne'djen, fidj —, ner-»

Itiea)e,i)e[fnea)[t,Dfrfrod&, Ijabe

tnid) »eitrocben, vr. skry si,

chowa si; et »erfrieret fi
nor mir. chowa si przedemu,
unika widzenia si ze mn;
fil) unter bie ©tfe — wle
pod kodr; ber ©acb bat

fid) in ein £od) »erfrocben

borsuk zakopa si w dziu-

rze; (przen.:) bei feinem 2luf=>

treten mufjten ftd) alle nor

ibm — Przy J
eg° wystpieniu

wszyscy musieli mu ustpi
pierwszestwa, wszyscy mu-
sieli pój w kt.

Serfri'^eln, va (&a&en) po-

psu bazgranin, zabazgra.
SBcrtrü'uteln, I. va. (baben)

i vr. pokruszy, podroid, roz-

drobi; pokruszy si; ni-

kn, zanika; Da§ ©elb bat

fid) Drfrutnelt pienidze si
porozaziy.

ajerftü'raracn, I. w. (baben)
zakrzywi, pokrzywi; II. |id)

—, vr. zakrzywi si, zde-

formowa si.

SBerfrit'mmung, sf. pi. =en,

zakrzywienie n.

äkrfrüp'neln, I. va. (baben)
kalek uczyni; II. vn. (fein)

zosta kalek; ber Saum ift

Ottliüppelt dizewo wykola-
wio si, skatowaciao.

S5crftÜ'^Clt, adi. uomny,
skaiowaci-iy, wykolawiony.

SSerfrii welung, sf. pi. *en,

uomno /'., kalectwo n.

2$ertnt'ftung, sf pi. «en,

pokrycie n. skorup, inkru-
stacya f.

äkrfü'&leit, vn. (fein) osty-

gn, ostudzi, i ftd) — , vr.

zazibi, przezibi si; ocho-
dn.

Serfü'hluna,, sf. pi. -en,
przezibienie n.

93eriit'mment,l. va. (baben)

1) powstrzyma w rozwoju,
tamowa rozwój; zatru, go-

rycz zaprawi; jmnbS ^reube
— zatru komu rado;
jmnb 9ied)te — ukróca
czyje prawa; 2) areszt poo-y ua co, zaaresztowa, za-

trzyma komu co; jmnbm ben
©ebalt — uszczupli komu
pac ; II. vn. (fein) zmarnie,
zanika, gin; alle Sßflan&en

finb tjerfümmert wszystkie
roliny skarowaciay ; in

Sraurigfeit — zagry si,
matnie ze smutku.

SBerfü'mmemng. sf. zmar-
nieuie «., zmarnowanie n.

si; zanik nt., atrofia f.,
wyschnicie n.

äkrfü'nben, SSerfün&igeit,

va. (tjaben) gosi, ogosi,
ogasza, obwieszcza, ob-

wieci, oznajmi, zapowia-
da, zwiastowa; publikowa,
proklamowa; bae Sarometer
nerüinbtgt ben Stegen barometr
zapowiada niepogod; jmnbm
eine üfteuigfett — obwieci,
zakomunikowa komu no-

win; ©otte 3Bort — gosi
sowo Boe; ein Urteil —
ogosi, promulgowa wyrok;
ein ^Bräutpaar — ogosi
zapowied; rjorber — prze-

powiada.

SSerfü'nbtger, sm. «=§, pi.

— , zwiasmn nt., ogosiciel m.
Söcrfii'n&tgimg, */. ogo-

szenie n., wygoszenie «.,

odezwa f., obwieszczenie n.,

zwiastowanie «.; publikacya

f; proklamacya /. ; 2Jaria
— Zwiastowanie Najwitszej
Panny.

äkrlü'ttftellt, va. (baben)

przemajstrowa co, przez

zbytni sztuk popsu, zma-
nierowa co.

Serfü'nfteluitg, sf. pi. =en,

zmanierowanie n., nienatu-

ralno f., wymuszono /.

äkrfit'pfent, va. (baben) po-

kry mie izi.

Wtilu'pptin, va. (baben) 1)

zesforowa; 2) przeraj turzyc,

sprzeda; fie bat ibre eigene

Socbter an ibn uerfuppelt

sprzedaa mu wasn córk;
3) wyswata kogo.

äkrfu'Welimg, sf. pi. »en,

1) zesfoiowanie n.; 2) prze-

rajfurzenie; 3) swaty pi.

üöerlü'rjen, va. (baben)

skróci, skraca, ukróci,
przyspieszy, uszczupla;
jmnbm ben Sobn — ukróci
komu pac; ein Äleib —
skróci sukni; jmnbm bte

Qeit — zabawia kogo; fid)

oen Sßeg — skróci drog;
fein Meben — skróci sobie

ycie; er »ertur^t fie auf
jebem Slbrttt krzywdzi j na
kadym kroku.

äjerfü'rjer, sm. «=§, pi.

— , krzywdziciel m., ukróci-

ciel m.
Skrfü'rjimg, sf. pi. -en,

ukrócenie «., skrócenie n.;

uszczuplenie n.

$erla'd)en, m. (baben) i)

wymiewa, wymia, na-

miewa si, kpi; er roirb

üerlacbt namiewaj si z

niego; 2) bie #eit — spdzi
czas na miechu.

SBerla'öen, oerlabe, »erläbft,

perläot, oerlub, bab rterlaben,

va. 1) (na)adowa, nakada,
wysya (towary), wyprawia,
wyprawi; — burd) §ertn
31. an !$bre 2Ibreffe wysany
przez pana N. pod paskim
adresem; 2) ein ©eroebr —
le nabi strzelb.

f&ttla'btv, sm. " «§, pi. —

,

adownik m., nakadacz m.
äkrla'beramjje, sf. pi. =n,

adownia f., przysta kole-

jowa.

äkrla'&efdjetrt, sm. =e§, pi.

•i, nakadna /. (kol.).

SBerlcTbltng, sf. pi. =en, na-

adowanie n., wysyanie n.,

wyprawienie n., nakada-
nie ii.

SSctlo'bungSfoftcn, spi. ko-

szt« pi. adowania.

8$eria'bung§;|jlafc, sm. <=e§,

pi. =pläfce, plac m. do ado-
wania.

Skrla'&ung8fd)eiit, sm. -e§,

pi. se, deklaracya /. towa-

rów, spis m. towarów zaado-
wanych.

SkrlO'g, sm. «(e)§, 1) na-

kad m. ; im =e »on ... na-

kadem...; ein 39ud) in —
nehmen wzi ksik w
nakad; baä SBerf ift in ei-

genem «=e erfdjienen dzieo

wyszo wasnym nakadem

:
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er fjat nur literartfd)en —
wydaje tylko literackie dzie-

j; 2) skad m., skadownia
r".; 3) fundusz obrotowy.

SJerla'gSarttfet, sm. »3, pi.

—, obacz SSerlagöbud).

SSerla'gÖ&lld), sn. »e§, pi.

«biidjer, ksika wydana czy-

im nakadem.
$erla'g3(&ad))ljanbel, sm.

e§, ksigarstwo nakadowe.
aScrld'fl§(buo^)I)änMcr, sm.

*3, pi. — , nakadca m.
$erla'g§(feudj)janl>lung, */.

ksigarnia nakadowa.
SBerta'g§gefcI)äft, sm. =e§,

pi. •>(, interes m. nakadcy

;

ksigarnia nakadowa.
Sßeria'ggfnMog, sm. -es,

pi. =e, karao^ nakadowy.
Sßerla'gäfontraft, sm. =es,

pi. *t, kunnakt nakadowy.
Serla'ggfoften, spi. koszta

pi. nakadu.
äkrla'ggredjt, sn. se§, pi.

»t, prawo nakadowe; prawo
n. nakadu.

23erla'g3jetcfjen, sn. *§, pi.

—, znak m., monogram m.
nakadu.

3krta'I)menj vn. (fein) oku-

le, okulawie.

SBerla'ngen, i. «». i va.

(tjaben) nad) etro. — zapra-

gn, zada czego; er Der»

langte nad) bem Slrjte zada
lekarza ; eg «erlangt mitt) 3U

erfahren pragnbym dowie-

dzie si, bardzobym rad do-

wiedzie si; ea »erlangt tnid)

nad) ber ©tabt tskno mi do
miasta; e foli mid) — cie-

kaw jestem wiedzie; II. va.

(haben) da, wymaga,
pragn, domaga si, chcie;
id) I)abe ba SSudj ' non bir

nicht »erlangt nie (za)daem
od ciebie ksiki; roaä — ©te
DOn mir ? czego pan dasz
odemnie?; er »erlangt einen

Strjt da lekarza; e§ rotrb

ein junger SJenfd) nerlangt

poszukuje si modego czo-
wieka; er »erlangt eintreten

JU bütfen domaga si wstpu

;

mag — ©te für btefeg Äleio?
ile pan da za t sukni?,
ile kosztuje ta suknia ? baä

ft gu »te! »erlangt tego za

wiele; roag fann man mehr —

czegó mona wicej da;
eg »erlangt grofje ©orgfalt to

wymasra wielkiej starannoci.

SßCrla'ngCH, sn. -g, 1) -
danie w.; auf 2>hr — fchtcfe

id) bag !8ud) na paskie -
danie posyam ksik; roag

ift Qjbr — ? czego pau -
dasz, czego pan sobie yczy ?

auf allgemeines — na ogólne

danie; 2) pragnienie ».;

dza f. ; ein luftiges — nad)

etro. empftnben ywo czego

pragn, odczuwa ywe pra-

gnienie czego; 3) tsknota /.

;

nad) imnbin — Ijaben tskni
za kim.

SJerlä'ngerit, va. ^aßen)
przeduy, przedua; eine

grift — przedua termin;

einen Sßedjfel — prolongowa
weksel.

äkrlci'ngenmg, sf. przedu-
enie «., prolougacya /., pro-

longata /. ; delacya /,, zwo-
ka f.

$erlä'ngentng»ftii<f, sn.

«eg, pi. =e, przeduenie n.

Serla'ngfamen, va. (haßen)

zwolni; Den ©djritt — zwol-

ni krok.

akrlaWett, va. (baßen)

patkami, gagankami pokry,
zasoni.

83erIa'W)ern, va - (^aßen)

marLOtrawi, na fraszki roz-

trwoni.

SBcrla'tbClt, I. va. masko-
wa, zamaskowa; rjerlar»te

jerfon maska /. ; II. fid) —

,

er. (haßen) 1) zapoczwarzy
si; 2) zamaskowa si.

äkrta'ttntng, sf. pi. 'en, i)

zamaskowanie n. ; 2) zapo-
czwarzenie n.

Sücrla'fdjcn, va.
^
(fjaben)

ubkowa, oubkowa.
SBerln/fujimg, sf. oubko-

wanio n., zubkowanie n.

S3erla'§, sm. -ffeS, 1) eS

ift auf Ü)tt fein — nie mona
si zda na niego, nie mona
na nim polega; 2) obacz

ginterlaffenf cbaft ; 3) umowa
f., ukad m.\ 4) obacz

©chleufe.

äkria'ffett, »erlaffe, »er=

läffeft i »erläfjt, »erläßt, »er=

liefj, bab oerlaffen, I. va. 1)

opuci, opuszcza, porzuci,

zostawi, odstpi; er oetliejj

mid) gleich nad) iittemadjt
opuci mnie zaraz po pó-
nocy; jmnbn in ber 5Hot —
opuci kogo w potrzebie;

bte gähne — dezertowa;
bag gieber fjat ihn — go-

rczka go opucia; bag ©e=
bächtnig »erlä|t mid) oft pa-

mi czsto mi nie dopisuje,

czsto mnie zawodzi; feine

Kräfte »etliefjen ibn siy go
opuciy, straci siy; 2a\iurtg*

fett, bie fie nie »etläjst smutek,
któiy jej nigdy nie odstpuje;

roer feinen ^la£ »erläfjt, »er=

liert fein Diecbt kto opuszcza

swe miejsce, traci prawo; 2)

a) juinbin etro. — odstpi
komu co; V) ett». — odcho-

dzc kaza powiedzie; 3)

ein ©runbftüd — ustpi z

gruntu; 4) eine SBohnung —
wynajmywa, odnajmywa
aieszkanie; II. fid) — , vr.

(haben) zda si, polega,
spuci si; id) »erlaffe mid)

auf ©te zdaj si na pana,

polegam na panu; fid) auf

jmnbn — by pewnym kogo;

roer fid) auf anbere »erläfjt,

ift — kto si na innych

zdaje, bywa opuszczonym;
III. »erlaffen, pp. i adi opu-

szczony; niezamieszkay, pu-

sty; ein =er Dtt samotne

miejsce; ein =e§ §aug nieza-

mieszkay, pusty dom.

SSetlaffClT, sn. 'S, opu-

szczenie n.

$erla'ffenl)eit, «/. opu-

szczenie n., samotno f.

Seria'ffenfdjaft, sf.
f

spu-

cizna /., pozostao /.,

scheda /., dziedzictwo n.

aJcria'ffenfd)oft§maffc, */.

masa (-parkowa.

Sctlü'ffig, S3crläf]lid), adi.

pewny.

SSerlcTffimg, sf. opuszcze-

nie «.; — ber gabne dezer-

cya/.
JBetlä'ftcm, va. rbaben)

bluui, zely, osawi,
oczerni.

SBcrlÜ'ftentttg, sf. blunie-

nie n., zeleuie w., osawia-
nie n., oczernianie n.

SBcrla'tteu, va. (b,aben) po-

bija atami.
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Vcrlan'6, sm. »(iß, pozwo-

lenie n.; mit — za pozwo-

leniem.

Verlan'!, «»• "(«)§, i) uP ?
w

m., przecig »"-, cia? OT, i
tm

— »on biei Sagen w prze-

cigu trzech dni ; nad) —
eines SDtonatS po upywie

miesica; nad) — ber grift

po upywie terminu; 2) prze-

bieg m.; ber natürliche —
ber Singe naturalny, nor-

malny przebieg rzeczy; er*

jäble ben ganzen — ber %n>

gelegenheit opowiedz cay

przebieg sprawy; im «=e ber

ßranfheit w ciga cho-

roby; bie ßranlbeit nab,m

einen töblicben — choroba

zakoczya sie mierci.

Verlangen, »erlaufe, »er=

Iäufft, »erläuft, »erlief, »er=

laufen, I. w», (fein) 1) upy-
wa, upyn, odpyn; ba

j

aßaflet ift — woda odpy-
|

nea, opada; 2) bie gatben

— ineinanber kolory zlewaj

si ; 3) przemija, przemin

;

bie Seit »erläuft fcbneU czas

szybko upywa, mija; bie

g-rift ift
— termin ju min,

upyn; (przen.:) fca§ Unter-

nehmen ift im ©anbe —
przedsibiorstwo spezo na

niczem; 4) rcie ift bie ©acbe

— ? jak si ta rzecz sko-

czya? bie ©acbe ift übel —
ta sprawa wzia zy obrót;

bie Ätanlbjü ift normal —
choroba miaa normalny

przebieg; II. ftd) — , vr.

(baben) 1) obacz I. 1); 2)

rozbiedz si; rozbiega si,

rozprószy si; bie SJlenge

bat fid) — tum rozprószy

si; bie Gruppen baben ftd)
j— wojsko rozbiego si; 2)

zbdzi, zabka si, zmy-

li ' drog biegajc ; mein

§unb bat fid) — mój pies

sie zagubi; rote baben ©te

fid) bierljer — ? jak si pan

dosta w te strony? ; 3) mein

SBaU bat fid) — moja kula

zgubia si; III. va. 1) bie

gett — spdzi czas na

bieganinie; 2) jmnbm ben

SBeg— zabied komu w drog

;

IV. ner laufen, VP- i aa"i- e^n

=er $erl wóczga w?.; *e§

©efinbel hoota /. ; -er 3Jiönch

zbiegy mnich; =ea Sieb, zb-
kane bydo; =er §unb zb-
kany pies.

Verläu'fer, sm. =§, pi. —

,

zgubiona kula (w bilarze).

Verläu'gnen, obacz s>er=

leugnen.

Verlaufen, vn. (fein) za-

wszy.
Verlau't, sm. «e§# pogoska

f.; bem =e nad) jak sycha, jak

mówi, jak gosz, jak wie
niesie.

Vcrlau'tüaren, i. va. (fja-

ben) ogosi, rozgosi; II.

vn. (baben i fein) obacz Sßer*

lauten.

Verlaufen, vn. (fjaben i

fein); e§ nerlautet sycha,

chodzi pogoska; laffe nidjtS

banon — nie wspomnij o tem,

nie czy o tem wzmianki.

Gerieben, va. (baben) i)

przey, przepdzi; ben

©ommer auf bem Sanbe —
przepdzi lato na wsi; 2)

zuy si, przey si.

SJerlCÖt, adi. 1) spdzony,
i przeyty ; bie traurig -en SaCre

lata spdzone w smutku;

2) przeyty, zuyty; ein =et

2ftann przeyty czowiek.

Verle'gcn, I. f«. (baben) 1)

zarzuci, pooy, przeoy
na inne miejsce, zawieruszy,

zapodzia; bu baft ba§ Sud)

ü ar legt zarzucie gdzie ksi-

k; 2) przenie, przeprowa-

dzi, przekwaterowa, trans-

ferowa; feinen ©cbroerpunlt

nad) . . . przenie punkt

cikoci do ... ; fein ©efdjäft

— przenie swój interes ; bie

Gruppen in eine anbere ©ar=

nifon — przenie, przetrans-

ferowa wojsko do innej za-

Iogi; ben ©djauplaC in ein

2)orf — przenie pole dzia-

I
ania na wie; 3) odoy, odro-

|czy; bie ©i|ung auf ben

I

näcbften Sag — odroczy po-

siedzenie do nastpnego dnia;

ben Urfprung tn3 alterum
— szuka pocztku w sta-

roytnoci; 4) imnbm ben

SBeg — zaoy komu drog,

odci komu drog; jmnbm
ben Sitem — zaprze komu
oddech; 5) ein S3ud) — wy-

da swoim nakadem ksik

;

i»er bat baä Sud) »erlegt? kto

wyda t ksik?; II. ftd)

—, vr. 'fid) gan& auf ben

SBudjbanM — odda si zu-

penie ksigarstwu ; er »erlegt

fieb auf beriet ©pefulationen

zabiera si do takich speku-

lacyi; id) tnufj mid) aufS

Sitten — musz si uda do

prób.

JBcrICflen, adi. 1) zleay;

=e äßaren obacz (Sabenbüter)

zaleaka /.; 2) zmieszany,

zaambarasowany, niemiay,
skonfundowany; er rcurbe

ganj — zmiesza, zaambara-

sowa si; er ift nie um eine

Slntmort' — nie zapomina

jzyka w gbie; um ©elb

febr — fein by w ambara-

sach pieninych.

Verlegenheit, pi. -en,* am-

baras m., kopot m., zamie-

szanie n., przykre pooenie

;

man bringt fte nie in — nie

wprowadzisz jej nigdy w am-

baras; jmnbm au§ ber —
belfen wydoby kogo z ko-
potu; arofje — tarapaty pi.',

jmnbn"m — fefcen nabawi
kogo kopotu, wprowadzi

kogo w ambaras; fid) au§ ber

— Rieben wybawi si z ko-

potu.

Veric'ger, sm. =§, pi. —,
nakadca m.

Verlegung, «/.. I) zarzu-

cenie n., przeoenie n. ; 2)

przeniesienie n., przeprowa-

dzenie n., transferowanie n.\

3) odoenie n., odkadanie

n., odroczenie n. ; 4) zaoe-

nie n. ; 5) wydawnictwo «.,

nakad m.
Verlci'Miäjen, va, (baben)

obacz Setförpern.

Veriei'uen,va. (baben) imnbm

£tro#
— obrzydzi, obmierzic,

sprzykrzy komu co, gorycz

zaprawi; bieg »erleibet mit

bie ganje greube to mi päaje

caa rado; ba3 »erleibet

mir' ben ganjen &ufentbalt

to mi psuje cay pobyt, cay
pobyt mi przez to obmierz;

ba§ arbeiten ift mir »erleibet

robota mi si sprzykrzya.

Verfei'bbar, adi. dajcy si
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poyczy, mogcy by poy-
czonym.

Skrlet'ljen, »erleide, »er»

Ieif)ft, ü erlief), babe nerlieljen,

va. 1) (roz)poycza; ©elb

auf ßinfen — rozpoycza
pienidze na procent; ^ßfei'be

— wynajmywa konie; 2)

obdarzy kogo, rozdawa,
nadawa, nada, uyczy;
jmnbm ©igentum — uwa-
szcza, uwaszczy kogo; ©Ott

Bat ifim grofje ©aben »erließen

Bóg obdarzy go wielkiemi

zaletami; jmnbm einen %\tt\,

Dcben — nada komu tytu,

order; obdarzy kogo tytuem,
orderem

;
jmnbm §ilfe — da

komu pomoc; roenn ©ott mir
Sehen unb ©efunbfjeit »er=

leibt jeli Bóg uyczy mi
zdrowia i ycia; feinen ®e=
füllen 2lu3brud — da wy-
raz swoim uczuciom.

5ßcrtCi'fjen, sn. obacz Sers

leibung.

tStxlti'tftX, sm. =§, nada-

wca »w., darzyciel m., ko-

lator m.
$erlct'ljitng, sf. i) rozpo-

yczanie n. ; 2) obdarzenie

«., rozdawanie n., nadanie

n., uyczenie n.

Skrlet'tett, va. (baben) na-

koni, skoni, przywie,
namówi, uwodzi; jmnbn JU

einer fd)led)ten %<xt — namó-
wi kogo do zego; fid) JU

ett». — laffen da si do
czego nakoni, uwie; bie

beugen jju falfdjen 2lusfagen
— nakoni wiadków do
faszywych zezna.

Gerieften, sn. =§, obacz

SSerleitung.

SSertCt'tCr, sm. *%, uwodzi-
ciel m.

SScrlci'tUHß, sf. pi. =en, na-
mowa f., nakanianie n.

SScrlC'ritCIl, va. (b>ben) za-

pomnie co, co si uczyo
;

wyj z wprawy.

SertCfett, »erlefe, »erliefeft

i »erlieft, »erlaö, ^abe »er=

lefen, I. va. 1) ben £ag —
przepdzi dzie na czytaniu;

2) odczyta; bu mttfjt bie

9amen — musisz odczyta,
wywoa nazwiska; 3) ©rbfen,

Sobnen — wyuszczy, wy-

uska groch, fasole ; II. fid)

—, vr. (baben) 1) omyli si
czytajc, faszywie przeczy-

ta; 2) zaczyta si, zatopi
si w czytaniu; III. Beriefen,

pp. i adi. zaczytany; za-

wzity na czytanie.

SScrle'fcn, sn. =§, SScrIc'=

fllHfl, sf. odczytanie n.

SStllt'tybUX, adi. naruszal-

ny, mogcy by uszkodzo-
rjym, ranionym, obraonym;
wraliwy, delikatny, obra-

liwy.

SBcrlC'PorfCtt, sf. naru-
szalno /., mono /,

uszkodzenia, ranienia, obra-

enia; wraliwo f., obra-

liwo /., delikatno /.

Skrle'^Ctt, I. va. (baben) 1)

rani, skaleczy, uszkodzi

;

jmnbn an ber §anb — zra-

ni kogo w rk; biefe SBorte

Gaben mid) febr »erlebt te

sowa bardzo mnie dotkny

;

biefe Söilb »erlebt mein Sug
ten obraz obraa moje oczy;

biefe %'óne — mein Dbr te

tony obraaj mój such; 2)

(przen. :) naruszy, zgwaci;
jmnb ntereffe — naruszy
czyj interes; ben Stnftanb —
naruszy obyczajno; einen

Vertrag — naruszy ukad;
jmnbg Sbte — naruszy czyj
cze; bie ©aftfreunbfcbaft —
wykroczy przeciwko gocin-
noci; feine $flid)ten — za-

niedba swoje obowizki

;

jmnb§ !fted)te — naruszy
czyje prawa ; ben grieben, bie

Xreue — naruszy pokój,

wierno ; II. fid) —, vr.

(baben) zrani, skaleczy si.

äkrle'^nd), <*di- cbacz 33er=

le|bar.

üßertetymg, sf. pi. =en, i)

zranienie n., poranienie n.,

skaleczenie n. ; 2) obraza /.,

uraza f, naruszenie «.,

zgwacenie n. ;
— bei ©iegel

naruszenie pieczci.

SBerleu'gnen, I. va. (ijaben)

1) wypiera, zapiera, zaprze,
wyprze si czego, abnego-

wa; feine SBorte — wy-
prze si wasnych sów; ein

$tnb — wyprze si dziecka;

ien ©fauben — zaprze si
wiary;] feine ©eburt — za-

prze si urodzenia; er »er=

leugnete
'
feine tuabre gjaur

ukry swoj waciw natu-

r; 2) er »erleugnete feinen

Jperm wypar si swego pana
;

3) eine garbe — nie doda
do koloru, zatai kart; II.

fid) — , vr. (baben) zaprze si,
wypiera si, nie przyznawa
si; bie §erfunft u erleugnet

fid) feiten pochodzenie rzadko
daje si zatai; fid) felbft —
wyprze si siebie, zapomnie
o sobie, powici samego
siebie

; fid) — laffen kaza
powiedzie, e si nie jest

w domu.
SBeileu'gner, sm. -§, pi. —,

zaprzaniec m., renegat m.,
odszczepieniec m., odstpca
m„ apostata m.

$erieu'gncrin, sf. pi. =nen,

odstpczyni /., renegatka /.

$rfeit'grtUttg, sf. zaparcie

n., wyparcie «.; — feiner

feI6ft powicenie n. ; abne-
gacya /. ; — bei' Äarte re-

nons m.\ — ber Sleligicn od-

stpienie n. od wiary, apo-
stazya /.

$erlcu'mt)en, va. (baben)

oczernia, oczerni, obma-
wia, obmówi, obgadywa,
osawia, potwarza, szkalo-

wa kogo.

^CtlCU'mbcnb, adi. obacz
SBerleumberifd).

äkrleii'nt&er, sm. =§, pi.

—
,

potwarca m., oszczerca

m„ obmowca m.
Söerlcu'm&cnn, sf.pl. =nen,

potwarczyni f.

äkdeu'm&erifd), adi. po-

twarczy.

!2ki1cu'miMng, sf. fi. =en,

potwarz m., obmowa f.,

oszczerstwo n.

S3erlte'&en, fid)
— ,vr. (tjaben)

in jmnbn zakocha si, roz-

kocha si, rozmiowa si
w kim; fid) fierblid) in jmnbn
— zakocha si na zabój w
kim; szale za kim.

äkrlie'&t, adi. zakocha-
ny, rozkochany, rozmiowany;
— mad)en rozkocha; bi
über bie Dljren — fein by
zakochany wyej uszu; när=

rifd) in jmnbn — fein by
zadurzonym w kim; in fid)
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felbjt — fein by zakochanym

w sobie samym; jmnom «e

2lugon machen robi do kogo

sodkie oczka; ^er 9iatur jein

by kochliwego usposobienia.

äkrlte btbeit, */. (zakocha-

nie, rozkochanie sie; kochli-

wo /., kochliwe, erotyczne

U8p"sobienie.

Serlte'gen, oerliege, oer»

liegft, oeilag, oerlegen, I. va.

1) pizeiet; eine Seit —
przelee czas jaki; 2) ben

guten SöinD — chybi dobry

wiatr; 11. ftd) — , vr. i vn.

(jetn) 1) zlee si, popsu

si dugiem leeniem; verle-

gene sil5aren zleay towar;

2) osabn, zesabn przez

dubie leenie.

aJccltCrbOt, adi. dajcy

sie zgubi.
'SScrlic'rcn, oerliere, oertierft,

oetlur, fiabe oerloren, I. va.

1) straci; ein Stuge, bie

©efunbfieit, bas ©eto — stra-

ci oko, zdrowie, pienidze;

er bat einen ©obu oerloren

straci sjna; er bat bei biefer

Arbeit feine ©efunbfieit —
straci, zniszczy, stera zdro-

wie pizy tej pracy; alles ift

oerloren, nur niebt bie @bre

wszystko stracone, tylko ho-

nor ocala; er oerliert bei

jeber ßleinigfeit ben
_
Äopf

traci gow przy kadej dro-

bnostce; bas ©ejtefit, bas ©e=

hör — straci wzrok, such

;

ben SBerftanb — straci ro-

zum; bie ©pur — straci,

zmjli lad; ben 3Beg —
zmyli drog; ben gaoen ber

3tebe — straci wtek mowy;
jmnbn aus ben tugen, aus

bem ©eftdjt — straci kogo

z oczu; alle Hoffnung —
straci, uroni ca na-

dziej; id) bab bie Suft

oetloren straciem ocho-

t, odechciao mi si; bie

£eit — traci czas; id) bab
feine &\t sum — nie mam
czasu do stracenia; — ©ie

feine Qt\i nie tra pan czasu;

bie Raffung — straci pano-

wanie nad sob; id) fjabe oiel

an ifjm oerloren straciem

w nim wiele; straciem wiele

przez niego; er b,at üiel bei

mir oetloren straci bardzo

w moich oczach; einen s$ro=

jej}, eine ©cfilacht — przegra

proces, bitw; ba $leib fiat

Die garbe oetloren suknia

stracia kolor, speza; baS

3Jittel fiat bie Sßiirfung oer*

loren rodek straci skutek,

nie skutkuje wicej; ein 3ted)t

— straci, uroni prawo; 2)

zgubi, postrada; er bat ba
£ajd)eniud) oetloren zgubi

chustk; II. vn. (fiaben) id)

fiabe babei an ©cfiöntjeit oer=

loren straciem przytem na

piknoci; take: straci w
porównaniu z czem; III. jid)

— , vr. (baben) (z)gubi, stra-

ci si; zgin, przepa,
(z)nikn, zanika; er bat jid)

im ©ebränge oerloren zgubi

si -w cisku; jid) in ©eban=

feit — zatopi si w mylach;

bie 2Jcenge oerltert jid) tum
si rozprasza; ba SBajjer

oerltert jid) woda gubi si,

znika; bie ©cbmergen fiaben

jid) oerloren bole ustay;

bieje garbe oerliert jid) ten

kolor niknie, peznie ; ber

©uft oerliert jid) zapach wie-

trzeje; ba 2Inbenfen an ifin

oerliert jid) pami o nim

si zatraca; jid) au bem ©e=

jtdde — straci si z wido-

ku, z oczu; jid) in ber gerne

— gubi si w dali.

$erlie'm, sm. =§, pi —

,

traccy m., przegrywajcy m.

SSerlte'ft, «* =e, pi. -e,

wizienie podziemne, loch m.

erloben, va. (baben) i vr.

zarczy, zarczy si; jeine

Softer mit einem Strgte —
zarczy córk z lekarzem;

id) 'b,abe mtd) oorige SBocfie

oerlobt zarczyem si ze-

szego tygodnia; oerlobte

^ßaar zarczeni pi. ; ber 3Ser»

lobte zarczony m., narze-

czony m.\ bie SSerlobte za-

rczona /., narzeczona /.
'
SJeriö'bntö, sn. -ffeS, pi.

=ffe, obacz Verlobung.

SSerio'bmig, */• pi -«*»

zarczyny pi, zrkowiny pi.

Serlo'lmnfläanseige, sf pi
<=n, zawiadomienie n. o zar-

czynach.

S3erlo'uiiun.gfeter, sf, «er«

lO'bllttßSfeji, sn., zarczyny

pi., uroczysto /". zarczyn.

SBerlo'bungSnng, sm. =e,

pi. =e, piercie zarczynowy.

3$erIo'tmng8tag, 'sm. =e,

pi. «e, dzie m. zaiczyn.

«crlotfcn, I. va. (fi,aben)

znci, przynci, (z)udzi;

zwodzi, uwodzi; Rauben
— przynca gobie ;

jmnbn
in etro. binein — wcign,
zwabi kogo w co, skusi

kogo do czego ; II. oerlocfenb

ppr. i adi. nccy, pontny.

SSerlo'tfer, sm. -, pi. —

,

nciriel n., kusiciel m.

'aScdO'tfung, sf. przynta/.,

pokusa /'., pontno /.

SßertO'&ern, vn. (jein) spo-

n.
"SöerlO'gett, adi. zakamany,

kamliwy.
S$erln'geiU)eU, sf. kamli-

wo /.

«erlo'brten, vimp. e oer-

lofint fttt) ber üJiübe to si
opaca, to warto ; e oerIol)nt

jid) nid)t, bafc id) gu ifim gebe

nie opaca si, ebym do

nieero poszed.

SScdO'rcn, adi. stracony,

zgubiony; ein »er ^often

stracona placówka; =e SDfiÜtje

daremny trud; ber =e ©obn
marnotrawny syn ; ba »e ©d)af

zbkana owieczka; in ®ta

banfen — zatopiony w my-

lach; — gefien zgubi, za-

traci si; ein §unb ijt —
gegangen pies si zgubi;

urn nicbt — gefjen gu laffen

aeby nie straci niczego;

e§ gefit otet SRaum — traci

si duo miejsca; etm. —
geben da za wygrane; jid)

— geben uwaa si za stra-

conego; alle Sitten waren

bei lim — wszystkie proby

byy u niego »adaremne;

mit »en ©Heben annäben przy-

szy krytym ciegiem; ein

2)ad) — gubeden pokry dach

powierzchownie, prowizory-

cznie; -e ©ter sadzane jaja.

S8erIo'rengehen, sn. =s,

utrata f., strata /\

SBcrIo'rcnl)Ctt, */. m ber

tiefjten — w gbokiem za-

topieniu.
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SScrlÖ'f^ftar, adi. dajcy
sie za ; a«o, ugasi.

SJcriö'fdjett, I. oerlöfdje,

nerUfcBtft i uerlifcBt, uerlofcö,

Bin oetlofdjen, vn. (z)gasn,
wygasn ; niku; dogory-

wa; Derlofdjene Äofyten ga-

szone wgle; U. va. oerlöfdjte,

IjaBe r>erlöfa)t zgasi, zagasi;
zamaza, zaciera, zatrze.

SBcrlö'fdjcn, sn. =, Sßcr=

lÖ'f djUJig, */. (za)ganicie n.
;

dogorywanie n.

Skrlofen, t«. (BaBen) wy-
losowa; puci na lotery.

äJerlo'fen, sn., SSerio'fiittg,

*/• wylosuwanie »., puszcze-

nie n. na lotery.

SSerlö'teit, va.
'
(B,aben) za-

lutowa.
SBeriö'tiing, sf. (za)iutowa-

nie «.

Sßerlo'tiern, *m. (fein^ i vr.

rozajelacz^, zajdaczy si;

cerlottert, pp. i adi. zaj-
daczony.

Sßerlu'bent, I. va. (Baben)

feine Qnt, fem ©elb — prze-

lampartowa, przepuci pie-

nidze; II. vn. (fein) obacz

SSerlottern.

ÖCttU'm^cn, vn. (fein) i va.

(IjaBen), feine Kleiber — ze-

drze odzie na achmany;
«erlumpter aftann czowiek
w achmanach; biefer junge

3Jann ift »erlumpt ten mody
czowiek jest rozlamparto-
wany.

äkrtu'ft, sm. -e§, pi. <=e,

strata /., utrata /., ubytek

m. ; klska /. przegrana /.

;

er fiat einen großen — er=

litten poniós wielk strat;
— eine 2luge§ utrata oka;
bei — ber ßaution pod utrat
kaucyi; — einer ©d)Iad)t

przegrana (bitwy); — be
Sßermögenä utrata majtku,
ruina /. ; — eine S£itel§

utrata /. tytuu, degradacya/.

äJcrlu'fttg, adi. pozbawiony
czego, który co traci; einer

©adje — werben straci co;

fid) einer ©ad)e — madjen
pozbawi si czego; jmnbn
oBer 3fted)te für — ei floren

odsdzi kogo od wszelkich
praw; ber Bürgerrechte — po-

zbawiony praw obywatelskich.

ä5crlu'ft= unb ©ennnfonto,
sn. kon'o n. strat i zysków.

Serluftltfte, */. lista f.

strar.

äkrMte'rett, va. (baben)

zalutowa.

Skrma'djen, va. (IjaBen) 1)

zapisa, legowa, prze-

kaza; jtnnbm feine ©liter

— zapisa komu (w spadku)
swoje dobra; 2) zatka, za-

lepi, zaoy, zaopatrzy;

mir — alle genfier für ben

SBtnter zaopatrujemy wszyst-

kie okna na zim.
$ermä'd)tnt3, sn. »ffes, vi-

=ffe, 1) zapis m., legat m.
;

2) testament m. ; ostatnia

wola; zarzdzenie testamen-

tarne.

$erntal)lctt, I. va. (baben)

wyda za m, oeni; mit

jtnnbm — wyda za kogo,

oeni z kim ; II. fid) — , vr.

(Baben) oeni si, wyj za

m, wyda si.

Sßerniä'Ijliing^ sf. lub m.,

zalubiny pi.

Sermä'ijlimggfeter, sf., Sei*»

mä tjhingöfeft, sn. «eS, pi. =e,

lub m., uroczysto f. lubu,
zalubiny pi., wesele n.

$ermii'b1itng3tag, sm. =e§,

dzie m. lubu.

SSerma'lntett., va. (b,aben)

napomina, napomnie, cigle
napomina.
äkrma'hmmg, sf. pi. -en,

napominanie w., napomnienie

n., admonieya f.
$crmale&ei'en, va. (Baben)

przeklina, kl, zorzeczy
= roetfludEjen; roermalebeit!

przeklty

!

Serma'nnigfad)cit, 33er=

ma'HHtgfaltigen, i. va. (Baben)

urozmaica, urozmaici; po-

mnaa, pomnoy; II. fid) —

,

vr. pomnoy, urozmaica si.

Sknttau'ent, va. (BaBen) i)

zamurowa; bie genfter eineä

§aufe — zamurowa okna
domu; imnbtt leBenbig —
zamurowa kogo ywcem;
2) do murowania uy; do
murowania wypotrzebowa;
Bier roerben aud) ©tein net=

mauert tutaj uywa si ka-

mieni do murowania; er

Bat »te $aIE nermauert

wypotrzebowa do murowa-
nia duo wapna.

äöerme'&rbar, adi. dajcy
si rozmnoy, rozmnoysty.

äSerme'Ijren, I. va. (Baben)

pomnoy, powikszy, przy-

sparza, przysporzy ; roz-

mnoy, rozmnaa ; ben SBert
— powikszy warto; It.

fid) — , vr. (po)muoy si,

powiksza si, rozmnoy
si; baä llngejiefer oermeBrt

fid) fdjneH robactwo szybko
si mnoy; meine SBebütfmffe
— fid) oon Sag ju Sag moje

potrzeby rosn z kalym
dniem ; bie #ab,l ber -Diitglieber

B,at fid) üermel)rt ilo czon-
ków wzrosa, powikszya si.

SSet-me'tintnfl, sf. pomno-
enie «., pomnaanie n., po-

wikszanie n., rozmnoenie«.,
rozmnaanie n.

akrmet'bbar, ascrmei'bltd),

adi. unikniony, dajcy si
unikn.

Skrmet'ben, oermetbe, ner»

mieo, f)aBe nermieben, va.

unika, unikn; um 2Uife=

nerftänbniffe ju — eby uni-

kn nieporozumie, dla

uniknicia nieporozumie.

SBermei'bung, sf. pi. -en,

unikanie n., uniknicie «.,

uniknienie n.

SSermei'neit, va. (IjaBen)

mniema, sdzi, myle, wy-
obraa sobie, przypuszcza;

id) oermeine baS nidjt tun px

biirfen sadz, em nie powi-
nien tego zrobi.

SBerntei'ntlidj, adi. i adv.

(do)muiemany, domniemalny;
zapewne, przypuszczalnie.

SScrmCIben, va. (Baben) 1)

jtnnbm etro. — kaza komu
co powiedzie, zawiadomi
kogo o czem, zakomuniko-
wa komu co; 2) ber £unb
üermelöet pies wytropi zwie-

rzyn.
Scrme'nßcn, I. va. (i)aBen)

(po)miesza, zmiesza, zamie-

sza; 2) zamienia, zamieni,
pomienia, pomiesza; bie

Begriffe — miesza pojcia;
II. fia) — , vr. (b,aben) ftd)

mit ettt). — zmiesza si z

czem.
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SÖCriltC'Hßt, adi. zmieszany,

pomieszany, zamieszany.

äkrittCltgiUtfl, sf. 1) zmie-

szanie «., pomieszanie n„
mieszanina/. ; 2) zamieszanie

n„ konfuzya f.

SBerme'nfdjIidjcn,
t

I. va.

(babm) uczowiecza; II. fid)

— , vr. (Ijaben) uczowieczy
sie.

'üßerme'nfdjltdjunn, sf. uczo-
wieczeuie n., antropomor-

fizm m.
äJcrme'r!, sm. =e3, p?. =e,

uwaga zanotowana.

akrme'rfen, m. i) zauwa-

y, uwag zwióci, zazna-

czy, zanotowa; ba§ Sßilb

vacmerlt ben Säger zwierzyna

dostrzega, zwietrzya strzel-

ca; 2) przyj; wyoy,
interpretowa ; ettü. gut, Übel
— przyj co dobrze, le.

SBermerfung, »A p*- •«Mi

uwaga f.; eine — macfieu

zanotowa.
SßenUC'fjbar, adi. dajcy

sie mierzy.

Skrnteffen, »ermeffe, uer=

tniffeft i oermifjr, mrmifjt, üer=

tnafj, Cabe iwmeffen; I. va.

1) rozmierzy, wymierzy,
pomierzy, robi pomiary;

ein Sanb geometrifdj — wy-
mierzy kraj zapomoc try-

angulacyi; ein gimmer —
wymierzy objto pokoju;

2) Sanb an ^erfonen — par-

celowa ziemi; II. fid) —

,

vr. (l)aben) 1) omyli si
mierzc, w mierze, le mie-
rzy ; 2) poway si, odwa-y si, mie, pozwoli sobie;

ftd) $U Otel — pozwala sobie

za wiele; zbyt sobie ufa,
dowierza; 3) [id) I)od) unb
teuer — przyrzeka uroczy-
cie, zobowiza si uroczy-
cie; III. »ermeffen, pp. i

adi. zuchway, miay; zbyt
sobie ufajcy, arogancki.

Skrme'ffenl)eit, sf. i) zu-
chwalstwo «.; 2) zbytnie
zaufanie w sobie; arogancya/.

Sernte'ffen, sn. .§, SBcr-

ntCffltng, sf. pi. =en, pomiar
ot., wymiar m., mierzenie n.

;— burd) gerlegung in SDrei-

edte tryangulacya f.

ükrme'ffer, sm. .§, pi. —

,

rozmierzacz ot.; miernik ot.

Verme'ffmt.qgarlieit, sf.

praca wymiarowa.

JBcrme'ffmtjjSIitnbc, sf.

^CnHC'ffUIIflgtunft, sf. nauka

f. o wymiarach, o pomiarach.

Serme'^en, va. (fjaben)

paci miark zboa od miewa.
Vermietbar, adi. dajcy

si wynaj.
Vcrmte'ten, L va. (b,aben)

wynajmowa, wynaj; II.

fid) —, vr. (Ijaben) naj si,i na najem, godzi si.

$ermie'ten, sn. =g, óWz
SBermietung.

dermie ter, sm. =3, pi. —

,

odnajmnjcy ot.

Vermieterin, sf. pi. *nen,
odnajmujca /.

Vermie'titng, sf. pi. =en,

wynajmywanie n., wynajcie
n.; najem ot.

Vermte'titnqg&itreau, sn.

'§, pi. «§, biuro n. pore-
dnictwa w najmie; biuro n.

mieszka.

$ermt'tt&ern, I. va. zmniej-

szy, umniejszy, uszczupla,
redukowa; er b,at ifjtn bie

(Sinlünfte oerminbert zredu-

kowa, zmniejszy mu docho-
dy; um bie |>älfte — zredu-

kowa na poow; bie Q&fyl

ber S3?amten — zmniejszy
liczb urzdników; bie©d)net-

ligteit — zwolni chyo;
jntnb ©d)ulö — osabi czyj
win ; II. fid) — , vr. zmniej-

sza si, zredukowa si,
ubywa; fein (Smfommen
oerminbert fid) jego dochody
zmniejszaj si; bie ©d)merjen
— fid) boleci uspakajaj si;
III. oerminbemb, ppr. i adi.

zmniejszajcy, umniejszajcy.

Vermi'n&erunn., sf. pi. =en,

zmniejszanie n., uszczuplanie

n., redukowanie »., redukeya

/., ubytek m. ;
— be ^ßreifeä

obnienie ceny; — beä

Siebftanbeä redukeya stanu
byda.

äkrmi'fdlbor, adi. dajcy
si wymierza, zmiesza.

Vermi'fdjen, m. i fid) —

,

vr. (Ijaben) zmiesza, pomie-
sza, zmiesza, pomiesza si;
2)iild) mit SBaffer — zmiesza

mleko z wod, rozcieczy
mleko wod; SBein mit SBaffer— rozwodni wino; Waffen— krzyowa rasy; 2JletaHe

— tworzy aliae; fid) mit
einer Sßerjon (fletfd)lidj) —
spókowa.

SeMttfdjt, adi. mieszany,
zmieszany, zamieszany; =e

9lad)rid)ten rozmaite wiado-
moci; 3Sermtfd)te§ rozmai-
toci pi., mieszanina f.; =e

23iid)er, ©d)riften miscellauea

pi., róne ksiki, pisma;

»e ©efeHfd)aft mieszane to-

warzystwo.

Vermi'fdjtwarenljanMimg,

sf. pi. *en, liandel mieszany.

Vermi'fdjitng, sf. pi. °en,

Sermt'fdjen, sn. *§, zmie-

szanie n., mieszanina/.; —
ber Waffen krzyowanie n. ras

;

— ber ÜDtetaüe alia m. krusz-

ców; — be 3mne3 tnft 93let

alia cyny z oowiem; fleifd)=

Iid)e — spókowanie n.

Vermt'ffen, va. (Caben)
etm. — nie znale czego,

nie widzie ; mir fyaben irjn

fcbmerjlid) «ermißt odczulimy
boleuie jego nieobecno;
id) uermiffe einige meiner
93Üd)er brakuje mi par ksi-
ek; nur — ibn gar nidjt

wcale go nam nie brak; bie

Dermifjte ©umme brakujca
kwota, manko n. ; er nrb
fd)on lange cermi^t oddawna
ju go brakuje ; oddawna ju
si zagubi.

'$ermt'ffen, sn. -g, Ser»
Jltt'fflinn, sf. brak ot., utrata

f. ; nieobecno f.

äkrint'tteln, I. va. pore-
dniczy; zaatwi, zagodzi,
wda si; einen ©treit —
zagodzi, zaagodzi spór;

ben ^rieben — poredniczy
w zawarciu pokoju ; eine Sin«

Ieil)e — poredniczy w za-

cigniciu poyczki ; ber %iil-

grapb, uermittelt ben SCustaufdj

ber Qbeen telegraf poredniczy
w wymianie myli; II. vn.

(b,aben) id) bab in biefet 2ln-

gefegentjeit Dermittelt inter-

weniowaem, poredniczyem
w tej sprawie.

$ermt'ttei3, praep. z 2.
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przyp. za pomoc; za, przez;

— (frifenbaBn kolej.

ä)erim'it(e)tung^ sf. po-

rednictwo n., poredniczenie

n. ; wdanie n. si, wmieszanie

n. si, interwencya f.] burd)

— porednio, z drugiej rki.

SBcrmt'ltlunflSgefdjäft, sn.

=e, pi. '(, dom komisowy,
ajencya f., biuro n. pore-
dnictwa.

äkrmi'ttlimgäinftüut, «w.

»e§, ^?Z. »e, ajenc.ya komisowa.

$ermt'ttfitttggperfud), «w.

*e§, pi. =e, próba /. pore-
dnictwa.

äSermi'ttümgööorftfjiag, sm.

=e3, pZ. =fd)Iäge, propozycya

y. ugodowa.
$ermt'tiler, sm. §, ^Z. —

,

porednik m., porednicz-
cy w.

S?crmt'ttlenu, sf. pi. =nen,

poredniczka /., poredni-
czca /.

SBermiS'öeln, va. (Baben) i)

(ujmeblowa; 2) (przen.:) po-

zby si czego, spieniy co

;

3) jmnbn — zmy komu
gow, zbeszta kogo.

SSermo'&ent, »». (fein) i)

zbutwie, spróchnie, zgni;

2) (przen. :) ber ift längft u er*

tttobert dawno si przey;
in ber Strmut — zmarnie
w ndzy.

^ermo'öern, sn. =§, SScr»

11*0 bcnitig, sf. zbutwienie n.

SßcrmÖ'gC, praep. z 2. przyp.

zapomoc, moc, na mocy,
wskutek, przez, za; — feiner

Sfladjt na mocy swojej wadzy.
äkrmö'gen, nermag, »er=

tnagft, nermag, nermoc&te,

Bab nermoc&t, I. va. módz,
potrafi, zdoa, by w sta-

nie; id) tue gerne, roa§ id)

oermag czyni chtnie, co w
mojej mocy; roa nermag er

gegen bid)? co on moe zro-

bi przeciw tobie? id) Der<=

mag e3 nid)t gu unterfdjeiben

nie potrafi, nie zdoam od-

róni tego; 2) er uermag
»te beim gürften wiele zna-

czy u ksicia, ma wpywy
u ksicia; 3) roenn er e> über

fid) nermag jeli potrafi si
przemódz; über jmnbn »te
— mie wielka moc nad

kim, wielki wpyw na kogo';

4) jmnbn ju etro. — skoni,
zniewoli, przywie kogo do
czego; II. netmpgenb, ppr. i

adi. 1) mony, wiele mog-
cy, znaczne wpywy majcy,
wpywowy; ber atteg 33ermö=

genbe Wszechmocny; 2) za-

mony, majtny.

SkWlÖ'geit, sn. »§, l) mo-no /., moc f., zdolno
/., wadza /., sia /.; forjtel

in meinem — ftetjt o ile jest

w mojej monoci, mocy;
ba§ ift über mein — to prze-

chodzi moj moc, si; er

arbeitet über fein — pracuje
ponad siy; männttd)e§ —
potencya /. ; 2) majtek m.\
nom SSater ererbtes — po
ojcu odziedziczony majtek;
er Bat fid) ba — felbft er=

roorben sam dorobi si ma-
jtku; er Bat feinen £eßer
im — nie ma centa w majtku

;

jin§tragenbe — kapita m.\
SBefi^er non jingiragenbem —
kapitalista m. ; berueglic&eS —
ruchomoci pi.; unberoegItd)e§
— nieruchomoci pi.; ein ftei*

ne§ — majteczek m.
S5crmÖ'gCtlb, adi. obacz

Vermögen II.

$ei-mö'gen§abfd}ä^iitt8, Söcr*

IttÖ'gCn^oilfnahttte, sf. osza-

cowanie n., inwentowanie n.

SSerntö'genSafifon&eriirig, sf.

oddzielenie majtkowe, roz-

dzia majtkowy.

^crmii'gengangelegenfictt,

sf. pi. «en, sprawa majtko-
wa, finanse pi.

Sßermö'genöaitStoetg, sm.
-feö, pi. *\t, bilans m.

t
wykaz

maitkowy.
akrmö'genSkftatti), sm. *es,

stan majtkowy.
Skrittij'genSbüattj, sf. pi.

=en, bilaus m.
äkrmii'genöeittjiefmng, sf.

konfiskata f. majtku.

SBenttö'gengflaffe, sf. klasa
majtkowa.

3$ermö'gen31o3, adi. i adv.
niemajtny, bez majtku, bez
rodków.

ü8ermö'gen§loftgfeit, sf.

brak m. majtku, rodków.
Sßeriitö'gensnacfjtöetS, sm.

=fe8, pi. «fe, dowód m. ma-
jtku.

'
$cfmö'gen§redjt, sn. =e,

prawo majtkowe.
SBermö'gengredjtltd), adi. i

adv. na podstawie prawa
majtkowego.

SBermö'gengriittftdjten, spi.

wzgldy majtkowe; §eirat

au§ — maestwo ze wzgl-
dów majtkowych.

Sermö'gengfteuer, */ vi-

=n, podatek m. od majtku.
5Bcrmö'gcnöitmftänbc/SSci:=

mö'gcnööcrhältniffc, spl. sto-

sunki majtkowe; stan m.
majtku.

SScrmö'ocnSocciDoItcr, sm.

'§, pi. — , administrator w.,

zarzdca m. majtku ; kura-

tor m.
SSermti'genSüertöaltitng, sf.

administracya /., zarzd m.
majtku ; kuratela /.

SermÖ'gltdj, adi. obacz

SSermögenö 2).

SBenttu'rfdjen, vn.
r

(fein)

próchnie, spróchnie; ein

nermorfd)te SBrett spróchniaa
deska.

SScrmu'mntcn, va. i fid)
—

vr. (Baben) zasoni, prze-

bra, zakapturzy si, ma-
skowa, zamaskowa si; ber,

bie Vermummte maska /.;

ein Raufen oermummter 5ßer=

fönen maski pi., maska-
rada /.

9?CmtU'mmimg,jp^ =en, prze-

branie n., zamaskowanie n.,

maskarada f.
SScrtnit'tCn, va.

_

(Baben) przy-

puszcza, domyla, dorozu-

miewa si, domniemywa;
spodziewa si; id) nermute,

bafjer eBrlid) ift przypuszczam,
e jest uczciwy; barauiS läjjt

fid) —, baft ... z te?o naley
przypuszcza, wnioskowa,
e...; nad) jmnbS Stufefien
— sdzi z czyjego wygldu

;

ba§ Balte id) non iBm nidjt

nermutet tego nie spodziewa-

em si po nim ; id) uermutes

te mid) beffen tiicbt nie ocze-

kiwaem, nie spodziewaem si
tego; nermutenbe Auslegung
hipotetyczne wytumaczenie,
interpretacya oparta na przy-

puszczeniu.
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Scrmu'tcn, sn. -3, mniema-
nie n., spodziewanie n. ; roiber

alles — nad wszelkie spodzie-

wanie, nadspodziewanie; mei=

nem — nad) wedug mego
mniemania.

Sßenmi'tltd), adi. domylny,
domuiemany, prawdopodobny,
przypuszczalny; adv. podo-

bno, o ile sie zdaje, prawdo-
podobnie, niezawodnie.

äkrmu'tung, sf. pi. *en,

domys m., przypuszczenie

«., domniemanie n. ; oczeki-

wanie n., prawdopodobie-
stwo n., pozór m.\ grunblofe
— bezpodstawne, nieuzasa-

dnione przypuszczenie, po-

dejrzenie; auf bloße — hin

na samo przypuszczenie;

roiber aüe — nad wszelkie

oczekiwanie; bie — ift gegen

if)t pozory s przeciw nie-

mu; bie bringt mid) auf bie

— to naprowadza mnie na
domys.

ascrna'rfiläffigcn, i. va.

(f)aben) zaniedba, zaniedby-

wa, zaniecha, upoledzi;
er oernadjläffigt fein ©efctjäft

zaniedbuje swój interesy er

uernacbläifigt meine 3alfa)lage

nie sucha moich rad; II.

fid) — , W. (Ijaben) zaniedba,
zaniedbywa si, opuci si;
er oernadjläffigt fid) in ber

Äleiöung zaniedbuje si w
ubieraniu.

SBerna'djIÖfftgiinfl, */• za-

niedbanie n., zaniedbywanie

n., opuszczanie n. si; upo-
ledzenie n. ; — ber Snftruf»

tion zaniedbanie, lekcewae-
nie instrukcyi; — non 33or=

fdjriften lekcewaenie prze-

pisów.

33erna'gefo, L m. i) gwo-
dziami zaoi; 2) zagwodzi;
eine Kanone — zagwodzi
dziao; ii. nernagelt, pp. i

adi. zagwodony; zatuma-
niony; er ift nernagelt ma za-

bit gow, jest tuman.
Sßewa'g'elu, sn. .3, S$ewa'=

gclling, sf. zabicie n. gwo-
dziami; zagwodanie n.

SSernä'hen, va. (b>ben) 1)

zaszy, zeszy; 2) wypotrze-
bowa do szycia.

SScrna'rben, vn. (fein) i w.

zablini si, zagoi si, za-

sklepi si; bie SBunbe ift

tiod) nid)t Dernarbt rana si
jeszcze nie zablinia.

SBewa'rbling, sf. zablinie-

nie n-, zatjojtnie n.

äkma'rren, fid) — , w.
(fjabtn) zadurzy si; fid) in

jmnbn — zadurzy si w
kim; alle grauen finb in ifjn

nernarrt wszystkie kobiety

s zadurzone w nim.

'äkwa'rrtljCÜ, sf. zadurze-

nie n. si.

Söenw'fdjen, va. (fjaben) er

fjat lein ganjed ©elb uernafd)t

przetrwoni wszystkie pieni-

dze na akotki, przeasowa
wszystkie pienidze.

Serne'hmbar/ adi. obacz

3Sernet)mlict).

Scrnc'hmen, Derneimte, uer=

nimmft, nernimmt, D<rnaf)in,

bab «ernommen, I. va. 1)

sysze, usysze, dosysze;
id) fjabe feinen Son nernom=
men nie dosyszaem adnego
tonu; id) nernefjme feine

©timme sysz jego gos;
id) fjabe non biefer ©ad)e
nid)13 nernommen nic nie sy-
szaem o tej sprawie; §err,

»ernimm mein gießen! Panie,

wysuchaj moje baganie!

fid) — laffm da si sysze,
odezwa si; nue id) nernetyme

o ile si dowiaduj; mie man
nernimmt sycha e ... ; bas
£ter bat bie ^äger nernommen
zwierzyna dostrzega strzel-

j

ców; 2) wysucha, przesu-
cha, sucha; bada, wypy- I

ta kogo; bie geugen rcurben

geftern oernommen przsu-
cbano wczoraj wiadków; II.

fid) —, vr. (fjaben) 1) id) fann
mid) baraug nid)t — nie mo-

g niczego si dorozumie z
\

tego ; 2) fid) mit jmnbm —
porozumie si z kim.

$ente'j)raen,' sn. =3, i) bem
j— naa) jak sycha; gutem

— nad) ift er fd)on fort do-

;

vtiadujemy si z dobrego
róda, donosz nam, e on
wyjecha; 2) porozumienie n.

(@mnerne|men); in gutem —
mit jmnbm ftehen by z kim
na dubrej stopie, y z kim
w zgodzie; fid) mit jmnbm

.

über etro. in3 — fe£en poro-
zumie si z kim co do
czeo-o.

$Bewe'l)inlid}, adi. gony,
donony, wyrany, zrozu-
miay.

Serne'hmltdjfeU, sf. dono-
no /., wyrano, zrozu-
miao ./.

SScmc'^mung, sf. pi. -en,

przesuchanie n., suchanie
w., badanie «., indagacya /.;— be1

21ngeflagten przesu-
chanie oskaronego.

£3ewei'gen,
r

fid) —, vr.

(ijabenj kania, ukoni si;
skoni si, schyli si.

33entet'gung, */. pi. =en,

pokon m., ukon m.
äkriteinett, i. va. i vn.

(fjaben) 1) przeczy, zaprze-

cza, negowa, oponowa;
eine gra9 e — zaprzeczy py-
tanie, odpowiedzieprzeczco;
ber (Seift, ber ftetS oerneint
duch stale przeczcy ; 2) od-

mówi, odmawia; II. ner»

nnnenb, ppr. i adi. przecz-
cy, zaprzeczajcy, negatywny;
=e 2intn)0tt przeczca, nega-
tywna odpowied; =be ^Sarti»

fei przeczcy przyrostek.

35cmei'niing, */. przeczenie

«., zaprzeczenie «., negacya

/. ; odmowa f.

$ernet'iumg§fatt, sm. «e§,

wypadek m. zaprzeczenia.

ernei'mtng3Uage, sf. pi.

=n, skarga zaprzeczajca.

33ewet'ming3£artifel', sf.

przyrostek przeczcy.

2krnei'ming§faC, sm. «e3,

pi. =iäCe, zdanie przeczce.

SBewet'mmgStoflrt, sn. =e3,

wyraz przeczcy.

33etni'rl)tbaf, adi. dajcy
si zniszczy.

SBerni'djten, «a. (fjaben) i) ni-

szczy, zniszczy, niweczy;
zagadzi; wytpi ; burd) geuer
unb ©djraert — niszczy
ogniem i mieczem; ein ©e»
mälbe — zniszczy obraz;

imnbg 2)ad)t, Hoffnung —
zniweczy czyj wadz, na-

dziej; jmnbs Ärebit — po-

psu czyj kredyt; 2) einen

Äontraft — uniewani, anu-

lowa kontrakt; ein Seftament
— obali testament.
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Sßemi'Ater, sm. <=g, ni-

szczyciel m.
S3emi'd)tiitt(j, sf. pl. -en,

1) zniszczenie n., zagada f.,

zatrata /., wytpienie n. ; 2)

uniewanienie »., anulowa-

nie ».. obalenie n.

SScrni'djtunnöfam^f, sm. -eg,

SScrni'tljtunflöifricg, sm. =eg,

^>Z. =C, walka/, na mier i

ycie, wojna eksterminacyjna.

_
$erni'<ieln, va. ((jaben) (p)o-

niklowae.

SScmt'tfeitt, sn. «§, Ser»
ni'tfelUng, «/• (p)oniklowa-

nie n.

äJentte'ten, m.^ ((jaben) za-

nit"wa, zaklepa.

Serme'ten, sn. =g, SScrnic'=

tling, */. zanitowanie n., za-

klejanie n.

Semu'nft, «/. rozsdek m.,

rozum m.\ reine — czysty

rozsdek; prafttfdje — prak-

tyczny rozum; mit — begabt

rozsdny, rozumny; auf —
gegrünöet racyonalny; jmnbn
gur — bringen opamita
kogo, przyprowadzi do ro-

zumu; jo nimm bod) — an!
mieje rozum! ber — ©et)ÖV

geben kierowa si, powodo-
wa si rozumem; bift bu
bet — ? czy jeste przy zdro-

wych zmysach?
SBernu'nftfiegaut, adi. ob-

darzouy rozumem.

S3ermi'nftbegnff, sm. *e§,

pl. =e, logiczni myl.
SBerminftberoeiS, sm. »feg,

pl. =fe, 'inwód rozumowy.
SScmünftctci', sf. pl »en,

rozumowanie n., sofisterya f.
SScrnü'nfteln, tm. (baben)

rozumowa; subtelizowa.

SBemu'nftgefiot, sn. =e§, pl.

*t, nakaz m. rozumu.

SSermi'nftgemäfc, adl ro-

zumowy, lacyoualny, logi-

czny, uzasadniony ; adv. ro-

zumowo, logicznie.

aScmu'nftgcfe^, sn. »eg, pl.

»e, prawo rozumowe.

S3ermi'nftglau6e, sm. »ng,

wiara f. wyrozuwowania, ra-

cyonalizm m.

äkrmi'nftgläitbige(r), sm.
«U, pl. -n, racyonalista m.

SBenui'nft.qriinb, sm. «- eg,

pl. »griinbe, powód wyrozu-

mowany, rozumowy; aug
»grünben unmöglich, ze wzgl-
dów rozumowych niemoliwe;
burd) «grünbe etro. heraus»

bringen wyrozumowa.

SßCrnU'nftbCtcat, */. ma-
estwo oparte na rozumie.

SkrnÜ'nftig, adi. rozumny,
rozsdny, roztropny, rozwa-
ny; racyonalny; feien ©te
bod) — mieje rozum! er

roirb fdjon — roerben on ju
wymdrzeje; ein anbereg 'Ötai

roieft tu =er fein na przyszy
raz bHziesz mdrzejszym.

SSCtnÜ'nfttgfett, sf. rozu-

mno /"., rozsdek m., roz-

tropno f., logiczno f.

Sßernu'nftfelire, */. logika

/. ; dyalektyka /.

SScrnii'nfilcr, sm. =g, pl.

—, czowiek subtelnie rozu-

mujcy, rezoner m.

33rnu'ltftlO§, adi. nieroz-

sdny, nierozumny, bezrozu-
muy, nieracyonalny.

XBentu'nftlofigfeit, sf. brak

m. rozumu, rozsdku, bezro-

zumno /., bezrozum m.

aScmu'nftltlftijtg, adi. obacz
SSernunftaeimife.

SSermt'nfttnä&tgfeit, sf. ob.

33ernunftgemäRt)eit.

SBcrnu'nftretfjt, sn. =(e)g, pl.

»e, prawo rozumowe.

SSenut'nftreligiott, */. reli-

gia rozumowa.

83ermi'nftfdjlH§, sm. =ffc§ r

pl. =fd)lü|fe, wniosek rozu-

mowy, sylosfizm m.
SBcrnunfttDttbrbeit, sf. pra-

wda z rozumy wyprowa-
dzona.

SScritU'nfttöibrtfl/ adi. prze-

ciwny rozumowi, nieracyo-

nalny; nielogiczny ; adv. nie-

racyonalnie, nielogicznie.

Söenm'nfttDibrigfrit, sf. nie-

logi<"/no f.

aUcrnunfttPtffcnfdjaft, sf.

filozofia f., nauka m. m-
dro "i.

SSctÖ'bcn, I. va. (haben)

(s)pustoszy, zniszczy, zde-

wastowa; II. vn. (fein) spu-

stoszy, zniszczy si; fein

Jpaug ift ganj nerooet jego
dom cakiem spustoszay.

SBenJ'bltng, sf. spustoszenie

«., zniszczenie »., dewasta-
cya /., osamotnienie n.

Serö'ffenttidjen, va. (baben)
ogo-ti, ogasza, gosi, pu-
blikowa; ein 93ua) — ogo-
si ksik; ein ©efefe —
promulgowa prawo.

Sßcrö'ffcntlidjung, sf. ogo-
szenie n., publikowanie n.,

publikacya f, ;
promulgacya/.

$ern'rbnen, i. va. (haben)

1) zaleci, nakaza, przepi-

sa; ber 2lrjt bat mir Dag
SBaben nerorbnet lekarz prze-

pisa, nakaza mi kpa si;
2) ustauowi, ustanawia,
mianowa; II. neroronenb,

ppr. i adi. nakazujcy, zale-

cajcy, ustanawiajcy.

Sero'rbner, sm. »ä, pl. —

,

zalecajcy, nakazujcy, prze-

pisujcy.

SScb'rbnung, sf. postano-
wienie n,, ustanowienie n.,

uchwaa /.; rozporzdzenie;
nakaz m., przepis m., zale-

cenie n.; ordynacya /. (le-

karza); mianowanie n„ nomi-
nacya/.; fatferliche—, 3Jiintfte»

rial=» rozporzdzenie cesar-

skie, ministeryalne.

Sern'rbniinggblatt, sn. »eg,

pl. »bluter, dziennik m. roz-

porzdze.
$cn)'rbnuitg8mäßtg, adi.

stosjwny do postauuwienia,
zalecenia, przepisu.

akrna'djten, va. (haben)

wydziei awi, wypuci w
dzieraw.

$erj)a'd)ter, sm. »g, ten

co wydzierawia.

23er})a'd)tiing, sf. pl. »en,

wydzierawienie n.

fßtipa'dtll, va. (b,aben) 1)

zapakowa, opakowa; 2)

Dtet ©trof) — wypotrzebowa
duo somy na opakowanie;

3) przy pakowaniu zarzuci.

äkrjia'dllng, sf. zapakowa-
nie n., opakowanie n., am-
bala m.

SBerjja'rfungSart, sf. rodzaj

m., sposób m. opakowania,
amhalau.

S5erca'äitng§lctitffianb, sf.

pótno n. do opakowania.

äkrjjaltfabte'rcn, va. (la-
bert) palami zabi, zapalowa,
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ostroowa, ogrodzi, otoczy

palisadami, zapalisadowa.

Söer^Otif abtC'llinfl, sf. ogro-

dzenie «. czstokoem, ostro-

koem, ostróg m., odrbina /.

a>erüa'n(t)fd)CH, va. (baben)

1) przela, porozlewa; 2)

rozwodni, popsu.

^erpn'nsern, va. (QaBen)

okry pancerzem.

©erOrin, ^erpn'Wein,

va. (b,aben) obacz 33ert)ätfa)ein.

Sßcrpa'ffcn, va. (Gaben) l)

nie korzysta z czego w
swoim czasie, da min
porze; er fjat bie 33orftelIung

nerpafct spóni si na przed-

stawienie ; 2) chybi, prze-

oczy, nie uwaa, nie do-

strzedz, przelepi; er I;at bie

©elegenbeit oerpafjt chybi

sposobno ; er hat ihn unter»

roeg »erpafjt min, chybi

go po drodze; 3) zapasowa

(o kartach).

SSerpCften, I. va. (fjaben)

zapowietrzy, zapowietrza;

II. nerpeftet, pp. i adi. za-

powietrzony.

äktpe'ftenb, ppr. i adi.

zapowietrzajcy, trujcy; bie

Suft <=er ©eftanf smród za-

truwajcy powietrze.

SJerye'ftmtg, sf. zapowie-

trzenie n.

äkrJpfö'blen, va. (tjaijen)

obacz Skrpattfabieren.

$erpfä'hlung, sf. obacz

3Serpalifabierung.

slkrjjfä'nbüar, adi. dajcy
j

sie zastawi.
i

»erjjfä'nbett, va. (fjaben)

zastawi, da w zastaw
; fein

3Bort — da sowo w zastaw.

$erj)fä'nber:, sm. •§, pi

—, zastawca f.,
zastawnik m.

$Ber>fa'nbcn, sn. =g
> ^er"

^jfftnbung, sf. pi. =en, zasta-

wienie »., zastaw m.

$ertfe'ffern, va. (Caben)

przepieprzy
;
(przen. :) imnbm

bie greube — popsu komu
przyjemno.

Sßcr^fta'njbar, adi. roz-

sädzaluy, dajcy si rozsadzi,

przesadzi.

äkrpfta'naen, va. (baben)

przesadzi, przesadza, roz-

sadza, rozkrzewia; eine

«Raffe in ein Sanb — prze-

szczepi ras do kraju.

X>crpfla'njer, sm. «§, i)

przesadzajcy m., zaprowa-

dzajcy m., przenoszcy m.\

2) narzdzie n. do przesa-

dzenia (rolin).

^ertfla'njtUtg, */• przesa-

dzenie n., rozsadzenie w., roz-

krzewianie n,\ przeniesie-

nie 11.

Sßertfte'gen, va. (baben) i)

ywi, wyywia, zaopatrzy,

alimentowa; 2) pielgnowa,

zasila, dopomódz (choremu).

$er})fle'ö3beamte(rVw. •««/

pi. =e(n), urzdnik prowian-

towy.
akrjifte'ggrjrartuje, (wym.

:

bransz), sf. oddzia prowian-

towy.

Ser^flC'gUng, sf. ywienie

n., wyywianie n., alimen-

tacya /.; pielgnowanie n.,

zasilanie n. (chorego).

$erpfte'gmtg3ami, sn. >t%,

urzd prowiantowy.

$etbfle'gririg3anftait, */.

zakad m. zaopatrzenia.

$etpfte'gung3entfdjäbtgung,

sf. odszkodowanie n. za wikt.

äkrpfle'gurtgSgebäube, sn.

'%, pi —t budynek prowian-

towy.
$erpfle'gimg§geiber, S5cr=

tfle'gung§roften, spl. koszta

pi. utrzymania.

S3ertfle'gung3fomtmffär,

sm. =3, pi. =e, komisarz pro-

wiantowy.

SBttyfli'iSten, L va. i)

(z)obowiza, obligowa kogo

;

jmnbn ju 2>anf — zobowi-

za kogo; jmnbm nerpflicbtet

fein by komu zobowizanym;

mein ©erotffen oerpfRtet

mich bajumoje sumienie wka-

da na mnie ten obowizek;

I 2) zaprzysidz, przysig ode-

I

bra od kogo; II. ftd) —

,

zobowiza si, wzi na

siebie obowizek; id) bab

j

mid) baju niebt nerpflicbtet

nie zobowizaem si do tego,

nie braem na siebie tego

obowizku.
$er4>fli'u)timg, sf. pi. -ert,

obowizanie n., zobowizanie

«.; obowizek m., powinno
/.; -en eingeben wzi na

siebie zobowizania; id) bab
feinerlet =en nie mam adnych
zobowiza, obowizków;
feinen ='en nadjtomtnen czyni

zado zobowizaniom ;
—

gegen feine SBäbler zobo-

wizania wobec wyborców.

iertflö'rlen, va. (baben)

kokami zabi.

SBerpfu'ffljen, va. (baben)

zafuszerowa, sfuszerowac,

spartaczy ; ba§ SUetb tft total

rjerpfufcbt ta suknia jest ca-

kiem zafuszerowana, sparta-

czona ; bie ©ad)e tft oerpfufcbt

pokpili spraw.

äSerpfu'fdjen, sn. *$, S5cr=

^flJ'ffhung, sf. zafuszerowame

n., fuszerka f.,
spartaczenie n.

Serpi'djen, «a. (baben) 1)

zala, posmarowa smo; 2)

auf etro. uerpiebt fein uwzi
sie na co.

sßerflt'dien, sn. «, SScr-

^)i'd)Ung, sf. zalanie n. smo.
$eri)e'ntpelrt, va. (Caben)

obacz SSerroeicbUchen.

$er£lä'JtiJ)ent, L va. (fjaben)

wychlusta; (przen.:) wysza-

sta, roztrwoni; II. fitt) —

,

vr. (Caben) fid) mit einem

iVrauenäimmer — zaszapa
sie z kobiet.

'33er£la'W>ern, L va. (baben)

obacz «Berplaubern I. ; U. fi$

— , vr. (l)abm) wygada si;

zagada sie.

&erplcm'bern, «a. (baben)

przegwarzy, przepdzi na

pogadance; II. ftd)
—

, vr.

(baben) 1) fo »erplaubert ftd)

bie gett tak mija czas na

pogadance; 2) zagada si

(nie zwaajc na czas); 3)

wygada si, zdradzi si.

$er1)le'nH)ern, »«• (&«&*")

i

obacz Sßerplämpern.

JBcr^JÖ'nCn, va. (baben) za-

kaza = nerbieten.

SBcr^ro'ffeln, vn. (fein) z

trzaskiem znikn.
äkrjjra'ffen, va. (baben)

przehula, przetrwoni, prze-

mamowa; er rjat fein ganjeä

Vermögen »erpra^t przetrwo-

ni cay swój majtek.

$er*ra'ffen, sn. <*, JBer-

^jra'ffung, sf. przehulanie

n., przetrwonienie n.
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äktyra'ffer, sm. =g, pl —

,

marnotrawca m.
SScr^roütanlic'rcn, va. i

fid^ — , vr. (fjaben) zaopatrzy,
w ywno; zaprowiantowa,
porobi zapasy.

$erj)n)t>tantie'nmg, sf.

zaopatrzenie «. w ywno,
zaprowiantowanie n.

Sßerjjrojeffie'ren, va. (t)a»

Ben) przeprocesowa, prze-

prawowa.
$erjm'ffen, I. va. (baben) l)

wystrzela; (przen.:) fein ^ltl=

»er — wyszasta zapa; II.

vn. (fetn) z hukiem spon, z

hukiem spali, eksplodowa.

SBerjm'ffen, sn. .§, $er=
Jm'ffltng, */. wybuch »i., eks-

plodowanie n., eksplozya /.,

detonacya /.

äJerjHt'ltierit, va. I) zamie-
ni na proszek, sproszkowa,
pulweryzowa; 2) »ie( (Selb

— przeputa duo pienidzy.

SSetjM'mJjeit, va. (jaben)
wypoyczy.

Stojiu'Wen, fid) —, vr.

(fiaben) zapoczwarzy si.

öerim'Wung, */. pZ. '=en,

zapoczwarzenie n.

33erJ)lt'fteil, fid) — , vr.

(t)aben) wytchn sobie.

SSerjHt'tj, sm. =eg, wyprawa
/\, tynk m.

SSer^tt'^cn, w». (Caben) i)

obrzuci, narzuci (wapnem),
wyprawi, otynkowa; 2) «)
przestroi; b) zdobi, przy-

stroi ; c) duo wydawa na
stroje; 3) fein ©elb — prze-

puci, przeputa pienidze;
4) einen ©cbinfen, ein ©utter«
brot U. bgl. — zje szynk,
chleb z masem i. t. p. do cna.

aSerqua'tffalbent, va. (Ca=
ben) niszczy si na leki.

SBerqua'lmen, 'i. vn. (fein)

(wy)parowa gstym dymem;
II. va. (b,aben) wyparowa;
wykurzy duo tytoniu.

äkrque'tfen, »erquiUt, »er=

quoll, bin »erquoßen, vn.

(fein) napcznie, zassa si
(przez wilgo).

Skrqm'tfen, I. va. (fjaben)

amalgamowa, rtci;
(przen.:) bag ift eine »er«

quidte ©efd)id)te to jest za-

wia, zawikana sprawa; II.

fid) — , vr. (baben) czy si,
miesza si; amalgamowa
si.

'$erqui'rlung, */. pl =en,

amalgamowanie n., amalga-
macya /"., amalgamat m.,
rtcienie n.\ (przen.:) gma-
twanina /.

Söerra'mmeltt, I. va. (baben)
zatarasowa, zawali, zaba-
rykadowa; II. fid) — , vr.

(haben) zatarasowa si, za-

barykadowa si.

akrra'ntmellltig, sf. zata-

rasowanie n.y zabarykado-
wanie n.

Skrtu'nnt, adi. zacietrze-

wiony, uparty.

Söerta't, sm. = e£, zdrada /.;

einen — begeben dopuci si
zdrady; an jmnbm einen —
begeben dopuci si zdrady
wzgldem kogo; — ftiftcn

knu, knowa zdrad.

SSerra'ten, »errate, »eträtft,

»errät, »erriet, habe »erraten,

I. va. zdradzi, wyda; ein

©eheimniä — zdradzi ta-

jemnic; für ©eib — zdra-
dzi za pienidze, sprzeda
kogo; id) bin — unb »er=

lauft jestem ze wszech stron

w niebezpieczestwie; fein

^Benehmen »errät Mangel an
©rjieljung jego postpowanie
zdradza brak wychowania;
bog »errät ben UDetfter po
tem pozna mistrza; er bat
ben 2JHtfd)utt>igen — wyda
wspówinnego; er (jat bie

©tabt bem %tixx'oe — wyda
miasto nieprzyjacielowi; II.

fid) — , vr. (rjaben) zdradzi
si; bu b a ft cid) felbft —
sam si zdradzie; bag »er=

röt fid) »on felbft to si samo
zdradza.

SBerrü'fer, sm. »g, pl —,
zdrajca m., renegat m. ; er

ift junt — an feinem Sanbe
geworben zdradzi! kraj, oj-

czyzn.

äkrrä'tertn, sf. pi =nen,
zdrajczyni f.

SScrrätcrct', */ pi =en,

zdrada/., perfidya /. ; wiaro
omtwo m., renegactwo n.

Smä'tenfd), adi. zdra-

dziecki; adv. zdradziecko.

$errau'd)en, I. vn. (fein)

1) wy? zumie, wyparowa,
wywietrze; bie ©uppe —
laffen czeka, a rosó osty-

gnie; fein 3°™ ift fd)on ner»

raudjt jego gniew ju ostyg;
2) okopcie; »erraubte Sßänbe
okopciae ciany; II. va.

(baben) 1) wypali, wykurzy

;

2) na palenie duo wyda;
3) eine ©tunbe — spdzi
godzin palc.

$ernw'd)en, sn. =g, obacz

SSerraucbung.

$ewäu'djern, i. va. (fjaben)

1) wykadzi, na kadzenie
spotrzebowa ; 2) ein 3immer
— zakopci, zadymi pokój;

3) einen ©djinfen — prze-

wdzi szynk; II. vn. (fein)

zakopcie, okopcie.

S5errau'd)lttig, sf. wyparo-
wanie n., wywietrzenie n.;

okopcenie n., zakopcenie n.

2krrait'fd)en, vn. (fein)

przesta szeleci, prze-

brzmie; bie Qt »erraufcbt

czas ulatuje.

uoerrCdjnen, i. m. (fjaben)

zarachowa, policzy komu
co, wstawi w rachunek ; id)

§abt nod) etro. mit i(jm gu
— mam jeszcze z nim co
do obliczenia, mam z nim
jeszcze obrachunek

;
(przen.

:)

mam z nim co na pieku;
II. fid) —, vr. (baben) prze-

rachowa si, przeliczy si;
pomyli si w rachubie, obli-

czeniu.

aSerrC'djmittg, sf. I) pora-

chowanie »., policzenie n.,

zaliczenie »., wstawienie n.

w rachunek; 2) przeracho-

wanie n. si, przeliczenie n.

si, pomyka f. w rachunku.

©ert'e'tfett, vn. (fein) zdech-

n, zdycha.
Wmt'btn, I. va. (baben) 1)

zarzeka, wyrzeka si czego

;

id) roili eg gerabe nid)t — nie

zarzekam si tego ; 2) jmnbn
— obmówi kogo; II. vn.

(fein) i vr. er bat fid) »er«

rebet wymkno mu si,
wyrwao mu si, wygada
si.

'Sßmt'giteit, va. (baben) bag

§eft rourbe »erregnet deszcz

popsu zabaw.
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S?crrct'l)Ctt, oerreibe, ner-

reibft, oerrteb, habe uerrteben,

va. uciera, zaciera, zatrze
;

2) wytrze, tarciem wywabi.
äkrrei'feit, I. vn. (fein)

odjecha, wyjecha; er ift

nod) tmnur oerreift cigle

jest jeszcze w podróy; roie

lange ift er nerreift? jak
dawno niema go w domu?
II. va. (haben) przejelzi,
przepodiójwa, wyda na
podróe.

Scrrct'|)cn, iKrreijje, ner=

reifseft i w^rcetfet, »errife, habe

necrtffen, 1) obacz getreten
;

2) bte SBare roirb o griffen
ten towar ma wielki odbyt;

3) jmnbn — zbeszta kogo,

zmy komu gow; skryty-

kowa, zbazgra kogo.

Skrret'tett, nerrette, oer=

ritt, habe oerritten; I. va. 1)

przejedzi; wyda ua konn
jazd; 2) ein Sß'erb — za-

jedzi konia; jmnbm ben
3Jeg — zajecha komu w
drog, zastpi komu drog;
II. fid} — , w. (h,aben) zb-
dzi jadc konno; (przen. :)

zapdzi si, zagalopowa
si.

iBerrc'ltfett, va. (haben) wy-
wichn, zwiclm, wykrci;
ftch ben 2ltm — zwichn
rami; (non Jpunben unb
^Jferbv n) spleezy.

SBerre'nfimg, sf. pi. »en,

zwichnicie n., wywnbnienie
«., wyktcenie n. ; sple/.

SSerrennen, oerrenne, ner*

rennjt, nerrannte, habe ner«»

rannt, I. va. zabied; zaj;
zaskoczy; 1) jmnDtn ben
2Beu — zabied komu drog;
2) ben aai^m Sag — cay
dzie spdzi na lataniu;

II. [ich — , vr. (Ijaben) 1) za-

pdzi si, zagalopowa si;

2) fidj in etro. — zacietrze-
wi si w czem; in etro. oer=

rannt fein by w czem zacie-

trzewionym.

JBem'rj)teit, va. robi, pe-
ni, zaatwia, sprawi, od-
prawia, odbywa; feine 2In-
badjt — odprawia naboe-
stwo; fein ©ebet — odma-
wia pacierze; einen SCuftrag— zaatwia zlecenie; feine

9(0tbitrtt — odbywa potrzeb

;

eine ^flidjt — wypenia, pe-
ni obowizek; fein 2lmt —
sprawowa urzd, peni funk-

cye; ba £od)amt — odpra-

wia, celebrowa msz w.;
man fann nidjt groei Singe
jugteid) — nie mona by
równoczenie na dwóch we-
selach; fdjlecht —

,
gut be=

richten le si sprawi a je-

dnak si pochwali.

$errt'cf)tung, sf. pi. -en,

SScrri'djtCn, «t. -§, robienie

»., ptmenie n., wypenianie
n. ; zaatwienie n. ; sprawie-

nie n. si, odprawianie n.,

odbywanie n.; jmnbm gute
— roünfchen yczy komu do-

brego wyniku
; feinen »en

nachgehen speuiaswoj prac.

33erriedjcn, tKrriee, ner»

rtectjft, oerrod), bin tierrochen,

vn. straci zapach, wywie-
trze.

SBerrie'geln, va. (Caben)
zaryglowa, na rygiel za-

mkn, rygiel zasun ; zapie-

ra, zaprze.

Verringern, va. (Ijaben)

obacz 33 rminbern.

SSerrt'ngerung, sf. obacz
23ermmoetung.

SScrrt'nnen, nerrinnt, »er=

rann, bin oerronnen, vn.

(fein) upyn, upywa;
feine Seit ift nerronnen jego
czas ju upyn.

WtltÖ'Üftin, v'a.ivn (b>ben)

33Iut — plu krwi; bie ©eele
— wyzion ducha, skona,
rzzi.

SSerro'ljen, vn. (fein) obacz
93erroUnern.

SBerroften, I. m. (fein)

zarazewia, pokry si rdz;
II. netroftet, pp. i adi. za-

rdzewiay.

Söerro'ften, sn . &, 83er=

fil Ttllllfl, sf. zardrzewienie n.

Verrotten, I. vn. (fein)

gm; II. nerrottet, pp. i adi.

zgniy; ein -er 3JZenfct)

skorumpowany, zdemoralizo-

wany czowiek; -e 2Inftchten

zacofane, przedpotopowe za-

patrywania; eine -e ©efeH-
fcbaft zepsute towarzystwo.

$BerrU'(t)I, adi. niegodziwy,
niecny, bezecuy, nieprawy,

bezbony; -e ©eftnbel be-
zecna, niegodziwa hoota.

Skmi'tfjtljeU, sf. niegodzi-

wo /., niei-no f., beze-
cno f. ; bezbono /.

SBerrÜ'lfbar, adi. dajcy
si przesun, przesuwalny

;

dajcy si przenie, ruchomy.

SBcrrii'tfcn, va. (öaben) 1)

przenosi, przenie, przesu-

n, posun; posun w nie-

waciwe miejsce; 2) (przen.
:)

ben ©tanbpunft einer Sae
— przenie punkt cikoci
jakiej sprawy; jmnotn ben

$0»f — zawróci komu go-
w, przewróci komu w go-
wie; jmnbm ben ^ßlan, ba§
Qld — popsu komu plany,

pomiesza komu szyki.

SSerrit'lft, adi. 1) przesu-

nity, posunity, zasunity;

eine -e Ufjr zepsuty, zaaran-

owany zegar; 2) szalony,

obrany z rozumu, zwaryowa-
ny; nie przy zmysach, nie

przy zdrowych zmysach; er

t)at mich faft — gemacht do-

prowadzi mnie prawie do
szalestwa; — werben osza-

le, zwaryowa; — fein sza-

le, waryowa; roie — jak
waryat, jak szalony; er roirb

— roerben oszaleje, zwaryuje;

auf etro. ganj* — fein zwa-
ryowa, oszale na punkcie

czego; ba ift ;ium —roerben,

ba ift urn — gu roerben

z tego mona oszale, zwaryo-

wa.
23errii'<fte(r), sm. -en, pi.

'C(n) szaleniec m., szalony m.,

waryat m., maniak m.

Sßerrü'dte, sf. pi. -e(n),

szalona /., waryatka /., ma-
uiaczka f.

SSettÜ'rl^ett, sf. szale-

stwo «., waryacya f., warya-
ctwo n., maniactwo n.,

obd m.
SSerrÜ'rlHltg, sf. =en, prze-

niesienie »., przesunicie ».,

posnnii-ie n.

SScrtU'f, sm. -(e)ä, niesa-

wa f. t
osawienie n., okrzy-

czenie ».; jmnbn in — brin-

gen osawi kogo; in — «f*

tlären, tun ogosi kogo in-

famisem, bezecnym; er ftejjt



Serru'fen 721 ^crfnu'fen

im =e ma z reputacy; in

— fommett wpa w niesaw.
^emt'fen, »errufe, «erruft,

nerrief, l)abe »errufen, I. va.

1) osawi, okrzycze; dys-

kredytowa, zepsu reputa-

cye; 2) wywoa z obiegu,

z kursu (pienidze); II. »er=

rufen, pp. i adi. osawiony,
zniesawiony ; ein »e§ igauj

zakazany dom.

SBerö, sm. SSerfeS, pi. SSerfe,

wiersz m., wierszyk m.\ in

Werfen gefdjriebeneS BerJ
dzieo pisane wierszem ; in

sßerfe bringen wierszowa

;

SJerfe mad)en rymowa, wier-

szowa; (przen. :) id) fann

mir leinen — barau§ albo

barauf madjen nie mog tego

poj, nie mog sobie tego

wytumaczy; ein 33er3 in ber

ÜBibel wiersz w biblii.

üße'rSacceitf, $e'r§a!jent,

sm. rytm m. wiersza.

$e'r3afefd)tHtt, sm. «>e§, pi.

=e, cezura /., przedzia m.
wiersza.

Stferfa'gen, i. va. i »r.

(Ejaben) 1) obieca; id) Bin

fdjon anbermärtä »erjagt je-

stem gdzieindziej zamówiony;

fie ift fd)on (jum Sanje) »er=

fagt jest ju angaowana;
fie fjat tt)re §anb fd)on »er=

fagt obiecaa ju swoj rk;
roem r)at ber SSater fie »er=

jagt? komu ojciec j obie-

ca? id) bin für bie nädjften

Sage fdjon »erfagt jestem w
nastpnych dniach zajta, za-

proszona ; bie «Stelle mar fdjon

»erfagt posada bya ju za-

jt; 2) odmówi, odmawia;
fid) ein Vergnügen — odmó-
wi sobie przyjemnoci; id)

fann iftm meine SBerounberung

nid)t — nie mog mu od-

mówi mego podziwienia, nie

mog si powstrzyma od po-

dziwiania go; bie Seine —
mir ben ienft nogi odma-
wiaj mi suby, nogi mnie
wicej nie nios; II. tw. (baben)

nie dopisa, nie dziaa;
bie Gräfte »erfagten ibm siy
go opuciy; feine Anie

»erfagten ifjm kolana ugiy
si pod nim; ba§ ©eroebr ijat

»erfagt strzelba nie wystrze-

lia, spalia na panewce, za-

wioda; mir »erfagt ba SBort

im aJlunbe mówi nie mog,
odjo mi mow.

2krf(l'png, V- obietnica

/.; odmowa /'.

Serfa'lbiidjftabcn, sm. pi,

äkrfalten, spl. litery due
pocztkowe, wersaliki pi.,

inicyay pi.

Söerfa'ljett, va. (Ijaben) prze-

soli, zasoli
;
(przen. :) jmnbm

bie ©U»»e — dosoli komu.

33erfa'mmclu, I. va. (Caben)

(z)gromadzi, zbiera, zebra;
zwoa; er bat alle feine

greunbe »erfammelt zgroma-
dzi wszystkich swoich przy-

jació; ber gelbfyerr fjat ba§
§eer »erfammelt wódz zwoa
wojsko; II. fid) — , vr. (baben)

(z)groraadzi si, zebra si,

schodzi si; gu feinen SSätern

»erfammelt roerben dosta si
do ojców, umrze.

SBerfa'mmltittg, */. pi. =en,

$erfa'mmeln, m. -§, (z)gro-

madzenie n., zebranie n.
;

zwoanie n.
;
geheime — kon-

wentykiel m.\ SSerfammUmg
ber Äarbinäte kongregacya

/. kardynaów; eine — ab=

fialten odby zgromadzenie;

betatenbe — obradujce ze-

branie; gefefcgebenbe — pra-

wodawcze zgromadzenie; »er=

faffunggebenbe — zgroma-
dzenie konstytucyjne, kon-

stytuanta f.; fonftituierenbe
— zebranie organizacyjne.

85erfa'mmlitng81)aii3, sn.

=e§, dom m. zebra, klub m.,

kasyno n.

93erfa'mmlmtg3ort, sm. *e$,

pi. =e, $erfa'mmlung<tyla#,
sm. «e§, pi. =plä£e, miejsce n.

zgromadzenia, zebrania.

$erfa'mmlmtg3red)t, sn.

=e§, pi. »e, ustawa f. o zgro-

madzeniach, prawo n. zgro-

madzania si.

Sßerfa'mntfimgöfaal, sm. *e§,

pi. «fale, sala /. zgroma-
dzenia.

aSccfa'mmlmtgätag, sm. =e§,

pi. =e, dzie m. zgroma-
dzenia.

SSerfa'mniluitg§jett, */. czas

m. zgromadzenia, zebrania.

Snlenber, S)eufdH)oImf<fie§ SGS5rter6ucf|.

sßcrfa'mmlitngösimmcr, sn.

'S, pi. — pokój m. na zgro-

madzenie.

äkrfa'nö, sm. «(e)§, pi.

aSerfenbungen, wysyka /'.;

ekspedycya f. ; wyprawienie

».; Stnfauf »on SBaren jum
— nad) Cfrifa zakupno to-

warów przeznaczonych na
ekspoit do Afryki.

Skrfa'nbarttfel, sm. =§, pi.

— , artyku wysykowy.
Serfa'nuöaljn, sf. pi. «en,

kolej nadawcza, kolej wysy-
kowa.

$erfa'tt&fiier, sn. -e§, piwo
eksportowe.

2$erfa'ni)cn, vn. (fein) i fid)

— , vr. zaj piaskiem, zasy-

pa si piaskiem ; biefer $afen
»erfanbet altmäblid) ten port

powoli piaskiem si zasypuje.

Söcrftt'nöcii, sn. =s, 58crfa'n=

tMltg, sf. pi. =en, zajcie n.

piaskiem, zasypanie n. si
piaskiem.

$erfa'nuftation, sf. pi. =en,

stacya wysykowa.
$e'r§art, sf. rodzaj m.

wiersza.

$erfalitü't, sf. wielostron-

no f.

Serf a'ty, sm. <=eö, pi. =ffifce,

1) zastaw m., zastawienie n.
;

2) take sßerfatytng, sf. -
czenie n. ; czop m. z zaci-
ciem; »erbecfte — czenie
zakryte; — in ber Älaite -
czenie zbate (kol.).

a$erfa'l&amt, sn. =es, pi.

sämter, urzd, zakad zasta-

wniczy, lombard m.

^Crfa'^ftÜttC, sn. pi. deko-

racya /., kulisy pi.

Scrfau'Clt, va. (baben) za-

wini, zapaskudzi, zaplu-

gawi, zabruka.
%tl\a'UCrn, vn. (fein) ^kwa-

nie, skisie, skwasió si,

skisn
;
(przen. :) fie fittb aut

Sanbe uerfauert zaniedzieli

si na wsi, stetryczeli.

^crfäu'crn, va.
t

(b,aben)

przekwasi, zakwasi (chem.)

;

(przen. :) er b,at mir bie ganje

greube »erfäuert popsu mi
ca rado.

SBerfaa'fen, »erfaufe, »er=

fäuffft i »erfäuft, »erfoff, f)aii

»erfoffen, va. przepi; fein
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$erfSii'men äkrfdjte'lmng

SJetmÖgcn — przepi majtek^;

(przen.:) feinen SBerftanb —
zapi si.

^erfäü'mcn, va. (Mafien)

zaniedba, zaniedbywa, opu-

ci, opuszcza, straci; er

h>t feine ©tunbe uerfäumt
opueit lekcy; TOenn bu

fpäter fcmmft/ »erfäumft bu

aud; nid)t3 jeli póniej przyj-

dziesz, take nic nie stracisz
;

er Ijat üerfäumt, fid) ju melben
zapomnia zameldowa si;
id) roerbe e3 nidjt — , ©te gu

befudjen nie omieszkam odwie-

dzi pana; er ijat ben $ug
uerföumt spóni pocig; feine

Sßflidjten, feine ©efdjäfte —
zaniedbywa obowizki, in-

teresa; bie ©elegenljett —
nie skorzysta ze sposobnoci

;

ba SSerfäumte nadjljolen wy-
nagrodzi zaniedbanie.

üyerfäit'mntg, sf. i sn. =ffe§,

pl. =ffe, i) take SBerfKit'mitng,

sf. pl. =en, zaniedbanie ».,

opónienie n., opuszczenie

n., strata f., zapomnienie ».;

2) strata f. czasu, strata /.

przez zaniedbanie.

i*e'r3f>att, sm. <=e§, budowa
/. wiersza, wersyfikacya f.

jßerfdja'ujern, va. (jaben)

przeszacbrowa, przefrymar-

czy.

#erfd)a'd)ien, va. (baben)

obacz urdmtiigeln.

üßetfdHi'ffett, va. (fjaben)

wystara si, dostarczy, spro-

kurowa, zaatwi, wyrobi,
wyjedna; — ©ie mir ©elb
postaraj mi si o pienidze

;

id) werbe Qljnen ba Siwfy —
wystaram si panu o t
ksik; boS Ijat mir feine

Stcf/tung Derfdjttfft to mi wy-
jednao, wyrobio jego sza-

cunek; fid) 2td)tutig —
wyjedna, wyrobi sobie sza-

cunek; fid) (elb — wystara
si o, sprokurowa sobie pie-

nidze; fid) felbft 9ted)t —
wymierzy sam sobie spra-

wiedliwo; fid) ©ebijr —
wyrobi sobie posuchanie;
fid) ©eljorfattt — wymusi po-

suszestwo.

söerfdja'ffimg, sf. (wy)sta-

ranie n., dostarczenie w., spro-
kurowanie «,, wyrobienie n.

;

bie — von ©elb ift feljr

fdjroterig z trudnoci przy-

chodzi wyrobienie sobie pie-

nidzy.

üycrfdjä'fent, va. (fjaben)

przebaraszkowa.

^crfdjnlen, I. (va. (Ijaben)

ocembrowa; przepierzy,
opierzy, zaszalowa, oszalo-

wa, obija deskami ; okad-
k oprawi; II. vii. (fein)

straci si.
^erfrjja'üen, uerfdjallt, uer«

fd)oü, bin uerfdjollen, vn.

(fein) przebrzmie, przesta
brzmie.

$erfdja'iitug, sf. pl. »en,

ocembrowanie n.\ przepierze-

nie n., opierzenie »., zasza-

lowanie n. ; oprawienie n.

okadki ; zapora f.

Skrfdjämt, adi. zawsty-
dzony, wstydliwy, niemiay.

SBetfdjä'mtljett, sf. pl. =en,

zawstydzenie w.; wstydliwo
f., niemiao /*.

$erfd)a'rtjert, I. va. (Ijaben)

oszacowa, okopa, forty-

fikowa; II. fid) — , vr. (Ijaben)

oszacowa, okopa si.

$'erfd)a'njtmfl, sf. pi. -en,

oszacowanie n., okop w.,

fortyfikacya /.

5Bcrfd)a'nsung§ar6ettcn, sf.

pl. roboty okopowe, sza-
cowe.

äkrfdja'nsungSfmtft,
/

sf.

sztuka /'. budowy szaców.
Sßerfdjä'rfen, va. (Ijaben)

obostrzy, zaostrzy ; Derfdjötf*

te üDiafjiegeln obostrzone za-

rzdzenia.

SBerfdjii'rfitng, sf. pl. =en,

obostrzenie n., zaostrzenie n.
;

bei — ber ©träfe pod groz
obostrzenia kary.

$etfd)a'rcen, va. (tjaben)

zagrzeba, zagrzebywa, za-

kopa.
^erfdjä'umcn, va. (Caben)

i vn. (fein) wyszumowa, wy-
pieni si.

äkrfdjet'Öen, uerfdjeibe, t>er=-

fdjieb, bin rjerfdjieben, vn.

(fein) skona, umrze, odda
ducha, rozsta si z wiatem;
im äkrfdjeiben liegen by
w agonii.

SBerfdje'nlen, va. (b>6en)

1) rozdawa, rozda, (roz)da-

rowa; er f)at aHe§ terfdjenft

porozdawa wszystko; 2)

szynkowa, wyszynkowa;
er uerfdjenft SBier ttnb SDeiri

szynkuje piwo i wino, ma
wyszynk piwa i wina.

$erfd)e'ltltl!tü, sf. daro-

wizna f., donacya f.

äkrfdje'rjen, ta. (ijaben)

1) przebaraszkowa, na ar-
tach przepdzi; 2) postrada,
straci, pozbawi si (przez

lekkomylno); id) i)abe mir

feine ©unft ganj uerfcrjerjt

postradaem zupenie jego

ask; fein ©eelenljeit —
pozbawi si zbawienia; fein

©lürf — lekkomylnie po-

zbawi si szczcia.

üBerfd)eu'u)eit/ va. Reiben)
odstrasza, odstraszy, wy-
straszy, wyposzy, sposzy,
odpdza; bie Sauben — wy-
poszy gobie; bie Äinber
— odstraszy dzieci; (przen.:)

bie ©orgen — rozprószy
troski.

%tt\ä)it'bkM, adi. dajcy
si przesuwa, posuwa, za-

sun.
sBerfdjte'feen, uecfdjiebe, »er*

fdjiebft, rjerfd)ob, t)abe oer=

fdjoben, I. va. 1) ruszy z

miejsca, posun, przesun;
bie 3u 9 e — przesuwa po-

cigi; er Ijat ben §ut uer=

fd)oben ma kapelusz kizywo
nasadzony ; 2) odoy, odro-

czy, zwlec, zwleka, zwó-
czy; id) mufj ba§ fCcft für

ben näd)ften Sag — musz
odoy zabaw do nast-
pnego dnia; ba Urteil —
odroczy wyrok; II. ftd) —

,

vr. (Ijaben) 1) przesun, za-

sun, posun si; ruszy si z

miejsca; iljm Ijat fid) roaS im

Äopfe uerfdjoben przewrócio
mu sie w gowie; 2) bie

©ad)e läfjt fid) nidjt — to

sprawa nie da si odoy,
odroczy, zwóczy; III. cer»

fdjoben, pp. i adi. przesu-

nity, zasunity, przewrócony,

zbakierowany; ein «=e§ SBteretf

romboid m.

üöerfdjte'lmng, sf. pi. =en,

przesunicie n., przesuwanie

n., posunicie n.
;

przetok

m., uskok m.\ przemiana /.

;



SBerfrfjte'ben F23 ^erfcfjla'flcnfjeit

— ber SBagett przesuwanie,

pizetok wozów; — burd)

'JKenfcbentraft przetok ludmi;
2) odkad m., odoenie «.,

odroczenie »., delacya /.

acrfdjtCbcn, i) pp. od ner=

Reiben zmary, zgasy; 2)

adi. i adv. róny, rozmaity,

odmienny; — rote %a% Mtb
Jiacht róny jak dzie od
nocy; bag finb gar 3 -e £)trtge

to cakiem róne rzeczy; roir

finb -er SKettntng jestemy
odmiennego zdania ; matt

[priest — baotm rónie o

tern mówi; bet ©efebmacf

i(t febr — gust jest bardzo
rozmaity; idj roar bei iljm ju

=en SRalen byem u niego
kilkakrotnie; ju =>en Seiten
w rónych czasach; ta l)Ört

bod) =e auf! tego ju za-

nadto, to ju wiat si ko-
czy.

$erfd)te'benartig, adi. i adv.
rónorodny, rónego gatunku,
rozmaity; rónorodnie, roz-

maicie.

25erfuiie'benfuttgfeU, sf.

iónoroduo /., rozmaito/'.

^erfdjte'benerlet, adi. i adv.
rónorodny, rónorodnie.

Skrfdjie'benfarbtg, adi.

rónobarwny, rónokolorowy.

t

$erfcf)te'benl)ett, sf. pi. =en,

róno /'., rónica /., roz-

maito f., odmienno f. ;— ber SDieinung rónic?,
odmienno zda.

ätofdjte'bentftdj, adi. i adv.
lónoraki, rozmaity, rozmai-
cie; na kilka zawodów, kilka

razy, w rónych czasach.

$erfcf)te
r

|ten, ra. (baben)
zaszynowa, oszynowa.

$erfu)ie'ffen, oerfdjifjje,

»erfdjiefseft i Detfdjiefjt, oer-

fcbofe, Bab üerfdjoffen, I. va.

1) wystrzela; er ijat fein

^ßulner uerfcboffen wyszasta
si; 2) garben — kolory
osabia; 3) bte ©eiten —
pobaamuci, poprzekada
stronice (druk.); II. ftd)

—, vr. (baben) l) w szybkim
pdz zbka si; rozbiega,
zabka si, straci lad
zwierzyny; 2) wystrzela si;
wypotrzebowa zapas prochu,

kul; 3) szalenie si rozko-

cha; in jmnbn netfcboffen

fein by zadurzonym w kim;
III. vn. (fein) wypezn,
zpezn, wypowie, spo-
wie, wyblakowa, zblako-
wa; 2) szybko ulecie,
mija.

$erfd)te'fóeit, sn. =§, wy-
strzelanie n., osabienie (ko-

lorów); przeoenie n. (druk.);

zpeznicie n., wypowienie
n., zblakowanie n.

3>erfd)t'ffbar, adi. dajcy
si rozwozi, rozesa sta-

tkiem.

SBerfdji'ffen, va. (i)aben)

rozwozi, wysya statkiem,

transportowa wod, ekspor-

towa; Verurteilte — depor-

towa skazaców.
«erfdjt'fhing, sf. pi. *en,

rozwoenie n., wysyanie n.,

transportowanie «., statkiem.

$Berfd)t'ffung§ft)efen, spi.

koszts.pl. transportu statkiem,

wod.
$erfórtumeln, vn. (fein)

zaplenie, splenie, zanie-
dzie; pokwitn.

üßerfujt'mmeit, adi. za-

pleniay, spleniay, zanie-
dziay.

33crfd)t'mjfe«, $erfu)trajj=

ftC'rcn, va. (Ijaben) 1) zeszpe-

ci, zdeformowa; 2) obacz

aufdjitrpfen; 3) zbezczeci,
dyskredytowa.

^Crfdji'ff, sm. =ff(§, wyklu-
czenie n., bauicya f. (wyraz
studencki); jmtlbn ttt — hm
wyczy kogo z towarzystwa,
ogosi kogo bezecnym, infa-

misem.

SBerjdjta'cfen, »». (fein)

(z)nlowa, przemieni si
w uel.

$erfd)la'tfiutg, sf. zuio-
wanie n., przemienienie n.

si w uel.
äkrfcljla'fett, oerfdjlafe, uer=

frblafft, »erfebiief, fyabe Der»

fd)lafen, va. zaspa, przespa;
er bat ben 3"9 — przez

zaspanie spóni pocig; ben

junger, bert ©djtnerj — prze-

spa gód, ból.

$erfl!jla'fcn., adi. zaspany,
ospay, niedony.

$erf4la'fen$eit, sf. ospa-o f., zaspae f.

$erf d)la'g, »(0^, pi- cfd)läge,

przepierzenie n., przegroda/.,
przedziaka f.

SkrfrJjIa'gen, üerfdjlage,

oerfcblägft, üerfdjiägt, mx*
fchlug, bab üerfe$lagen; I. va.

1) zabi, przepierzy, ogro-
dzi; 2) mit Nägeln — zabi
gwodziami; 3) wypotrzebo-
wa na wbijanie; 4) le
oku; 5) ba§ S3ud) — = ner=

blättern; 6) ber 2Binb oer=

feblug uriffr ©d)tff an eine

Qnffl wiatr zapdzi nasz
okrt na wysp; 7) fid) etrrj.

— odstrczy od siebie; fid)

atfe Äunben — odstraszy,
odstrczy wszystkich klien-

tów; fid; eine ^wti partie —
popsu sobie dobr partye;

8) zamkn; =e SBtnbe za-

tkanie wiatrów; jmnbtn bte

2tufid)t — zastawi komu
widok; bas bat mir bte föebe
— to odjo mi mow; II. vn.

1 a) (fein i fjaben) "zletnie;

bas tarte Saffer — raffen da
si wodzie ociepli, osta;
ben SBetrt ein roentg — laffen

wino zostawi, aby si troch
ogrzao; b) burd) ben 2Dinb
oerfdjtugen roir nad) Sorbett
wiatr zapdzi nas na pó-
noc; 2) bal üerfrblägt ciel to

wielk robi rónic; roa§

üerfdjlägt Sorten ba? co to

pana obchodzi? ba§ vtt=

feblägt mir niebiä to mi wcale
nio szkodzi; nictjtä roili bei

if)m — nic u niego nie po-

maga; 3) (o koniach) zc-

chwaci si, poderwa si;
III. fid) —, vr. zbka, za-

bka si, zapdzi si w
inn stron; ein £ter oer=

feblägt ftd) in bem $eug
zwierz zawikao si w si-

dach.

äkrfdjla'gen, adi. I) chy-
try, przebiegy, przemylny,
obrotny, kuty, szczwany, szpa-

kami karmiony; 2) letni.

$erf(I)la'gett, sn. =§, prze-

pierzenie »., ogrodzenie n.
;

zochwacenie n.

^crfd)Ia'gcnl)Ctt, sf. ^
chy-

tro /"., przebiego /.,

przemylno /., obrotno /.

46*
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Üterfdjla'mmeu, en. (fein)

zamuli si, zaj muem;
ein r>erfd)Iammter glufj zamu-
lona, namulista rzeka.

Öerfdjlä'mmeit, va. (fjaBen)

1) zamuli; 2) obacz 33fr=

fdjlemmen.

sycrfdjla'ntpont^CH, va.

(IjaBen) przetrwoni na wy-
kwintne jado.

8erf#lV$terii,i.0a.($a6eri)

pogorszy, popsu, uszkodzi

;

II. fid) — vr. (|aben) pogorszy
sie, popsu si; feine Sage Bat

fid) oerfcBlecBtert jego pooe-
nie pogorszyo si.

$erfd)le'd)terung, sf. po-

gorszenie n., zepsucie ot.;

fittlid)e — deprawacya /.

Serfdjlet'djcn, oerfcfileidje,

»etfct)teid}ft, nerfd)letd)t, »er=

fcfilid), Bin »erfcBltdjen, I. vn.

uchodzi, nieznacznie upy-
wa; bie Seit t)erfd)teid)t rafd)

czas szybko uchodzi ; II. fid) —

,

vr. usun si, wylizn si,

wymkn si, zale; bie $<I{je

Bat fidfing ©rag cerfd)lid)en

kot skry si w trawie.

$erfd)Iei'ern, va. i vr.

(fjaBen) zasoni welonem,
zakwefi, zakry opon

;

(przen. :) nerfdjleiere bie Bafjr*

jeit ntd)t nie owijaj prawdy
w bawen.

$erfd)ld'fen,t)erfd)leife, »er«

fdjleifft, »erfr^tiff, tyaBe ner»

idjliffen, va. 1) obacz a&=

fdjleifen; 2) popsu przez

sz ifowanie; 3) zwleka, prze-

w óczy, przewlec, zwóczy,
przeciga; einen ^rojejj —
przewleka proces; 4) iffiaten

— usuwa towary; 4) %'óne
— wiza, czy toDy.

$erfdjlei'men, vn. (fein) i

vr. zaflegmi, zaflegmi si

;

zamuli si; eine »erfd) leimte

3unge oboony jzyk.
$erfd)Iet'mung,.%/'. pi. =en,

zaflegmienie ot. ; zamulenie ot.

$erfd)Iei'ft, sm. =eg, pi. *e,

sprzeda/., rozkup m.\ sklep

m., trafika /.

SJerfdjIei'fjen, »erfdjteijje,

»erfd)Iei|eft i nerfcfileifjt, ner=

fdjlifj, I;aBe oerfdjttffen, I. va.

1) sprzedawa; 2) styra,
zniszczy, podrze, zmarno-
wa; 0. vn. i vr. 1) styra,

zniszczy, podrze si; 2)

bie 3ett «erfdjieifjt czas si
ju koczy; meine Sage finb

nalje »erfdjltffen dni moje
zbliaj si ku kocowi.

ä*erfu)let'per, sm. =§, pi.

— , rozsprzedajcy m., prze-

kupie m., trafikant m.
Skrfdjlei'fjerin, sf. pi. =nen,

kupcowa m., trafikantka /.

äkrfdjle'ntmen, va. (fjaBen)

1) fein sßermögen — przeje
majtek; bie Qt — prze-

hula czas; 2) zamuli.

SBerfdjle'n&em, va. (fjaBen)

bie Seit — zmarnowa czas.

$erfd)Ie'We», I. va. (fjaBen)

1) zawlec, zarzuci, zaci-
gn;' er fiat Dag 18uä) too

t>erfd)feppt zawlók, zacign
gdzie ksik; eine 5hanfljett

— zawlec chorob; 2) ein

$letb — zuy, znosi za-

nadto sukni; 3) zwlec, prze-

wlec, zwóczy; II. fid)
—

zawlec, zacign, zarzuci si.

^crfdjleVjjen', sn. .§, $er=
fd)Ie'Mmtig, sf. pi. --en, za-

wleczenie w., zarzucenie ot.,

zacignicie n. ; zwoka /.,

przewleczenie n.

äkrfdjleu'&erer, sm. -g, ni-

ej ceny sprzedajcy.

$erfd)leu'i>ent, w. (BaBen)

1) einen ©tein — rzuci ka-
mie z procy; 2) (przen.:)

fein ©efb — marnowa, wy-
rzuca pienidze; bie 3eit —
marnowa czas; 3) (przen.:)

bie SJßaren — sprzedawa (za

zbyt nizk cen, sprzedawa
za byle co, pozbywa za

bezcen.

akrfdjleu'fcern, sn. -g, $er=

fdjleu'benmg, sf. pi. -en,

marnowanie n., wyrzucanie

«. ; sprzedawanie «. za

byle co.

2krfdjlte'Par, adi. zamy-
kalny, dajcy si zamkn,
do zamykania; ber ©cfiran!

ift tlid)t — ta szafa nie daje

si zamkn.
'$erfdjlte'ften, Derfdjliefje,

»erfcfjliefieft i nerfdjfiefet, per»

fdjfofs, fjaBe nerfcfjfoffen, va.

zamyka, zamkn, prze-

myka, zamkn na klucz;

einfad) — zamkn na raz;

boppelt — zamkn na dwa

spusty; einen Jpafen — za-

mkn port; bie 2tugen —
przymkn oczy; bag £etj
gegen etro. — nie dopuszcza
czego do serca; mit einem

pfropfen — zatka korkiem;
(przen.:) fid) einer £atfad)e
— nie chcie widzie jakie-

go faktu; fid) in fefBft —
zamkn si sam w sobie;

feinen ©djmerj, feine @mp°
finbungen — ukrywa swoj
bole, swoje uczucia; fein

£>erj — zamkn serce; fein

DBr ber SSerleumbung — nie

da posuchu oszczerstwu;

bie Slugen gegen etro. — nie

chcie widzie czego.

SerfdjUc'fier, sm. =§, pi
— , $erfd)lie'f?mu§fel, sm. s,
pi. —, obacz ©djlie&mugfef.

öerfcfjlte'fciing, sf. pi. =en,

33erfd)ItC'^CH, sn. =g, zamkni-
cie w., zamykanie n., za-

twardzenie «., obstrukeya /.
(med.).

33erfdjlt'nunern, I. va.

(fjaBen) pogorszy, pogorsza;
bag Ijat feinen 3uftanb nod)

i »erfdjlimmert to pogorszyo
jeszcze jego stan; n. fid) —
pogorszy si; III. »erfdjfim«

mernb, ppr. i adi. pogorsza-

j^cy.

äkrjdjlt'mmenntg, */. po-
gorszenie ot., deprawacya /.

$erfd)U'ngen, oerfdjfinge,

Derfdjlingft, »erfdjlang, tja&e

nerfdjfungen, va. (fjaBen) i vr.

1) zadzierzgn, splta, za-

plta, zaptla, splta; za-

mota; bie ifte ber Säume
finb ineinanber cerfcfjfungen

gazie drzew s splecione

z sob; nerfdjlungene 83ud)=»

ftaBen spojone litery; bu jaft

mir bag ©arn ;nerfd)Iungen

zamotae, zawikae mi ni;
2) poyka, pokn; pocho-
n, poera; (przen.:) jmnbn
mit ben Slugen — poera,
pochania kogo oczyma; er

fiefjt aug, alg ob er einen —
raoHte wyglda tak jak gdyby
chcia kogo pore; id) rooEte,

bie @rbe oerfd)Iänge iBn chcia-

bym, aby go ziemia pocho-
na; bag Unternehmen ner»

fd}iingt grofie Kapitalien to

przedsibiorstwo poera, po-
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chania wielkie kapitay; er

üerfcblingt alle 23üdjer poyka
wszystkie ksiki.

äJerfdjK'ngitng, sf. pl. =en,

1) spltanie n., zapltanie n.,

zadzierzgniecie n., splecenie

n. ; splot m. ;
— ber ©ebärme

niedronoci pl. jelit, miserere

n. ; 2) zawikanie «.; korn-

plikacya /.; intryga f.; 3)

poykanie »., poeranie n.,

pochanianie n.

sßerfdjlo'ffeit, pp. od ner«

fchliefjen i adi. 1) zamknity,
przymknity; bei «en Suren
przy zamknitych drzwiach

;

2) skryty, maomówny, mil-

czcy; ein «ec 2Ji.'nfd) skryty
czowiek, w sobie zamknity.

$erfd)lo'ffenI)ett, sf. skry-

to f., brak m. otwartoci,
szczeroci, maomowno f.

$erfddu'deit, I. va. (haben)

1) pokn, poyka; er fieht

au, al§ hätte er eine ©Ce,

einen Sabeftccf uerfcCtudEt wy-
glda tak jakby by pokn
kij, okie; bie Grbe »erfchluilt

ba SCBaffer ziemia wsika
wod; 2) eine ©übe — po-
yka zgosk, nie wymawia
zgoski ; tränen — poyka
zy; einen ©djimpf — po-

kn, znie w milczeniu
obraz; II. fid) — ; vr. (haben)
zachysn, zakrztusi si.

soerfdjWdett, sn. «3, S5er=

fddlt'dlUtg, sf. poykanie n.,

poknicie n.

Ükrfdjln'dent, fid) — , w.
(hnben) obacz Serfchfucfen II.

$erfd)lu'inmern, va. (Mafien)

przedrzema, zaspa.

Skrfdjln'ngen, pp. od ner«

fdjlingen, i adi. spltany, sple-

ciony, zadzierzgnity, zamo-
tany, zawikany; skompliko-
wany; «er 2famen£>3ug mono-
gram m.

Serfdrtufj, sm. =ffe§, pl.

=fd)[iiffe, 1) zamknicie n.

;

mit bem «ffe ber Stiren be«

fchäfttgt zajty zamkniciem,
zamykaniem drzwi; 2) zawo-
ra /., zamek m., zamknicie
n. ;

— ber ©eroefjre zamek
m., zatrzask m. przy karabi-

nie; ©d)[ofi mit boppeltem «ffe

zamek na dwa spusty; 3)

etro. unter — haben mie co

pod kluczem, pod zamkni-
ciem; ben Söiüen in ben —
jutüdöringen wpuci lwa na-

powrót do klatki; CtU3 bem
=ff e bringen wyj z pod klu-

cza, z pod zamknicia.

SBcrfd>Iu'#ftittC. sn. =e§, pl.

=e, nasadzka kocowa.
Söerfrjjlit'ßüorrirjjtmtg, sf.

pl. «en, przyrzd m. do zamy-
kania, zamknicia.

a$crf<f>ma'djtn, I. vn. (fein)

traci siy, omdlewa, sa-
bn, por §ifte — gin z

upau; er roirb au§ 2ange=
roetle — zanudzi si; II. va.

(haben) fein Safein' — sp-
dza ycie na tsknocie.

Jöcrfdjmü'^n, *va. (haben)

gardzi, wzgardzi, odrzuci,
odmówi przyjcia; ba§ ift

nicht $u — to nie jest do
wzgardzenia, odrzucenia; er

oerfchmäht bie 2ltbeit — gardzi

prac ; eine $erfd)mähte (3*«u)
opuszczona /.

Sßerfdjmä'ljmtg, */. wzgar-
dzenie «., odrzucenie n.

$erfd)mau'd)en, va. (haben)

wydawa duo na palenie;

strawi (czas) na paleniu.

äkrfdjmau'fen, va. (haben)

przebiesiadowa; roztrwoni
na biesiady; na biesiadowa-

niu strawi; przeje, prze-

jada.

Üjcrfcfimet'fien, »etfcbmeife,

perfcbmeijjeft i petfdjmeifjt,

üericrjrttifs, habe oerfcbmiffen,

va. zarzuci.

üBerfdjmeljen, oerfchmetse,

terfcbmiljeft i petfchmUjt, cer«

fdjmUjt, perfchmofj, habe Der«

jdjmoljcn, take üerfdörnelje,

oerfdjme^eft i nerfchmefät, cer«

fdjmetäte, netfcfime^t, I. va.

stopi, zlewa; fuzyonowa;
betbe 33an!en ftnb Derfdjmoi«

li\\ rrjorben oba banki zostay
zjednoczone, zczone, sfu-

zyonowane
;

gar&en — z'a^

kolory; II. fid) —, vr. zla
sie, stopi si, sfuzyonowa
si; afle feine ©efüfjle cer«

fcbmoljen fid) ju ®anl wszyst-

kie jego uczucia zoyy si
na wdziczno.

SBerfdjme'lpng, sf. pl. «en,

topienie n., stopienie w.; zle-

wanie m., fuzya /.

SJerftfjme'vjen, va. '

(Caben)
przebole, odaowa, prze-

cierpie ; id) fann tiefen 33er=

luft nod) immer nicfjt — nie

mog dotychczas przebole,
odaowa tej straty.

Söerfdjmte'ren, va. (haben)

zasmarowa, posmarowa,
wysmarowa; wybazgra; eine

Öffnung mit Sehnt — zale-

pi otwór glin; fie bat bie

ganje 33utter nerfcfimtert wy-
smarowaa, wypotrzebowaa
na smarowanie cae maso

;

Sßapier — zabazgra papier.

äJerfdjmt'fct, adi. chytry,

przebiegy, wykrtny.
$erf4}mf'$tyei£ sf. chy-

tro /., przebiego.
äkrfdjmo'ren, I. vn. (fein)

1) Das ©emüfe roar nerfchmort
jarzyna bya nadto duszona,

2) (przen. :) dusi si, gin
z gorca; II. va. (haben) 1)

dusi; einen Skaten — za-

nadto dusi piecze; 2) piel

SButter — wypotrzebowa
duo masa na duszenie.

äJerfdjmu'fcen, va. i vn.

(haben i fein) zabruka, za-

brudzi.

Skrfdjna'Men, fid) — , vr.

1) wyrwa si, wygada si,

wyda si, zdradzi si; 2)

fid) in etiu. — zaci si,

uwzi si; 3) nie chwyci
czesko.

$erfd)na')jfen, va. (Ijaben)

przepi na wódce, wyda na
wódk; er ift burd) unb burd)

oerfcbnapft jest cakiem za-

pity.

$erfd)iw'rd)ett, va.^ (haben)

pizechrapa, przespa.

$erfd)itau't)en, ätofdincm'«

fCU, rjerfd^naube, nerfdjnaubft,

nerfdjnoben; rjerfdjnaufe, oer=

febnaufft, bin uerfebnauft, vn.

i fid) — , vr. wytchn, wy-
sapa si; laffe bie ^5ferbe —
daj koniom wytchn, wy-
sapa si.

$erfd)ltei'&ett, oerfcbneibe,

uerfdjnitt, fjabe uerfdjnitten,

va. 1) wykroi, wykraja ; $8ält=

me in nerfebiebene formen —
wykroi drzewka w rozmai-

tych ksztatach; er bat ba§
ganje Sud) t>erfd)nitten wykra-
ja, wypotrzebowa cae sukno



Skrfdjnct'bcit 7-26 ^erfd)rct'en

2) ben SBraten — naci pie-

cze; eine gebet — zaci,
zakroi pióro; bie £aare —
(o)trzydz, obstrzydz, podci
wosy; bie 9Mgel — uci pa-

znogcie; 3) zaci, le po-

kraja; btefeS ßtetb ift u*>r-

fdjnitten ta suknia jest le
skrojona; 4) rzeza, obrzeza,

kastrowa; inniszy (wieprze);

waaszy (konia); wyrzyna,
(psy, cielta); kaponi (ko-

guty); 5) Sffiein — zmiesza
wino, przymiesza co do
wina.

^erfdjnct'ben, sn. =§, 5Bcr=

fd)nCt'bmtg, sf. wykrajanie

n., wykrojenie n., wycinanie

«., zacinanie n., obcinanie n.\

strzyenie n., ostrzyenie «.,

postrzyyny pi. ; kastrowanie

11., rzezanie n., obrzezanie n.
;

mieszanie n., domieszka /.,

przymieszka f. (do wina).

$erfd)net'en, vn. (fein) za-

sypa, zaprószy si niegiem,
zaniey si; mir finb im
gelbe uerfcbnett nieg zasypa
nas w polu; r-jrfcbneite Sffiege

zanieone drogi.

iöerfdjnet'ung, sf. pi. -en,

zan ;eenie n. ziwianie n.,

niegiem, wydma /.

$eri(f)Ili't, sm. =e3, od-

padki pi. drzewa przy ciesielce.

SBerfdjni'tteit, adi. 1) za-

city, wycity, zakrojony, wy-
krojony, pokrajany na drobne
kawaki; 2) rzezany, obrzeza-

ny, kastrowany
; ein 2>erfd)nit--

lener rzezaniec m., kastrat m.
;

3) zmieszany; ein «er SJBein wi-

no zmieszane z innem.

1*erfdjnÖ'rfcIt, adi. zakr-
cony.

23erfd)mt'jjfen, ta. (Ijaben)

l) wyy, wypotrzebowa
(tabaki); 2) ber temperatur»
n>ed)fel Dsrfcbnupft leid)t zmia-

na temperatury atwo zaka-
tarzy moe; (przen.:) ba>

oerfdjnupft. mid) to mi do-

pieka, to mi nie na rk; 2)

id) bin üerfdmupft jestem za-

katarzony.

Skrfdjnü'ren, va. i) ob-
szy, przybra sznurkiem,
sutaziem, pasamentery; 2)
zasznurowa; ob sznurowa,

obtroczy, obwiza sznur-

kiem.

^erjdniu'ruiiß, sf.p>l. =en, i)

obszycie, przybranie n. z pa-

samenteryi, pasamentery f. ;

2) zasznurowanie n., obwi-
zanie ii. sznurkiem, obtrocze

n., obtroczek m.
^Crfri)0'IlCn, adi. ziginio-

ny; er ift — zagin, znik,
nie wiedzie, co si z nim
stao; jmnbn für — erfiären

uzna kogo za zaginionego;

fel&ft bie ©age bar>on tft
—

nawet wie o tem zagina.
2Jerfd)0'ncn,

r

ta. (b>ben)

1) oszczdza, ochrania,
uwolni, uwalnia, przepuci,
przepuszcza; ber Sob D.'r=

fcbont niemanb mier nikogo
nie oszczdza, nikomu nie

przepuci; 2) jmnbn mit eto.
— oszczdzi komu czego;
— ©te mid) mit biefen 3)umm«
rjeiten daj mi pan z takiemi
gupstwami spokój.

2Jerfd)ti'nerer, sn. pi. —

,

upikszycie! m.

^crfdjiJnern, SBerfdjö'nen,

I. va. (^aben) upikszy, upi-
ksza, ozdobi, przystroi,

przyozdobi; bie furje ^,t\t bes

SeBen — upikszy krótki

czas ycia; biefer ©piegel ner«

fdjbnert to lustro upiksza,
pochlebia; II. fil) — , vr.

upikszy, ozdobi, przyozdo-

bi, przystroi si.

ikrfcp'nening,' */. upik-
szenie n., przyozdobienie n.,

ozdoba f.

ikrfd)ö'ncrung^crcin, sm.
=es, pi. *e, stowarzyszenie n.

dla upikszenia (miejsco-

woci).

JBcrfu>iJ'nctung§mtttcI
f

sn.

=§, pi. — , rodek upiksza-
jcy, kosmetyk m.

'
^erfdjo'ming, sf. pi. »en,

oszczdzanie n., uwzgldnia-
nie 11.

äkrfdjO'ffen, adi. 1) wy-
powiay, zblakowauy; 2) =e

^ftanjen roliny, które prze-

stay wypuszcza; 3) zko-
cbany, zadurzony ; 4) =e 33ud)=

ftaben rozstrzelone czcionki.

$erfd)rä|nfen, va. (baben)

skrzyowa, na krzy zao-
y; mit uerfcbränfien Slrmen

z zaoonemi rkami; ujr=

fd)ränlte iReime splecione

rymy; nerfdjränlte 33ud)ftaben

splecione litery; u:r]d)ränfter

3famenjug monogram m.

^erfdjrä'nfmtg, sf.pl. «en,

ikrfd)rÖ'nfCn, sn. =, skrzy-

owanie ii., zaoenie n.,

skadanie 11. na krzy; sple-

cenie n.

^erfdirait'&en, »erfcbraubc«,

uerfcbraubft, u.-rfrob, bab
n.'tfa)roben i cerfdjraubtf, ner=

fd)raubt, va. 1) zarubowa;
2) przerubowa, przekrci
rub; (przen.:) jmnbm ben

Sopf — zakrci, zawróci
komu gow.

$erfdjrau'(mng, sf. zaru-
bowanie «., przerubowanie

«., przekrcenie n. ruby.

äkrfdjret'feen, u;rfd)rei6e,

uerfc&rei&fr, t>ec|d)rieb, l;abe

D2tfctjrie&en, I. va. zapisa,
ptzepisa; ber 2tqt Ijat ifjm

^ob nerfcbriebert lekarz zapisa
mu jod; 2) zamówi; id) bab
mir biefeS Sßerf au3 granf=

reidj — zamówiem, zapisaem
sobie to dzieo z Francyi;

3) jmnbm teftamentarifd) (ein

£ab unb ©Ut — zapisa
komu w testamencie majtek;
4) niel papier— wypisa, zapi-

sa duo papieru; 5) bas SBort

bat er »erfdjrieben ten wyraz
!e napisa; II. fidj — , vr.

(fia&en) i) fil) für jmnbn
zobowiza si pimiennie za

kogo; fid) bem Seufel— zapisa
si dyabu, sprzeda sw
dusze dyabu; 2) pomyli si
w pisaniu, zrobi omyk
w pisaniu.

^crfdjret'fiung, sf. i) za-

pis m., przepis m., zapisanie

ix., przepisanie n., ordynacya

/. ; 2) zamówienie n., zapi-

sanie 11.; 3) zapis m., obie-

tnica /. na pimie ; id) irjerbe

Sftnen eine — barüber aus=

fteHen wystawi panu na to

zapis; 4) pomyka f. w pi-

saniu.

2Jerjd)ret'eit, t)erfd)reie, uer-

fcbreift, nerftie, bab cer*

fdjriett, va. okrzycze, osa-

wi; er ift überall cerfdjrien

znaj go ze zej opinii; U£r=
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farcie es mir nicbt eby tylko

nie da uroków.

!ÖCrfdjnC'en, adi. osawio-
ny, okrzyczany.

s
£erfdjr0'6eit, adi. dziwa-

czny, niedorzeczny, przewro-

tny; eine =e 2tntroort wykr-
tna odpowied; =er Äopf ba-

amutna gowa.
^erfrjjro'benljeit, sf. dziwa-

czno /•) niedorzeczno /.,

przewrotno f., ekscentry-

csno /.

^erfdjro'ten, va. (fjaben)

rutowa.
$crfdjrir«tjjfen, vn.

L(fein)

pomarszczy, zmarszczy, po-

kurczy, skurczy si.

$erfdjrit'mjjfett, sn, »§. ob.

SSerfcfirumpfung.

äJerfdjnt'tttJjft, adi. pomar-
szczony, zmarszczony, pokur-
czony, skurczony.

$erfdjru'tttj)flttltj, sf. po-

marszczenie n., zmarszczenie

11., pokurczenie n., skur-

czenie n.

üßerfdju'li, sm. s(e)S, zwo-
ka /'., odwoka /., opónienie
n.; oljne — bez zwoki, bez-

zwocznie.

SBerfdjü'tfjtern, »a. (fjaben)

oniemieli.

i*erfdjn'bbtenft, sm. «e§,

suba przetokowa.

jycrfifiit'ößeleife, sn. =§, pi.

— , tor zestawniczy, zesta-

wowy (kol.).

üBerftp'djtern, sn. -§, sßer=

fdjÜ'r^tCrUlig, */.
^
oniemiele-

nie n., niemiao f.

üBerfdjitlben, I. va. (fjaben)

1) dopuci si winy, zawini,
przewini; ruaS bab id) t)ev=

fdjulbet? có zawiniem? er

tjat aHe> nerfcbulbet on wszyst-

kiemu zawini; roa§ bab id)

bet ibm üerfdjulbet? jakiej

winy dopuciem si w jego

oczacb?; 2) obduy, zadu-
y, dugami obciy; er bat

fein £au oerfdfjulbet obduy
swój dom; er ift ftar! »er=

fdjulbet jest mocno zaduo-
nym ; II. fid) — , vr. 1) er I;at

fid) fdjroer an mir oerfcbulbet

dopuci si cikiej winy
wobec mnie; 2) er Ijat fid)

ftarl uerfcbulbet zaduy si.

5ßerfd)U'Ibeit, sn. -3, wina

/., zawinienie »., przewinie-

nie n.\ oljne mein — bez

mojej winy.

üöcrfdjit'lbitnii, Sf. pi. =eit,

1) „ wina /., zawinienie n.,

przewinienie n. ; 2) zadue-
nie n., obduenie n., obci-
enie n. dugami.

5üerfd)ii'rjcn, va. (fjaben)

zaplta, zaptla.
Söcrfdjü'ttcit, va. (Ijaben) i)

przela, rozla; basi $tnb mit

bem 93abe — wyla dziecko

wraz z kpiel; er Ijat e> bet

Ujm nerfdjüttet straci w jego

asce, zasypa si; 2) zasy-

pa, zasypywa, przesypa,
rozsypa; er nmrbe eon ber

Sarnin üerfebiittet lawina go
zasypaa; nerfdjutte nid)t ben
©anb nie rozsyp piasku.

gtoftyü'tten, sn. p§, üöcr=

fdnt'tttmg, */. I) przelanie

11., rozlanie n. ; 2) przesypa-

nie 11., zasypanie 11., rozsy-

panie 11.

^erfdjttw'gent, va. i fid)

— , vr. spowinowaci si, spo-

krewni si, koligaci si;

fie finb alle nerfcbroägert s
wszyscy spowinowaceni.

$erfd)U)ä'gert, adi. spowi-
nowacony, spokrewniony, sko-

ligacony.

SBcrfdjtüÜ'flCntng, sf. powi-
nowactwo »., spowinowace-
nie ii., pokrewiestwo «.,

spokrewnienie n., skoligace-

nie n.

$erfd)U)fi'nuen, i. va. (baben)

bie 9iad)t — przehula noc;
II. fid) — , vr. bie SBienen —
fid) pszczoy rozlatuj si.

üöerfdjttja'rscn, vn. (fein)

zaczerni si.

^erfdjWii'rjeit, ya. (^aBen)

1) czerni, oczerni ; 2) Baren— przemyca towary.

SBetf djttm^en, I. ta. (baben)

1) przegawdzi, przebzdu-
rzy, przegada; mir fjaben

ein ©tünbeben üerfdjroafct prze-

gawdzilimy godzink; jmnbm
bie ©orgen — sposzy komu
troski gawdk; 2) etlt).

—
wygada, wypapla co ; 3)

jmnbn — oczerni, obmówi,
obgada kogo; II. fid) — , vr.

1) zagada si, zdradzi si,

popeni niedyskrecy; 2)
straci czas przez gadanie,
zagada si.

^erfdjtoet'gen, cerfcfjroeige,

uerfcbroeigft, oerfebroieg, fjabe

uerfctjnnegen, va. zamilcze,
przemilcze, zatai; er rjat

bie §auptfad)e uerfdjruiegen

zamilcza najwaniejsz rzecz;

bem Sltjte, SBeicfjtoater unb
Slonofaten barf man nidjtö —
lekarzowi, spowiednikowi i

adwokatowi nie wolno niczego

zatai.

^Crfd)tDCt'pni}, sf. zamil-

czenie n., przemilczanie n.,

(za)tajenie n.

^crfdjWCIgen, va. (baben)

obacz Serpraffen.

SöerfdjuK'tteit, nerfdjrceUe,

uerfcbroillft, oerfcbroillt, cer-

fcbrooll, bin uerfebrooffen, vn.

zapuchn, spuchn, opu-
chn; nabrzmie; bie Sftafe

ift ifjm uerfebmolfen spuch
mu nos.

Ükrfditoe'mmen, va. ^baben)

zala, zalewa, nanie, za-

muli; ba§ ©eroitter bat alle

SBege r»erfd)roemmt burza za-

laa wszystkie drogi ; ber fCfuf}

Ijat bie SBiefe Derfcbroemmt

rzeka zamuliak; (przen.:)

©efiifjl in SBorte ueridjroemmt

uczucie w sowach tonce.

$erfd)ttie'nben, va. (fjaben)

marnotrawi, marnowa, (roz)-

trwoni, rozrzuca, wyrzu-

ca, traci; feine ©efunbfjeit,

feine Gräfte — traci zdro-

wie i siy; bie Statur Ijat Sieb«

ling, an bie fie oiel oer-

fdjmenbet przyroda ma ulu-

bieców, wobec których jest

rozrzutn; er bat fein SSer=

mögen nerfcfjroenbet roztrwo-

ni majtek; SSobltaten an
einen Unroürbigen — dobro-

dziejstwa wywiadczy nie-

godnemu; fie »erfebroenbet nief

für ibre ©arberobe wydaje
bardzo wiele na garderob.

ükrfdjwe'itber, sm. =3, pi.

— , marnotrawca m., trwoni-

ciel m., utracyusz m., roz-

rzutnik m.
£?erfdjö>e'Hberüt,s/.jpZ. =nen,

marnotrawczyni /., rozrzu-

tnica /., utracyuszka /.
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^erf(f)ti)e'nbCIt|*dj f
adi. mar-

notrawny, rozrzutny, utratny
;

adv. marnotrawnie, rozrzu-

tnie; mit etro. — umgeljen

marnotrawi, trwoni co.

äkrfdjtüC'nbltng, »/. marno-
wanie w., marnotrawienie n.,

marnotrawstwo n., trwonienie

n.. rozrzutno f.

'^crfdjwe'iilmnflSfucfjt, sf.

marnotrawno f., skonno
f. do marnotrawstwa.

BerfdjiDCn&itngSfitdjttg, adi.
skonny do marnotrawstwa,
marnotrawny.

akrfdjune'gen, adi. docho-

wujcy tajemnicy, dyskre-

tny, umiejcy milcze.

$erfd)tot'genljeit, sf. mil-

czenie n., dyskrecya /. ; — ift

eine grofje Sugenb jest to

cnota nad cnotami, trzyma
jzyk za zbami; unter bem
©tegel ber — pod tajemnic.

$erfrJ)tot'ntmen, üerfd)roim=

me, »erfd)n>immft, »erfdjroamm,

bin rjerfdjroommen, vn. roz-

pywa si; zlewa si; za-

ciera, zatrze si; (przen.:)

in ©lücffeligtett — rozpywa
si w szczliwoci.

'SBerfdjtoi'ttbett, »erfcbroinbe,

cerfd)roanb, bin rjerfdjrounben,

vn. (fein) znikn, znika;
gin, zagin, przepa; er

ift mir auS bem ©efidjt »er-

fd)tt)Unben znik mi z oczu;

bie lefcte Hoffnung perfd)min=

bet ostatnia nadzieja znika;

in ein -Jidjtg — rozpyn
si w nico; — laffen eska-

motowa. wisn.
gfóMiofnben,' sn. -§, Sßcr-

fujBJi'nbung, sf. zniknicie

n., znikanie »., zaginicie n.,

strata /.; ba SSer[d)roinben=

laffen eskaniota m.

SSerfdjuii'ftern, fid) —, vr.

(Ijaben) sta si czyj siostr

;

nerfdjroiftert, pp. i adi. sio-

strzany; oerfcbroifterte £ugen=
ben pokrewne cnoty.

SBerfdjtoi'ftenmg, sf.pl. =en,

zwizek m., spokrewnienie n.,

powinowactwo «., pokrewie-
stwo n.

$erfd)ti)i'fcen, i. vn. (b>ben)
wypoci si; II. fid) — , bie

Sranffjeit bat fid) r>erfd)roifct

choroba wysza pTzez pot;

III. va. (Ijaben) 1) ein JUeib
— przepoci sukni; 2) wy-
wietrze z gowy, zapomnie

;

ba3 bobe id) fd)on lange oer=

fd)roi£t to mi ju dawno wy-
wietrzao z gowy.

Ükrfifjujo'llen, adi. zapu-
chniety, spuchnity, napuch-
nity, nabizmiay.

JßerfdjtDü'mmCtt, adi. zala-

ny, zamazany, niewyrany.
SBerfdjtoti'ren, oerfcbroöre,

oerfdjroörft, oerfcbrour, oer=

fd)roor, b,abe nerfd)rooren, 1)

wyrzec, zarzec si, odprzy-

sidz; ben ©tfjnapS, baä ©piel
— odprzysidz od wódki, gry;

ba§ roili id) nidjt — nie

zarzekam si tego ; 2) prze-

klina= oerroünfd) en; 3)©ott
— zarzec si Boga; II. fid) —

,

vr. (f)aben) 1) przysiga si

;

fid) bod) unb teuer — przy-

siga na wszystkie witoci;
2) sprzysidz, zapizysidz si,

spiskowa; spikn si;
(przen.:) §tmmel unb @rbe

baben fid) gegen mirt) ner-

fdjtooren niebo i ziemia

uwziy si na mnie; Hf. ner«

fdjroorett, pp. i adi. zaprzysi-
ony, sprzysigy.

$erfdjtt)ii'rer, sm. =§, pi.

— , spiskowiec m., sprzysi-

gy m., konspirator m.
SBerfdjti)o'rene(r), gm. -en,

pi. »en, sprzysigy n., spi-

skowy m.
äkrfd)toii'rung, sf. pi. =en,

spisek m., sprzysienie n.,

konspiracya /.

Scrfd)tt)U'n5cn, adi. obacz

23erfd)roinben.

SBe'rSörer^flcr, äk'rfe&redjf»

IW, sm. -=, pi. — , wier-

szokleta m.

S5erfc'd)2fad)cn, va. i vr.

(fjaben) pomnoy szeciokro-

tnie.

sßerfe'ljgaitg, sm. =e, uda-

nie n. si do chorego z w.
sakramentami.

$erfe'l)en, uerfebe, rjerfieCft,

nerfie^t, oerfalj, f)abe oerfeljen,

I. va. 1) sprawowa, pilno-

wa, peni, zawiadywa

;

einen S)ienft — peni sub;
ein 2tmt — sprawowa urzd;
©efcbäfte — prowadzi inte-

resa; bie 2Birtfd)aft, ba§ §au3

— prowadzi gospodarstwo,
zawiadywa domem

; fie r>er=

fieljt bie ßüdje felbft sama
si zajmuje kuchni; ben
©Ottebienft — peni'sub
Bo; bie Äinber — doglda
dzieci; bie SDedfe rjerfteljt bie

©telle eineä aRantel derka
suy za paszcz; 2) mit etro.

— zaopatrzy czem, w co,

dostarczy; er uer(icr)t mein
feau mit Sßein dostarcza mi
wina, zaopatruje mój dom w
wino; mit ©elb — zaopa-

trzy w pienidze ; ein 3eU8=
niS mit Unter fd)rift — poo-y podpis na wiadectwie

;

mit äSoQmadjt — da peno-
mocnictwo; einen Seid) mit

gifdjen — zarybi staw; ba>
$au§ mit 2)2ö& ein — ume-
blowa dom; einen SBedjfet

mit ©iro — da yro na
weksel, yrowa weksel

;

einen Becbfel mit bem Stfgept

— akceptowa weksel ; einen

Iranlen mit ben ©terbefafra=

menten — , einen ©terbenben
— chorego, umierajcego
zaopatrzy w. sakramentami

;

3) rzadko uywane : jmnbn JU
etro. — wybra, przeznaczy
kogo do czego, predestyno-

wa; 4) etro. — zbdzi w
czem, uchybi co, zapomnie
o czem, zaniedba co, niedo-

pilnowa czego, omyli si,

nie uwaa czego, przeoczy
co; er tjat e bet . iljm —
straci ask u niego; roo*

burd) r)at er'eä bei ibm — ?

czem on go sobie zrazi?
id) Ijabe e§ barin —, bafj id)

ju nad)fid)tig roar zbdziem
przez zbytni pobaliwo;
eine ©elegenfjeit, fein ©lud5

— nie skorzysta ze sposo-

bnoci, chybi szczcie; —
— ift »erfpielt kto nie dooy
okiem, dooy workiem; II.

fid) — , vr. 1) omyli si,

przeoczy; 2) bie 5rau fyat

fid) baran — ta kobieta

(w ciy) zapatrzya si na
to; 3) spodziewa si, ocze-

kiwa, obiecywa sobie ; roer

fjitte fid) ba§ non SCnen — ?

ktoby si by tego po panu
spodziewa? id) »erfab mid)

beffen nid)t nie spodziewaem
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eis tego; man wrfieljt fiel)

nic^tä ©Uteä nie obiecuj
sobie nic dobrego; ehe id)

mtd) beffen nerfah w okamgnie-
niu, zanim si ogldnem

;

ehe mon fich'ä oerfteljt zanim
si czowiek ogldnie, w je-

dnej chwili, w okamgnieniu;

4) fid) mit etro. — zaopatrzy
si w co; fid) mit Vorräten
— zaopatrzy si w zapasy,

porobi zapasy; III. nerfeb/n,

pp. i adi. zaopatrzony; ein

gut =£§ Saget dobrze zaopa-

trzony skad.
Sßerfe'ljeiT, sn. =§, przeo-

czenie «., omyka f., nieu-

waga /. ; uchybienie n., bd
m. ; e ift ein — non mir
geroefen to byo omyk,
przeoczeniem z mej strony.

$erfe'I)entitd}, adv. przez

omyk, przez nieuwag,
mylnie.

akrfe'ljrert, va
%

(tjaben)

uszkodzi, naruszy.

$erj'ehtfd)nitt, sm. =e§, pi.

=e, redriiówka /'. w wierszu,

cezura /.

SBcrfcIcf, s/. pi. -en, rymo-
klectwo «.

83e'rfemad)en, s». —, wier-

szowanie n.

33e'rfemadjer, sm. *§, pZ.

— , wierszokleta m., wierszo-

rób m.

5ÖCrfC'n&Öarr
adi. dajcy

sie wysa, mogcy by wy-
sanym.

$erfe'itöett, oerfenbe, »er=

fanbte i uerfenbete, uerfenbet

i oerfanbt, va. (haben) wy-
sya, rozsya, odsya, po-

sya, odstawia
;
(przen. :) bie

©onne nerfenbet gtühenben
S3ranb soce le na ziemi
ogniste ary; ber 33aum ner=

fenbet ©chatten drzewo daje

cie.

©erfCuber, sm. =§, pi. —

,

przesyajcy, wysyajcy, od-

syacz m., podawca /.; (in§

Slulanb) eksporter m.

aSerfe'ntMttg, sf. wysyanie
«., wysyka /., przesyka /.,

ekspedycya /.

SBcrfc'nöungöart, sf. miejsce

n. wysyki.

söcrfc'nbungöartifel, sm. pi.

artyku wysykowy.

^erfe'numtflSgefc&äft, sn.

=e, pi. -e, interes wysykowy;
dom wysykowy, spedycyjny.

äkffe'itimrtnSflefeiiljren,

a?crfc'n&itnn^foftcn, ^erfe'rt*

bmtßStyefen, spl. naleyto
/,, koszta pi. wysyki.

SBerfc'n&mtgSgüter;, sn. pi.

towary przeznaczone do wy-
syki.

$erfe'ngen,
t

va. (fjaben)

opali, osmali co; fid) bie

$aare am Sicht — osmali
sobie wosy nad wiec.

Söerfe'nfeu, I. va. (i)aben)

1) zanurzy, wrzuci na dno,

zatopi, spuci, zagry, po-

gry
; in einen 2lbgrunb —

spuci w przepa; ein ©d)iff
— zatopi okrt ; in§ ©rab —
spuci do grobu ; in Söaffer
— zanurzy w wodzie ; 2)

(przen.:) in Kummer uerfenft

pogrony w troskach; in§

©tubium oerfenft zatopiony

w nauce; II. fid) — , vr.

(fjaben) pogry, zagry
si, zatopi si; fid) in einen

©ebanfen — zatopi si w
jednej myli, skoncentrowa
si na jedn myl.

$etje'nfer, sm. -.§, pi. —

,

wiercirodek m.
$erfe'n!uttg, sf. pi. -en,

zanurzenie n., zatopienie «.,

pogrenie n.\ — in bie @rbe
spuszczanie n. do grobu, po-

chowanie n.

SBe'rfefdimteb, sm. =e§, pi.

-e, wierszokleta m.

SßCrfCffCU, adi. obacz ©r=
picht.

5ÖCrfC'^amt, sn. «eg, obacz

33erfafcamt.

äJcrfC^Öar, adi. 1) dajcy
si przesadzi, przenie,
transportowa; ruchomy; 2)

(oertaufrfibar) dajcy si za-

mieni; 3) dajcy si zastawi.

SScrfC^CIl, I. va. (haben)

1) przesadzi, posadzi na
inne miejsce, przestawi, prze-

nie; ^flan^en — przesadzi
roliny; bie äöorte — prze-

stawi wyrazy ; ber ©Taube oer=

fejjt 58erge wiara wszystkiego

dokse ; einen Beamten— prze-

nie, transferowa urzdnika

;

Schüler in eine höhere Pfaffe
— uczniów promowa do wy-

szej klasy; unter bie ©ötter
— umieci w liczbie bogów;
ben 2tn!er — podnie ko-

twic; unter bie ^eiligen —
kanonizowa, beatyfikowa,
uwici; ben ©ifc ber 9ie=

gierung — siedzib rzdu
przenie

;
jmnbn in @lenb, in

3lot — wtrci kogo w ndz,
bied; jmnbn in bie 3iot=

roenbig!eit — , etro. ju tun
wprowadzi kogo w konie-

czno uczynienia czego; in

2lngft — wprawi w boja;
jmnbn in ©ebreefen — na-

bawi kogo strachu, nastra-

czy kogo; in greube, iu

©ntjiiden — wprawi kogo
w zachwyt; biefe Nachricht

uerfefcte un§ in gtofje Srauer
ta wiadomo pogrya nas

w wielkim alu; in ben 3tutjes

ftanb — spensyonowa, prze-

nie w stan spoczynku;

2) przestawi, przenie w
niewaciwe miejsce; prze-

oy, przenie; eine £iir —
przeoy, przenie drzwi;

einen StuSgang — zastawi,

zabarykadowa wejcie; ben

2ltem — (za)tamowa oddech;

3) jmnbm einen ©chfag, §ieb,

©tofj (albo eins) — uderzy
ci, pchn kogo

;
jmnbm

eine Df)rfeige, 3Waulfd)eHe —
da komu policzek, w pap;
4) zastawi, da w zastaw,

pozastawia; id) fyabe meine

Uhr werfest zastawiem mój
zegarek ; 5) przymiesza, za-

prawia, przyda, doda;
eine garbe mit einer anberen
— wymiesza jeden kolor

drugim; @olb mit Äupfer
— doda miedzi do zota;

2Bein mit Sßaffer — rozcie-

czy, zaprawi wino wod;
II. vn. (haben) 1) odpowie-

dzie, odrzec, odeprze; 2)

rodzi nieywe mode; III.

fid) — , vr. (haben) pomyli
si w ukadaniu, skadaniu;
(druk.) przenie w niewa-
ciwe miejsce; ber ©trom uer=

fefct fid) rzeka zmienia bieg;

ber Kranlheitäftoff uerfefct fid)

zarazek przenosi si; bie

93iär)ungen — fid) wzdcia za-

pary si, zatrzymay si; —
©ie fid)

*
bod) in meine Sage
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niech 6ie pan przeniesie w moje

pooenie; fid) in ©ebanfen

rootjin — przenie sie gdzie

w mylach; fi i) auf ctto. —
uwzi si na co, zacietrze-

wi' sie v? czem.

4ier[e'trtdjtenc», /. pi. szy-

nv ruchome.

^erfc'^uito, */. Pl - '«"/ })

przesadzenie n.
;
przestawienie

n.\ przeniesienie n., transfe-

rowanie «.; promocya /".; —
non 23ud)ftaben permutacya

/. ; 2) przestawienie w., przenie-

sienie n. w niewaciwe miej-

sce; 3) zastawienie n., zastaw

m. ; 4) zatrzymanie, zaparcie

(wiatrów); 5) — o on färben
zaprawianie n., mieszanie n.

kolorów; — ber 2HetalIe mie-

szanie n., aliaowanie n. kru-

szców.

«erfe'ijmtgSIonfercns, sf.

konferencja promocyjna.

$crfe'tymtg3tag, sm. =e§,

pi. *e, dzie m. ogoszenia

promocyi.

3$erfe'fcmtg3$cid)en, sn. =3,

pi. — , znak m. transpozy-

cyj'ny- ,. . .

^erfeit'djeu, tn- i r». (|etn)

zarazi, zepsa powietrze.
si*erfen'd)ung, sf. zepsucie

n. powietrza, zaraza /., in-

fekeya /.

Sßerfeu'fjen, va. (baben)

przepdzi na wzdychaniu;

wzdychaniem ukoi.
v

-i*C'r£fUft, sm. *tl,pl. e
f
u

J3
e

/

stopa f. wiersza.

i<erfi'djerer, sm. =§
r

pi.

— , ten, co zabezpiecza

;

akwizytor m., ajent asekura-

cyjny.

'^crft'djerrt, I. va. (baben)

1) zabezpieczy, ubezpieczy,

asekurowa; idj habe mein

£au gegen geuerfdjaben t>er=

fiebert ubezpieczyem, ase-

kurowaem dom od ognia;

er ift mit 2000 Kronen »er»

ftc&ert jest ubezpieczony, ase-

kurowany na 2000 koron;

jum SSolIen — ubezpieczy

do penej wartoci; ftd) auf

Stbleben, auf ©rieben — ubez-

pieczy si na przeycie i do-

ycie; gegen §agel — ubez-

pieczy od gradobicia; 2)

jmnbn einer ©adje — zape-

wni kogo o czem, zarczy
komu o czem, upewni kogo

o czem; id) oerfiefiere ©ie!

zapewniam panu, rcz panu;

feien ©ie beffen nerftdjert . .

.

niech pan bdzie pewnym,
e...; e3 nnirbe mir uer«

ftdjert zapewniano, zarczaDO

mi; cerfiebern ©ie ibn meiner

Sanfbarfeit niech go pan

zapewni o mojej wdziczno-

ci; II. fid) —, vr. (fjaben) l)

a) fid) einer ©aebe — upewni
s' co do czego; b) ftd) eines

©egenftaabeS — zabezpieczy

sobie co, pooy na co
areszt; ftd) jmnbS — upe-

wni si co do kogo ;
— ©ie fid)

be§ UJiifterS niech si pan

upewni co do ministra; 2) fid)

gegen etro. — ubezpieczy,

zabezpieczy, asekurowa si

przeciw czemu.

Üücrft djerung, sf. pi. -en,

1) ubezpieczenie n., zabezpie-

czenie n., asekuracya /. ; bie

— erlifd)t ubezpieczenie,

asekuracya wygasa, ganie;
— auf ©egenfeitigfeit ubez-

pieczenie polegajce na wza-

jemnoci; 2) zapewnienie w., 1

upewnienie »., zarczenie n.;

id) gebe S&nen bie — zape-

wniam pana, rcz panu ; eine

— abgebenzoy zapewnienie.

^erfi'djeritrtgSageui, *m.*en,

pi. =?n, ajent asekuracyjny,

akwizytor m.

^crfidjcntngSnntrag, sm.

»e§, pi =antrage, wniosek

asekuracyjny.

$erfi'd)erunganftait, sf. pi

«en, zakad asekuracyjny, ase-

kuracya f.

$erfi'$entn98&anl, */. pi.

=en, bank asekuracyjny.

^erft'djerungSfjetrag, sm.

sf§, pi. -betrage, suma za-

bezpieczona.

äkrfi'djerimgSfadj, sn. *eS,

zawód asekuracyjny.

4>erii'cherHng§gefeüfd)aft,

sf. pi. =en, towarzystwo n.

ubezpiecze, towarzystwo ase-

kuracyjne.

^erfi'djcrmtg^rämie, */.

pi. =n, premia asekuracyjna.

^erft'djcrung^rnüifirju, sf.

pi. =en, prowizya asekura-

cyjna.

^crft'djerungSfdjeiu, sm. «e<

pi. «e, kwit asekuracyjny.

i>crft'd)erung§fd)U)tui)cI, sm.

;0, oszustwo asekuracyjne.

^erft'djcrungSfuntme, «/.

kwota ubezpieczona.

Sßerfi'djertingöttiefcn, sn. «§,

sprawy asekuracyjne.

^erfi'dern, vn. (fein) wy-

ciec

2$erfte'benfad)en, va. i fid)

— , vr. (baben) pomnoy sie-

|

dmiokrotnie.

^erfte'ben, I. va. (babenl

da wyparowa przez wygo-
towanie, wygotowa; II. vn.

(fein) 1) wygotowa si, wy-

parowa si przez zbytnie go-

towanie; 2) popsu si przez

zbytnie gotowanie; ber %i\<$)

ift oerfotten ryba jest prze-

gotowana, wygotowana.

^erftCgbftr, adi. dajcy si

wyTczerpa.

üßerfte'geln, va. (baben) pie-

cztowa, opiecztowa, za-

piecztowa, przyoy pie-

cz ;'
geridjtlid) — opierz,

towa sdownie; eine ©djadjtel

— zapiecztowa pudeko;
(przen.:) er' bat beute ben

Junb cerfiegelt jest dzi mil-

czcy, milczy dzi jak za-

klty.

akrfte'geiitng, sf. pi. «en,

piecztowanie n., opieczto-

wanie «., zapiecztowanie ».,

przyoenie n. pieczci.

Ükrfte'geit, vn. (fein) wsi-

kn, wysycha, wyschn;
bie'iQuelle toieb batb — ró-

do wnet wyschnie; (przen.:)

if)re 33ruft »erfiegt fd)on po-

karm u niej niknie; oerfiegt,

pp. i adi. wyschy, suchy;

(przen.:) aus einer »erfiegten

Cuelle rotllft
f

bu fcbbpfen?

chcesz czerpa z wyschego

róda?
^e'rfifey, sm. =(cs), pi. =e,

obacz 35ergbred)fler.

^erfiftjte'ren, vn. (ijaben)

wierszowa, wierszem wyrazi.

^erftftJte'rUltg, sf. wierszo-

wanie n., wersyfikacya f.

^erü'I&ercr, sm. •%, pi. —

,

1) posrebrzyciel m., posre-

brzacz m.\ 2) Ster— ajent

browarowy.
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SÖerfi'Iftern, va. 1) posre-

brzy, posrebrza, osrebrzy
(po wierzchu) ; wysrebrzy
(wewntrz); (przen. :) jmnbm
bie §ónbe — przekupi kogo,
datkiem sobie kogo zjedna;
baä 2*uge »rtftlbect fid) oko
zaszo zami; 2) spieniy,
sprzeda; zrealizowa.

Verfi'löent, sn. -b, SBcrft'!-

fierunO/ sf. pl. --en, 1) po-

srebrzanie n , osrebrzanie n.,

wysrebrzanie n. ; 2) spieni-
enie n., sprzedawanie ».,

zrealizowanie n.

Verfi'mjieiit, vn. (fein) zgu-
pie.

Verfi'ngen, »erfinge, »er»

fingft, »erfartg, Ijabe »erfungen,
va. bie Qt — przepiewa
czas; vr. ftd) — faszywie
piewa.

SJerft'nleit, »erfirtfe, »er«

fiulfr, oerfanf, bin oerfunfen,

vn. 1) ton, zaton, zapa-
da, zapa, ugrz, zagrz,
webrn, zabrn; er netfani

im ©lamme ugrzz w bo-
cie, mule; ber $abn »erfanf

czóno zatono; (przen.:) id)

rjätte in bie @rbe — mögen
bybym si zapad w ziemi,
bybym si ukry pod ziemi;
2) (przen. :) in ©ebanfen —
zatopi si w mylach; in

tiefen ©djlaf — zapa w
gboki sen; in ©djmerg —
zatopi si w bólu; in 3>or=

urteilen — zabrn w prze-

sdy; in ©djulben — zabrn,
popa w dugi ; in llnglücf
— popa w nieszczcie; tu

Saftet — ugrz w wystpku.
Vcrfi'tuiutiben, jBerfi'im&tlb«

ÜdlCll, va. (f)aben) uzmysowi,
symbolizowa.

Verft'nnitdiett, va. (Gaben)

1) uzmysowi, zmysowo wy-
stawi, przedstawi; obrazo-
wo przedstawi ; 2) czyni
zmysowym.

Verft'rmlid)itng, sf. pi. =en,

uzmysowienie n.

Verfi'ntern, va. (fiaben) ob.

SSerftcfern.

üyerfi'triicijen, va. (Gaben)
uobyczai, (u)cywilizowa.

Verfi'^e», »erfifee, »etftfeeft

i nerfi^t, nerfafj, Ijabe uerfeffen,

I. va. bie 3^it — przesie-

dzie czas; ben termin —
chybi termin przez niedo-

stwo; ©cfilaf unb 3tube —
straci sen i spokój przez
zbytnie siedzenie

; einen ©tllbl
— popsu krzeso przez ci-
ge siedzenie; II. fid) — , vr.

(fjflben) zasiedzie si.

üöe'rSfunft, sf. sztuka /.

wierszowania.

S5c'rglfinfttcr# Vcrgmadjer,
sm. =§, pi. — , rymotwótca
m., wierszopis m.

Söe'tgmaft, sn. =e3, rytm
m., miara /. wiersza.

üöe'rSmeffUltO, sf. metryka

/., prosodya /.

äkrfo'ffetl, adi. z »pity, pi-

jany, opity.

$erfo'ffcnl;eir, sf. zapito
/., opilstwo 11.

^erfühlen, va. (Ijaben)

obacz befohlen ; 2) (przen.
:)

jmnbm bie §aut — przetrze-

pa komu skór.

$erfÖ'fylUJar,
'
adi. dajcy

si ubaga, ubagalny, prze-

bagalny.

SÖCrfiJ'Ijne», I. va. (fjaben)

1) pojedna; godzi, pogo-
dzi, przejedna sobie kogo;
er bat bie ©djroeftem uerfoijnt

pojedna, pogodzi siostry;

biefe Xat t)at fic mrjöfint ten

czyn przejedna j; 2) odpo-
kutowa za co, zyska prze-

baczenie ; II. fid) — , tr.

pojedna, pogodzi si, prze-

prosi si; ec fiatte fid) mit
feinem <&d)ifi\al r>erfß£)nt po-

godzi si z losem swoim;
III. »erfofmenb, pp>\, adi.
i adv. agodzcy, godzcy,
jednajcy; agodzco, jednä-
jco.

'

Verfö'&uer, sm. -§, pi. —

,

1) pojednawca m. ; 2) bet

göttliffe — Bóg Odkupiciel m.

SJcrfÖ^ntidj, adi. skonny
do zgody, atwy do poje-
dnania, przebaczajcy, poje-

duawczy ; agodny.

^erfti'hnltuji'Ctf, sf, skon-
no /'., atwo /. do poje-

dnania, agodno /.

äJejfö'lttttng, */. pi. =en,

1) pojednanie n., zgoda f.,

przeprosiny pi.; 2) = ©ujne;
odkupienie n.

Verfo'Inutnggfefi, sn. -es,

$erfó'l;nung§ing, sm - •&,
sdny dzie (u ydów).

'

$erfti'ljmiitggn})fer;, Sn. .§,

pl. — , ofiara /. pojednania.

JBcrfti'IjnimgStag, sm. =e,

obacz SSecföijnungöfeft.

Söerfti'hmingSrob, sm. -e,
mier-odkupicielka /.

üöerfö'IinitngSujerf, sn. =e§,

pl. «e, dzieo n. odkupienia.

Verfti'IjmtngSjetdjeit, sn.

*§, pl. — , znak m. pojednania,
zgody.

Verfo'rgcrt, i. va. (fjaben)

1) zaopatrywa, zaopatrzy;
er ift mit allem uerforgt jest

zaopatrzony we wszystko

;

uerforge il;n mit äßäfdje zao-

patrz go w bielizn; mit
Lebensmitteln — zaopatrzy
w ywno; biefer Srunnen
nerforgt ba3 ganje 2)orf mit
Sffiaffer ta studnia zaopatruje

ca wie w wod, dostarcza

caej wsi wody; 2) er bat

alle feine Sinber gut nerforgt

zapewni byt wszystkim
swoim dzieciom, zaopatrzy
wszystkie swoje dzieci dobrze;

einen 35tener — umieci
sucego; er Ijat feine Södjter

gilt üerjorgt dobrze powyda-
wa swoje córki; er ift auf
lebenslang oerforgt ma do
koca ycia byt zapewniony

;

3) feine ©efdjäfte — (dopil-

nowa interesów; II. fid) —

,

vi', zaopatrzy si.

Verfo'rger, sm'. «§, pi. —

,

opatrzyciel m., opiekun m.
;

er ift ber — ber Slrmen jest

opiekunem ubogich ; ©ott ift

aller — Bóg jest opiekunem
wszystkich.

Verfolgerin, sf pl =nen,

opiekunka f.

VcrfO'rgitng, sf. zaopatrze-

nie n., opatrzenie n. (jako

czynno i to czem kto jest

opatrzony); dostarczanie n.
;

umieszczenie n. ; zapewniony
byt; rodki pl. egzystencyi.

Verfo'rgitngSnnftair, sf. pi.

=en, Verfo'rgung§lmit^, sn.

-feg, pl. Käufer, zakad m.
zaopatrzenia, przytulisko n.

Verfca'rcn, va. Qaben) od-
oy, zachowa na inny czas,

zaoszczdzi ; biefe Unter=
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rebung roollen wir auf ben

nädjften £ag — t rozmow
odoymy do nastpnego
dnia.

aJcrfoä'tClt, I. ra. (baben)

spóDi, opóni; wstrzyma;
ba3 fjat un§ oerfpatet to nas
wstrzymao ; II. fid) — , vr.

(baben) spóni, opóni si;
ber $>u% f) fl t ftct) beute ner*

fpätet pocig spóni si dzi-

siaj; III. üerfpätet, pp. i adi.

spóniony, opóniony, póny;
<=e §riid)te spónione, póne
owoce.

söcrfoä'tung, sf. pi. »en,

spónienie n., opónienie n.
;

ber Siig Fjat etjn SKtnuten —
pocig spóni si o dziesi
minut, pocig przyby z dzie-

siciominutowem opónieniem.

'Söerfpei'fen, va. (baben)

spoy, zje, konsumowa.
^ertoefulte'ren, I. va. (ba-=

Ben) przespekulowa; II. fid)

— , vr. przespekulowa si.

Skrtye'rrcn, va. (Mafien)

zamkn, zagrodzi, zawali,
zabarykadowa; jmnbttt ben
SBeg — odci, zamkn
komu drog; bie 2Iufid)t —
zastawi widok.

Serf^Crritng, sf. zamkni-
cie n., zagrodzenie n., za-

walenie n., zatarasowanie n.,

barykada /., zawa m.; —
eines £afen§ blokada

f.

portu.

akrtyteleit, I. va. (fjaben)

1) przegrywa, przegra; er

formte fein ganjeö £>a& unb
©ut — mógby, byby w sta-

nie cay swój majtek prze-

gra; 2) ben 9ad)mittag —
spdzi popoudnie na grze

;

II.' nerfniett, pp. i adi. 1)

przegrany; 2) — fein by
wielkim graczem; bu§ ßinb

ift fefjr — dziecko jest bardzo
rozbawione.

Skrftu'mteH, »erfpinne, ter»

fpinnft, oerfpann, fjaöe oer=

fponnen, va. wyprz, wy-
potrzebowa na przdzenie;
fie t)at ju niel glad)§ »er=

fponnen spotrzebowaa za duo
lnu na przdzenie.

SBettyli'ttent, obacz 3er=
fpltttern.

Söecf^o'ttcn, va. (Caben)

wyszydza, wymiewa, prze-

drzenia kogo, urga, na-

trzsa si z czego, naigra-

wa si; jmnbä ©tenb —
naigrrawa si z czyjej biedy.

$erf})0'ttllrig, sf. szydze-

nie n,, wyszydzanie «., prze-

drzenianie n., urganie «.,

natrzsanie »., naigrawanie

«., wymiewanie n.

ä>crjf^rc'r^c« f
nerfprecbe,

r>erfprtd)ft, rjerfprtdjt, oerfpracr),

tjabe nerfprocfjett, I. ta. i)

obieca, obiecywa, przyobie-

ca, przyrzeka; einem
2Jläbd)en bie @be — przyrzec

dziewczynie maestwo; in

bie $attb — przyrzeka
uroczycie, da sowo honoru

;

golbene 33evge — obiecywa
zote góry; — ift etjrticr),

Balten befd)roerIid), — unb
galten finb jroeierlei obie-

canka cacanka (a) gupiemu
rado; 2) biefe ©aaten —
eine gute (Srnte te zasiewy
obiecuj dobre niwa

;
feine

gäljigfeiten — tuet jego zdol-

noci rokuj wiele; ber Stbenb

uerfpridjt einen fcbönen 2flor=

gen wieczór kae si spodzie-

wa adnego poranku; id)

oerfprecfie mir roenig banon
mao sobie po tem obiecuj,
nie tusz std nic dobrego;

ein r/telfprecBenbeS Salent ta-

lent duo obiecujcy ; II. fid)

—, vr. 1) zobowiza, obieca
si ; zarczy si

; fie ift fd)on

nerfprod)en jestju zarczona;
id) bin für morgen abenb
bet meinem greunb üerfprodjen

jestem zamówiony jutro wie-

czór u mego przyjaciela; 2)

omyli si w mówieniu.

äkrfore'c&en, sn. =§, i)

omyka /. w mowie (lapsus

linguae); 2) (take:) $er=
f^rC'd)Ung, sf. pi. =en, obie-

tnica /., przyobiecanka /.,

obiecanka /., przyrzeczenie

n.
;

jmnbm ein — geben

przyrzec, obieca komu co;

jmnbm ein — abnehmen ode-

bra od kogo przyrzeczenie;

ein — Balten uici si z

obietnicy; auf — ber ©rofjen
fann man uid)t bauen aska
paska na pstrym koniu
jedzi.

SBerforCngen, va. (fjaben)

1) rozpdzi, rozprószy; ein

oerfprengteä $orp3 korpus
rozprószony; 2) eine SBiUarb*

fugel — wyrzuci kul z

bilardu.

akrftm'ngen, »erfpringe,

»erfprtngft, oerfpringt, »er«

[prang, fyaBe oerfprungen, va.

id) Bab mir ben gufi uer=

fprungen wywichnem, zwi-

chnem sobie nog przy ska-

kaniu; bie 3^it — spdzi
czas na skakaniu ; II. fid) —

,

vr. porozskakiwa si.

3?erjJ)ri'tyen,
p

va. '(baben)

przela, wyla, wylewa;
wysika; (przen.:) fein Slut

fütä SSatertanb — przela
krew za ojczyzn; ba SBaffer
•— wysika wod.

$erfvrB#enei'ma'ßen, adv.

wedle przyrzeczenia.

SBerfjjrü'Ijeit, vn. (fein) ber

Siegen rjerfprüfjte deszcz prze-

chodzi w kapuniaczek.

SSerfJjii'len, va. (baben) i)

obacz fortfdnnemmen ; 2) bie

©pur — spuka, zmy lady:
3) bie garben — zlewa,
zla barwy.

$erfou'n&en, SBerfjm'n&en,
va. (baben) zaszpontowa.

SÖCtf^Ü'rcn, va. (baben)

czu, odczu; idj cetfpiire

einen ftarfen junger odczu-

wam, czuj silny gód; id)

üerfpiire feine Suft, beute nod)

einen «Spaziergang ju madjen
nie odczuwam najmniejszej

chci, odby dzi jeszcze prze-

chadzk.
3Serft'aa'tlttf)en, va. (baben)

upastwowi; eine Satjn, eine

@d)ule — upastwowi, ob-

j w zarzd pastwowy ko-

lej, szko.
Sßerjtaa'tltdjmtg, 6/. pi. »en,

upastwowienie n.

Skrftä'öen, va. (fjaben)

osztabowa.
SBerftä'jjlert, va. (fjaben)

ostalowa, nastali elazo.

^Ctftä'^Iung, sf. ostalowa-

nie n. ; stalenie n.

©crfta'm^fcn, va. (baben)

utuc, zemle.
SßCrfta'nb, sm. =e8, 1) ro-

zum m., umys w., inteli-

gencya /., intelekt m., sd
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m.\ ein 9ftann oon — fein

by rozumnym czowiekiem;
er ift nicbt Bei — nie jest

przy zdrowych zmysach, ma
niespena rozumu; ba§ lefjrt

ber gefunbe — to nakazuje
zdrowy rozum ; non — fom=
men odchodzi, odej od ro-

zumu; ba§ geb,t über meinen
— to przechodzi mój rozum,

to jest nad mój rozum; ber

tränte Blieb big aulefct bei —
chory by do ostatniej chwili

przytomny; eg ift fein ©inn
Uttb — barin niema w tem
sensu ani rozumu ; er ift bei

DOEetn =e jest przy zdrowych
zmysZach; jmnbn urn ben —
bringen pozbawi kogo ro-

zumu; ber — fiebt mir fitH

rozum mi nie dopisuje; jU —
fcmmen przyj, doj do ro-

zumu; mebr ©luf al —
b^aben mie wicej szczcia
anieli rozumu; jo nimm bod)

— on rnieje rozum! mit
— reben mówi, prawi ro-

zumnie; 3) (93ebeutung, ©tnn)
znaczenie «., sens m.\ im ei-

gentlichen — we waciwem
znaczeniu, we waciwym
sensie.

aScrfta'n&cööcgrtff, sm. =e§,

pi. *e, myl abstrakcyjna,

pojcie rozumowe.

üßerfta'nöegfaften, sm. «§,

(Äopf) siedziba /. rozumu.

«erfta'tiueSfraft, «/. sia
intelektualna.

ä$erfta'ttk§mäfjtg, adi. ra-

cyonalny, rozumowy.

$erfta'n&e3menfuj, sm. =en,

pi. =en, czowiek prakty-

czny, pozytywny, praktyk m.

a3erfta'nue§ftf)ärfc, sf. by-

stro /. rozumu.

SScrfta'nbeSfj^ttiäAe, sf. sa-
bo /. rozumu.

5i$erfta'ni>e3ttJdt, sf. wiat
intelektualny.

söerftu'n&e&oefen, sn. *%,

istota /. z rozumem.

Skrftä'nbtg, adi. rozumny,
roztropny, mdry, inteligen-

tny; intelektualny; rozumo-
wy; ©ie baben febr — ge=

banbelt bardzo pan rozumnie,
mdrze postpi; gar JU —
fein motten chcie by prze-

mdrym; fei bod) — ! mieje
rozum!

2}erftä'n&tgen, i. va. (baben)

oznajmi, uwiadomi, zako-

munikowa; er b,at ibn bar=

über nerftänbigt uwiadomi
go o tem; jmnbn über etro.

— wyjani komu co; id)

muf! eud) jufammen — mu-
sz doprowadzi do porozu-

mienia midzy wami; II.

fid) — porozumie si, poro-

zumiewa si; roir roerDen

un3 fdjon in biefer 2lngelegen=

Beit — ju si porozumiemy
w tej sprawie; e§ ift beffer,

fid) ju — at ju pro^effieren

lepiej si porozumie, anieli
si procesowa.

Sßetftä'ltoigfeit, sf. rozu-

mno /.

$erftä'ttuipng, sf. oznaj-

mienie n., uwiadomienie n.,

zakomunikowanie n.\ poro-

zumienie n. ; ugoda /., zgo-

da f.

SBerftä'ltulicf), adi. zrozu-

miay, jasny, atwy do zro-

zumienia, pojcia ; allgemein
— dla wszystkich zrozumiay,
popularny; jmnbm etro. —
mad)en objani, wyjani
komu co.

Syerftä'ltirttdlleit^ sf. zrozu-

miao /., jasno /.

äkrfta'ltt>l03, adi. i adv.
bezrozumny, bezsensowny,
bez rozumu, bez sensu.

Sßerftä'n&mö, sn. -ffe, pi.

=ffe, 1) zdolno /. pojmowa-
nia, zrozumienie n., inteli-

gencya /., pojtno /. ; er

lieft mit oiel — on czyta z

wielkiem zrozumieniem; er

bat fein — für SJlufif nie ma
zrozumienia dla muzyki; 2)
porozumienie «., zgoda /.,

harmonia /. ; im guten —
mit jmnbm leben y z kim
w zgodzie, w dobrem poro-

zumieniu; ein gebeimeä —
mit jmnbm Unterbalten by
z kim w tajnem porozu-

mieniu.

Sßerftä'nbniötnmg, adi. i

adv. z gbokiem porozumie-
niem; jmnbn — anfeben przez

wzrok objawi zrozumienie

kogo, porozumienie z kim.

ÜJerftft'numSlträ, adi. i adv.
bez zrozumienia.

ÜJer.ftö'n&niSUoü', adi. i adv.
z penem zrozumieniem.

äkrftä'nbmSloftgfeü, */.

brak m. zrozumienia, inteJi-

gencyi.

JBerftä'nfent, va. (fjaben)

zasmrodzi.

ä>erftä'rfen, I. va. (baben)

wzmocni, powikszy; eine

Skalier — wzmocni mur;
Söne — wzmocni tony; bie

33efa§ung — wzmocni, po-
wikszy zaog; II. fid) —

,

vr. wzmocni, powikszy
si; ber glufj oerftärft fid)

rzeka wzbiera.

söerftä'rfung, sf. pi. =en,

wzmacnianie n., wzmocnie-
nie n., powikszanie n. ; =en

pi. posiki pi.

$Berft(i'rJmtg3fiatterie, */.

pi. =n, baterya posikowa.

$erfta'rtmtg§ffof(!je, */. pi.

=n, butelka lejdejska.

SBerftü'rfiingStniwen, sf.pl.

posiki pi., wojsko przezna-

czone dla wzmocnienia kor-

pusu.

$erftä'rfmtg3H)nrt, sm. >e§,

pi. =e, sowo wzmacniajce.
SerftO'tteit, va. (fjaben) do-

puszcza, dopuci, pozwa-
la, pozwoli, przyzwoli; e§

ift mir nid)t oerftattet (ner-

gönnt) nie jest mi danem,
dozwolonem.

äkrftatt'kn, va. (Caben) ob.

»erftäuben; vn. (fein) i fid)—
, vr. zaprószy, zakurzy

si ; przemieni si w proch,

löerftäll'uen, t>a/(l;aben) za-

prószy, przyprószy, rozpy-

la, prószc zasypa ; spro-

szkowa, przemieni, zamie-
ni w proch.

iöerftäit'lmitgSajjjjarat, sm.
=e§, pi. =e, rozpyJacz m.

erftaifdjen, va. (fjaben)

zwichn, wywichn, nad-
wichn.

äki-ftan'djimg, sf. pi. «en,

zwichnicie n., wywichni-
cie n.

Skrfte'djeit, »erftecbe, t>er=

ftid)ft, terftidjt, oerftad), bab
oerftodjen 1) Sßäfdje — (z)ce-

rowa bielizn; 2) Sanjen —
ama lance; 3) feine Trümpfe
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— wybi, wygra wszystkie

kozery; 4) äßaren — mie-

nic, zamieni towary, 5)

2ßeine — obacz SBerfdjneiben.

©Crfte'djimß, sf. cerowanie

n., naprawianie n.\ wymiana

f., zamiana f., wybijanie n.

kozery.

©erfte'tf^w. i s». »(e)s,pj. =e,

kryjówka/., skrytka/., ukry-

cie ii., zaktek m., schowek m.

oetlCtf i sBcrftc'dfoiel, sn.

«(e)§, ^erftc'tfen, sn. »s, —
fptelen bawi si w cho-

wank.
SBetfte'(fett

?
I. va. (haben)

1) (s)chowa, skry, ukry,
ukrywa, utai, zatai; ettu.

uor jmnbm — ukry co przed

kim; bet 3ttonb ift ijintcr ben

Räumen uerftedft ksiyc jest

skryty za drzewami; 2) alle

nabeln — wypotrzebowa na
przypinanie, upinanie ; 3) bte

%ÜX — zatkn drzwi ko-
kiem ; ben äßeg — zamkn
drog ; II. fid) — , vr. (fjaben)

schowa, skry, ukry, ukry-

wa si; fid) unter einem an=
genommenen tarnen — ukry-

wa si pod przybranem,
faszywem nazwiskiem;
(przen.:) fid) nor jmnbm —
muffen da si przez kogo
zawstydzi; fid) hinter leere

2lufU'ldjte — szuka wybie-

gów; III. nerftedjt, pp. i adi.

1) ukryty, schowany; 2)

(przen.:) ukryy, skryty, taj-

ny; =e Slnfptelungen ukryte
przymówki; «er 33orroutf

ukryty zarzut; ;e ^tanf&ett
ukryta, tajna choroba; —
2tbftd)ten tajernnicze,podstpue

zamiary; =e3 ©piel podstpne
postpowanie ;=er1)ienfd)skryty

czowiek; adv. auf eine «e

SCBeife pokryjomu, potajemnie,

krytym sztychem.

ioerfteWijeU, */. skryto
/., tajemniczo f.

23erfte'ljen, nerftehe, oer=

ftefift, oerftanb, fiaoe oerftanben,
I. va. (z)rozumie, poj;
man fjat SMfie, t&n ju —
trudno go zrozumie; id) net=

ftefje jebeä SBort, aber ben
©tnn nicht rozumiem, pojmuj
kady wyraz, ale nie sens;

franjöftfd), ruffifd) — umie

po francusku, rosyjsku; er

nerfteht nicht red)t, ma man
ihm fagt nie pojmuje nale-

ycie, co si do niego mówi,
on zawsze odwrotnie poj-

muje; rcaö oerftefjt man unter

biefem 2lu3brud;e co si ro-

zumie pod tym wyrazem;
lute — ©te e§? jak pan to

pojmuje? id) tjabe eine an»

ber Sßerfon oerftanben my-
laem kogo innego; jmnbm
etro. ju — geben da komu
co do zrozumienia ; »erftan=

ben? czy zrozumia? id) DCr=

ftelje nid)t8 »on biefer ©adje nie

mam pojcia o tej rzeczy;

id) uerftelje fd)on rozumiem

;

er »erftebt feinen ©pafj nie

rozumie si na arcie, bie-

rze wszystko na seryo; er

fteKt fid) fo, a( ob er nichts

»erfttnbe udaje gupiego; II.

ftd) —, vr. 1) rozumie si;
er »erfiebt fid) felbft nidjt

sam siebie nie rozumie; —
mir tmS red)t porozumiejmy
si; ttnfere Bergen — fid)

nasze serca rozumiej si; 2)

by. gotów, skonnym do

czego, chcie co zrobi, wy-
kona; podda si; er mollte

fid) ntd)t baju — nie chcia
zrobi tego, nie chcia sy-
sze o tem; er fonnte fid)

nidjt baju — nie móg si
zdecydowa na to; er mufjte

fid) baju — musia si pod-
da, przysta, zezwoli na
wszystko; 3) er rerftebt fid)

auf ^ßferbe rozumie, zna si
na koniach; fid) auf feinen

93orteU — rozumie si na
swoich korzyciach; id) Der=

ftetje nidjt Seutfd) nie umiem
po niemiecku; er oerfteljt fid)

barauf mie ein Sölinber auf

färben prawi o tem, jak
lepy o barwach; 4) ba3 Der=

fteht ftd) oon felbft to si samo
przez si rozumie, pojmuje;

uerfterjt fid)! rozumie si!

üBerftet'fmtg, sf. pi =w,
utuienie n., usztywnienie

«., stenie n.

$erftei'futtB3ßIiei>, sn. =e8,

pi. «et, tnik m., tulec m.

©ctftci'ge«, ftd) — , tr.

(Ijaben) za daleko zaj, za-

le, zbyt daleko si posu-

n
;

(przen.
:) przesadza w

czem, za daleko si zapu-
szcza, przebra miar, za
wysoko siga; er nerftieg, fid)

ju ber Behauptung zapdzi
si a do twierdzenia; fo

hod) Ijabe id) mtd) nie oer=

fliegen moja ambieya nigdy tak
wysoko nie sigaa.

ä$erftet'flerer) sm. «8, pi.

— , licytator m.
SBcrfiCf'ßCtlt, va. (fjaben)

licytowa, sprzeda na licy-

tacji.

^erftci'genutß, */. pi. =en,

licytacya /., przetarg m.,

ankeya /. ;
jur — bringen

wystawi na licytacy.

^CrftCt'nCriT, vh. (fein) ska-

mienie; (przen.:) osupie;
oerftetnert ftanb id) ba sta-

nem jak wryty.

Skrftci'nentng, sf. pi. »en,

skamienienie n., skamienia-o f.

Sßerftet'neritHgSfimbe, sf.

paleontologia f.

2JerftC'Kuar, adi. dajcy
si przestawi, ruchomy.

^erfte'Hoarfett, sf. rucho-

mo /.

9ierftc'ilcu
r>

I. va. (haben)

1) przestawi, poprzestawia,
przenie; man f)at mir äße

meine glafdjen »erfteöt prze-

stawiono mi wszystkie moje
flaszki; 2) zastawi; oeriteüe

bte £iir mit bem ©piegel za-

staw drzwi lustrem; ben 2Beg
— zatarasowa, zastawi dro-

g; 3) er hat feine ©timme
oerfteHt zmieni gos; feine

^anbfdjrift — maskowa cha-

rakter pisma; II. fid) — , vr.

(ijaben) udawa, tai si z

czem, nie pokazywa po so-

bie, maskowa si, przebra
si; fid) gut ju'— raiffen

umie dobrze udawa; ret«

fteHe bid) nidjt! nie udawaj!

üöerftt'ttt, adi. przestawio-

ny; zastawiouy; udany, zmie-

niony, podrobiony, przebrany,

maskowany.

äkrfte'Ü'Mtfj, sf. przesta-

wienie «., zastawienie n.
;

upozorowanie n., wymylno
/., symulowanie n., symula-

cya /., udawanie n., hipo-

kryzya /. *, przemiana /.
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zmiana f., przebranie n. ; ba<3

ift aHe§ mir — to tylko uda-
wanie.

üBetfte'Hmtggfimft, sf. sztuka

/. udawania, symulowania*,

hipokryzya f.

Sßerfte'mmeit, va.
f

(Mafien)

sztamowa, czekanie (kol.).

SBerfte'rben, »erfterbe, t>er--

fubft, twfttrbt, tetflaro, bin

neiftorben, vn. zemrze,
umrze, zgnsn; mein rjerftor=

bener iann nieboszczyk mójm ; bie^erftorbenen zmarli^J.

aScrfteu'crn, va. (Ijaben)

opaca co, podatek; upo-
datkowa, ocli; hier i(t ntdjl

JU — tu niema nic do opaty.

SSerfteu'erung, sf. pi -en,

oclenie «., opodatkowanie n.
;

pacenie n. ca, podatku.

Jöerftie'fien, nerftiebe, »er-

ftiebft, oeiftob, bin oerffoben,

vn. rozprószy si, rozwia
si, jak py ulecie.

äJerftie'flCtt, adi. (przon.:)

przesadzony, wymuszony.
söerftte'genlieü, sf. wymu-

szono /*., aroganeya/., pró-no /., pycha f.

$erfti'mmert, I. va. (fjaben)

rozstroi; (przen. :) wprawi
kogo w zy humor; ben "JJagen
— rozstroi odek; N. t>er=

ftimmt, pp. i adi. rozstrojo-

ny; w zym humorze; ein

terfiimmte-S klamer rozstro-

jony fortepian; — fein by
w zym humorze; man meift
bie Slbftcbt unb roirb — miar-
kujemy zamiar a to nas irytuje.

«erftt'mmtljett, */. SBer=

ftt'mntiing, sf. pi. =en, roz-

strój m; zy humor; de-

presya /., przygnbienie n.

Söetfto'tfeit, I. va. (Caben)
zatka, zatamowa; ber ©eij

fjat ihm ba§ §erj oerfioeft

skpstwo znieczulio mu serce
;

II. ni. (fein) i vr. stwardnie,
skamienie, zbutwie, spró-

chnie; er ift gegen alle $$ov>

ftetfungen nerftoeft jest gu-
chym na wszelkie przed-
stawienia.

ÜBetftO'cft, adi. zatwardzia-

y, zakamieniay, zapami-
tay, nieczuy; ein =er <2iin=

ber zatwardziay grzesznik
;

s e<3 ©eftcbt skamieniaa twarz;

oerftocfter £>af$ zakamieniaa
nienawi.

üBerfto'tftbett, sf, Söcrfto'f=

flUtg, sf. zatwardziao /.,

zakamieniao f., zapami-
tao /., nieczuo /.

;

upór m.
$Berfto'h(en, i. i) adi.

ukradkowy, pokryjomy, taj-

ny, skryty; — fein rote eine

S)ot)rc by zodziejskim jak
kawka; 2) adv. ukradkiem,
pokryjomu, milczkiem; jmnbtt
— an&titfen patrzy na kogo
z podeba, ukradkiem; er

t>t fid) — binaugefctjltdjen

wymkn si niepostrzeenie.

Skrftr/flnt, va. (haben) wy-
kopa Stolnie.

Berfto'£feit, I. va. (f»aben)

zatka, zatyka, zapcha, za-

pycha; zamuli; biefe ©prt|e
ift oerftopft ta wstrzykawka
jest zatkana; octftopft fein

mie zatwardzenie, obstruk-
cy; (przen.:) baä JRaui ber

Säfterer — zatka, zamkn
gb potwarcom ; II. fid) —

,

vr. (fjctben) zatka, zapcha
si ; zatwardzi, zapieka si

;

bie ©adjrinnen fjaben fid) ter=

ftopft rynny si zatkay; III.

oerftopft, pp. i adi. zatkany,
zapchany, zamulony.

Serfto'jjfmtg, sf. pi =en,

zatkanie n. ; zatwardzenie n.,

obstrukeya /., konstypacya /.

©erftoWiinßgratttel, sn. -§,

pi —, rodek zatykajcy,
wstrzymujcy; rodek prze-

czyszczajcy, rozwalniajcy.

SBcrftÖ '^fcltt f
va. (haben)

zakorkowa.
SBCtftO'rbCtt, adi. obacz

23erftetben.

SBerftö'ren, va. (haben)

przeszkodzi, zmiesza, spo-
szy; oerftört attäfehen wy-
glda wzburzony, pomie-
szany; ein oerftörter SBItcf

bdne, dzikie* spojrzenie
; bie

®iebe — sposzy, wyposzy
zodziei.

äkrftÖ'rtljeit, sf. zmiesza-
nie n.

©erfto'fi, sm. -.es, pi »ftöfje,-

uchybienie n , bd m., uster-

ka /.; — gegen bie gute «Sitte

uchybienie dobrym obycza-

jom;— gegen bie ^eitredjnurtg

anachronizm m.

33etftO'ffett, oerftofje, ner=

ftbfjefti oerftöfjt, »erftiefe, bab
rjerftofjen, I. va. 1) utuc, po-

tuc; ich [jabe ben dudu fd;on

»erftofjen ju utukem cay
cukier; 2) odrzuci, oddali,
wypdzi, odepcha, odpy-
cha; gardzi, nie przyjmo-
wa; jmnbn au einer ©e=
feUfdjaft — wykluczy, wy-
rugowa kogo z towarzy-
stwa; ein $inb — wyrzec si
dziecka; eine grau — porzu-

ci on; rjom SC&rone — wy-
pdzi, zoy, obali z tronu;

er rerftöfjt äße bittet odrzu-
ca wszystkie rodki, gardzi

wszystkimi rodkami; in bie

Sffitlbnt — wygna na pust-

kowie; II. vn. (.haben) gegen
etro. — uchybi czemu, zb-
dzi; gegen ba ©efefc —
wykroczy przeciw ustawie;

gegen ben Slnftanb — wy-
kroczy przeciw przyzwoito-
ci; gegen bie 2Bah>heit —
min si z prawd, uchybi
prawdzie.

SBerfto'ffUitfl, sf. pi -en, i)

obacz 93erftt>|3; '2) napdzenie
«., wypdzenie n., wyklucze-
nie n., wyrugowanie n. ;

—
etneä ^Önigä zdetronizowanie

n. króla; — einer grau porzu-

cenie n. ony; wydziedzi-

czenie n.

5Bctftro'I)teiT, v n. (fetn) prze-

sta promienie.

sßerftrei'djen, oerfireicbe,

üerftreichft, uerftrid), fyabt oer=

ftrtd^en, I. ta. 1) wysmaro-
wa, wylepi; ein gafe mit
^ßedfc; — wysmarowa, wyle-

pi beczk smo; er bat bie

ganse Salbe oetftrichen wy-
smarowa, wypotrzebowaca
ma; 2) bie gebern be
^iffen — porozdziela pie-

rze w poduszce; 3) zamaza;
ein gan) nerftrid)ene!o 58latt

cakiem zamazana kartka; 4)— ©te biefe Sretter pomaluj
pan, polakieruj pan te deski

;

II. vn. (fetn) upywa, mija,
schodzi, zej, przebiega;

feit biefer geit ift ein ^a^r
rjerftrtcben od tego czasu upy-
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nt rok; bie grift ift oer-=

ftridjen termin ju min.
WttftttU'tn, va. (Gaben) l)

rozsypa, rozprószy ; rozwia;
2) uywa na podeioke (dla

byda).

SJerftmt'mifl, */• rozsypa-

nie «., rozsypywanie n., roz-

praszanie n., zwianie n.

SÖCtftri'rfcit, I. ya. (fjaBen)

1) wypotrzebowa na robie-

nie poczochy; fie Ijat ben

ganjen ßnäuel nrftricft wy-
robia cay kbek; 2) Bp-
dzi czas na robieniu po-
czochy ; 3) uwika, zamota,
wplta, osidli ; matt f)at thlt

in btefes ©efdjäft nerftritft

wcignito go do tego inte-

resu; II. fid) — , vr. (Ijabeu)

1) pomyli si w robieniu

poczochy; 2) wplta, za-

plta, uwika, usidli si;

fid) t)on ber SieBe nid)t —
lafjen nie da si osidli
przez mio.

SBerftn'tftutg, sf. pi. =en,

uwikanie «., zawikanie «.,

zamotanie n., wpltanie n.,

osidlenie n., osidauie n.

Söcrftro'ffen, va. (baben)

einen ©d)ad)t — ama ka-

mie awami, strosami.

JSerftu&te'ren, va. (Ijaben)

feine ©efunbb,eit — straci
zdrowie na studyowaniu ; cer=

ftubiert (take:) nadto uczo-
ny, przeuczony.

$erftü'mmeln, i. va. (fja=

ben) okaleczy, obci, uci;
uszkodzi; eine Silbfäule —
uszkodzi posag; eine ©telle

in einem 33ud)e — wyko-
lawi ustp w ksice; bie

SBorte — kaleczy wyrazy;
II. fid) — , w. (baben) ska-
leczy, pokaleczy si; uszko-

dzi si; er Ijat fid) aus gurcbt

cor bem SDilitar nerftümmelt
okaleczy si z obawy przed
sub wojskow.

$erftii'mmetung, sf. pi. =en,

okaleczenie n., kalectwo n.
;

uszkodzenie n. ;
— eines

Seiegramms przekrcenie n.

telegramu, depeszy.

Sßetftu'ramen, vn. (fein)

oniemie, umilkn, zamil-
kn, ucichn; nor ©rftaunen— oniemie z zadziwienia,

straci mow z zadziwienia;

jmnbn — mad)en zatka ko-
mu gb.

Jßcrftu'ntmunfl, sf. pi =en,

oniemienie n., utrata f. mowy.
S?crftü'm|)crn, va. (baben)

spartaczy, popsu.
SßerftH'^eit, va. (baben) ob-

cina, poobcina.

Serfu'dj, sm. -(e)s, pi. -e,

próba f. ; dowiadczenie n.\

usiowanie n.; nriffenfd)aftlid)er

— eksperyment m.\ bas

ift fein erfter — to jego
pierwsza próba; es iommt
nur auf einen — an nie za-

szkodzi spróbowa; nad)

mehreren -en, btefes ju er-

langen po wielu usiowaniach
uzyskania tego ; alle =e

fcblugen feljl wszystkie usio-
wania, wszystkie próby byy
nadaremne; burd) =e ekspe-
rymentalnie, dowiadczalnie;
le^ter — ostatnia nadzieja.

$erflt'd)en, I. va. (Ijaben)

1) próbowa, dowiadcza,
robi dowiadczenia, ekspe-
ryment, eksperymentowa

;

usiowa; id) roerbe —, ob id)

es fann spróbuj, czy potra-

fi; — ©te es nodjmals mit
tbnt niech pan jeszcze raz

z nim spróbuje; id) nerfucfjte

es fdjon mit ©üte próbowa-
em ju dziaa agodnoci;
bu uerfucbft beine Gräfte an
mir dowiadczasz na mnie
swoich si; fein $ufjerftes —
robi ostatni prób; fein

©lud — próbowa szczcia

;

imnbs Sreue — wystawi
czyj wierno na prób

;

ber 2ftenfcb nerfudje bie ©ötter

ntd)t czowiek niechaj bogów
nie dowiadcza, nie próbuje;

2) kosztowa, spróbowa; Der=

fudje biefen Bein skosztuj

tego wina; 3) kusi, pokusi;
aud) bie ©eredjten merben
non ©ott uerfudjt i sprawie-
dliwi bywaj naraeni na po-

kusy; icb fiiljle mid) baju ner»

fud)t czuj do tego pokus;
II. vr. dowiadcza si, pró-

bowa; er Ijat fid) in ber

SBelt nerfudjt obejrza si po
wiecie, nie z jednego pieca

chleb jada, ma dowiadcze-
nie; fiel) an einem Singe —

dowiadcza, eksperymento-
wa na jakiej rzeczy.

Söerfit'djer, sm. -s, pi. —

,

1) kusicielw. ;2) eksperymen-
tator m.

Söcrfit'äjcrtn, sf. pi. =nen,

kusicielka f.

SSerfu'd)§feUi, sn. «es, pole

dowiadczalne; zakres m.
dowiadcze.

$erflt'd)8mäf?tg, adi. do-

wiadczalny, eksperymen-
talny; adv. drog dowiad-
czenia.

SBcrfu'cpmetljobe, sf. me-
toda dowiadczalna, ekspe-

rymentalna.

83crfu'd)gfd)ad)t, sm. -es,

pi. =e, szyb poszukiwalny.

$erfu'd[)3ftation, sf. pi. »en,

stacya dowiadczalna.

äkrfu'djStoeife, adv. na
prób, dla próby, dla dowiad-
czenia.

$erfu'd)iing, */. pi. =en, i)

próba /., próbowanie «., do-

wiadczenie »., eksperyment
m. ; 2) pokusa /., pokuszenie

n.; füljre uns ntebt in —
i nie wód nas na pokusze-

nie; id) fonnte biefer — nid)t

nuberfteljett nie mogem si
oprze tej pokusie; ber —
nadjgeben ulega pokusie.

SBerfu'beln, va. (Ijaben) za-

bazgra, zasmarowa.
SBcrfu'bcIn, m. =s, $er-

flt'bclltng, sf. zabazgranie «.,

zasmarowanie n.

SBerfu'mjjfen, »».'({ein) za-

bagni si, zamieni si w
boto; bie ganje Umgegenb
ift nerfumpft caa okolica

jest zabagniona; (przen. :) er

ift gänjlicl nerfumpft jest ca-
kiem zabagniony, niedony,
zdeprawowany.

SBerfu'mWimg, sf. i) za

bagnienie n. ; 2) deprawa
cya/.

Scrfu'nbtgen, fid) — , vr.

(l)aben) fid) an jmnbm —
(z)grzeszy przeciw komu;

fid) an ©Ott — zgrzeszy
wobec Boga; fid) an ber SBabr*

beit — zdradzi prawd,
sprzeniewierzy si prawdzie;

momit Ijabe id) midj'oerfünbigt ?

na czem polega moja wina

w czem zgrzeszyem?
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üBerfü'nbtguug, sf. pl. =en,

zgrzeszenie »., grzech in.

^erfu'nfen, adi. (pp. od

üerftnfen) 1) zatopiony; in

Safter — ugrzzy w wy-
stpkach; in ©ebanfen — fein

by zatopionym w mylach;
in Ungtücf — fein popa w
nieszczcie; 2) zdemoralizo-

wany, upady, zdeprawowany.

SSerfu'ntenljett, sf. upadek
m. ; demoralizacya f., de-

prawacya /.

$erfit'fien, va.
f

(biben) i)

osadza, osodzi; (przen.
:)

bie ^ßttte — osodzi piguk;
jmnbm ba Seben — osodzi,
uly komu ycie; 2) jmnbm
ben Äaffee — przesodzi
komu kaw.
JBerfu'fceii, sn. =§, Söcc=

ftt'ftltltg, sf. osodzenie n.,

osoda /. ;
przesodzenie n.

S3t't§©CifC, ado. wierszami,

wiersz za wierszem.

SSe'rStDHt, sf. mania /.

mówienia, pisania wierszami.

$e'r3jddjett, sn. =§, pl. —

,

znak m. (nowego) wiersza.

$ectii'felintg, sf. pl. »en,

szalowanie n., oszalowanie ».,

opierzenie n.

öecta'gcn, va. (baben) od-

roczy, odoy, zawiesi;

bie SSerfammlung auf SJontag
— odroczy zgromadzenie do
poniedziaku; ben 9tetd)3rat

— odroczy Rad pastwa;
ein oertagter ffiedjfel zapady
weksel; baS SOcr^ör ber 3eugen
— zawiesi przesuchanie
wiadków.

Serta'fltn, sn. =, $crta'=

(JHHfl, sf. odroczenie n., od-

oenie «., zawieszenie n.,

limitacya f.

93erta'gung3aitirag,s>re. >ti,

pl. »antrage, wniosek o od-

roczenie, wniosek odracza-

jcy.
"
SBerta'pngSreffrilJt, sn.

=e§, pl. =e, reskrypt odra-

czajcy.

SSCrtä'ttbetn, va
;

(fjaben)

zmarnowa, straci na fra-

szki, przeputa; bie Qt —
przebaraszkowa czas; fein

@elD — przeputa pienidze;
ba§ ©liicJ — zmarnowa
szczcie.

SJerta'njen, m.
f

((jaben)

przetaczy, przetacowa;
id) bab bie tefcte iftacbt oertanjt

przetaczyem ubieg noc

;

feinen ©djmerj — zaguszy
ból w tacu.

aJertau'meltt, va. (baben)

bie 3 e it — przehula czas,

przepdzi czas w upojeniu

rozkosznem.

$ert<Ut'fd)tiar, adi. zamien-
ny.

S3ertaii'frParfeti, */. za-

mienno /.

Settail'fdjen, va. 1) za-

mieni, wymieni, odmieni,
pomienia, przemieni; ein

SBort mit bem anberen —
mienic wyrazy; bie hoffen
— zamieni role ; Ärafau
mit 2Batfd)au — przenie
si z Krakowa do Warszawy;
mir ift mein ©djtrm »er=

taufest roorben zamieniono
mi parasol; ben ©äbet mit bem
Pfluge — z onierza zosta
rolnikiem, zamieni or na
lemiesz; 2) obacz SSerruec&feln.

SSectau'fujuttg, sf. pl. =en,

zamiana f., przemiana /.

;

wymiana /.

©ertau'feubfadjen, $ertau'=

fcttbfalttgen, va. (haben) ty-

sicznie pomnoy.
33ertet'bigett, I. va. (fjaben)

broni, obroni, usprawiedli-

wia; einen ©runbfa^ —
broni zasady; eine fdbtedjte

5ad)e — broni zej sprawy:
II. ftd) — , vr. (ijtótn) broni
si, usprawiedliwia si; mer
abioefenb ift, Jann fid) nicht

— nieobecny ma zawsze nie-

suszno.
SSerteibiger, sm. =§, pi.

— , obroca m. ;
— in ©traf=

fad)en obroci w sprawach
karnych; — be ©bebunbe
obroca zwizku maeskie-
go;— ex offo obroca z urzdu.

SBertet'btgitttg, sf. pl. °en,

obrona/., bronienie »., uspra-

wiedliwienie »., apologia /.

;

jur — bienenb odporny,

obronny.

SBertetbigintgäauftalten, sf.

pl. przygotowania pl. do

obrony.

äSectei'btguitgSbünbiuS, sn.

^ntenber, $eiitfcfj=&otnifcfje§ SBörterBiitf).

=ffe§, pl. =ffe, przymierze od-
porne.

SSertetbiguitgSgnuib, sm-
=e3, pl. «grdnbe, podstawa /.
obrony.

$ertei'btgung§frieg, sm.
=e, pl. "i, wojna odporna.

Sertei'bigungSIititbe, sf.,

aScrtct'biguhgölchre, sf. nauka
/. bronienia prawd (wiary
chrzecijaskiej), apologety-
ka f.

$eitei'btgung§funft, sf. pl.

=iiinfte, sztuka /. bronienia.

Sertei'bigungSlinie, sf. pl.

;n, linia obronna.

33ertet'bigung3lo§, adi. i

ado. bezobronny, bez obrony.

$ertet'btgung3maftregel, sf.

pl. --W, zarzdzenie obronne.

Sertei'bigiutgSmtttei, ««.=§,

pl. — , rodek obronny, dla
obrony.

$ertet'btgung3i-ebe, sf. pl.

=n, mowa obronna, obrona

/. ; apologia f.

Skrtet'bigwtgäfujrifi, */.

pl. =en, pismo obronne, obro-

na f., apologia f.

äkctet'btgmtgSftanb, sm. =es,

stan obronny, stan m. obrony,
obronno /'., odporno /.

$ertct'btgmtg3ti>affe, sf.

pl. =n, bro odporna.

33ertet'btgung3tDetfc, i. sf.

pl., =n, sposób m. obrony

;

II. ado. dla obrony, odpornie;
— oerfafiren zachowywa si
odpornie.

$ertet'btgung§u>erfc, sn. pi.

roboty pl. dla obrony, for-

tyfikacyjne.

sßertet'btgungSäuftanb, sm.

=eä, pl. »ftänbe, obacz 95er<=

teibtgungftanb.

Sßertei'lbar, a li. podzielny,

rozdzielny.

SScrtcflClt, I. va. (baben)

rozdzieli, porozdziela, po-

dzieli, rozdawa; rozkada,
rozoy; rozprowadzi; bie

©egenftänbe gehörig — roz-

dzieli naleycie przedmioty

;

bie ©teuent — rozoy, re-

partowa podatki; färben —
rozprowadza barwy, kolory;

ba SSermögen — rozdzieli

majtek; bie ßarten — roz-

da karty; in SBrigaben —
rozdzieli na brygady; II.

47
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fid) — 1) podzieli, rozdzie-

li sie; bie ©efcfaroulft »er;

teilt fieb, puchlizna rozchodzi

sie; baä Slut »erteilt fid)

aiis bem Cerjen in bie ©d)Iag=

abern krew przechodzi z serca

do ttuic; 2) le rozdzieli,

pomyli si przy rozdziela-

niu ; III. »erteilenb, pp. i adi.

dzielcy, rozdzielajcy.

Verteilen, sn. -s, SBcttei'=

lunfl, «/. p. »en, rozdziela-

nie «., rozdawanie n. ; roz-

kad m., rozdzia ot., rozka-
danie n., rozoenie n., po-

dzia OT.; repartycya f.; roz-

prowadzanie n.

Verteiler, sm. -s, pi. —

,

rozdawca /.

Vertetlungäawjarat, sm.

<=(e)3, pi. «=e, przyrzd m. do
rozdzielania.

Vertei'iungSgeleife, sn. *§,

pZ. — , tor rozdziaowy.

Vertet'lnnggfumme, */. 2>z.

«n, suma rozdziaowa.

Vertei'iungSberfaljren, sn.

'$, postpowanie n. przy roz-

dzielaniu, rozdziaowe.

Verteuern, I. va. (fjaben)

podroy, przedrey, pod-

nie ceny ; II. fid) — , vr.

(baben) podroy si.

Verteuerung, sf. pi. =en,

podroenie n.

Verteufelt, adi. przeklty,

dyabelski, dyabli, kaduczny;

ba ift eine »e ©ad)e a to

przeklta sprawa; — ! do

dyaba! ein =er £ätm pie-

kielna wrzawa; adv. — febroer

dyablo trudny.

Vertte'fen, I, ta. (Gaben)

pogbi, zagb , gbszem
robi, kopa w gb; oei>

tiefte ©chnifceret iztba wkl-
sa; SIrtftotele, ber bag SEiffen

uertiefte Arystoteles, który

pogbi wiedz; bie gl^en
biejel ©eroanbe finb gut »ei»

tieft fady tego odzienia s
gboko uoone; II. ftef) —

,

vr. (fjaben) 1) zagbi si,
pogbi si, zachodzi, zej
w gb, zapuszcza, zapuci
si; ftch in ten 2Balb — zaj
w gb lasu; 2) zatopi, za-

tapia si, zagrzeba si; fid}

in feine ©ebanfen — zatopi
si w mylach; fid) in eine

2lrbeit — zagbi si w
pracy; er bat fid) inö ©e»

fpräd) jo — , bafj . . . jest tak

przejty rozmow, e...; in

©ebanfen »ettteft zatopiony

w mylach.
83ertte'fUltg, sf. pi. »en, za-

gbienie «., pogbienie n.,

zachodzenie n., zajcie n. w
gb ;wklso /., wydrenie
»., dó ot.; — in einer äöanb
nya f., alkierz ot.

Veriie'fungSmaf djine, sf. pi.

-n, obacÄ SBagger.

Vertte'fungSjeidjen, sn. -g,

pi, — , Lemo m., znak ob-

niajcy o 1

j2 tonu (muz.).

Vertie'rcn, L va. (baten)

zwierzciem uczyni; 11. vn.

(fein) zwierzcie, zbydlcit;
»ertiert, pp. i adi. zbydl-
cony, brutalny.

Vertifo'l, adi. pionowy,
wierzchokowy.

Vertifa'lboijrntafdjine, */•

pi. "Xl, stojca maszyna wi-
drowa.

Vertifa'Igaloanometer, sm.

=3, pi. — , stojcy prdomierz,
galwanometr m.

Verttfalitä't, «/. piono-

wo /., wertykalno /.

Vertifo/Utnie, */. pi- =tt,

linia pionowa.

Vertifa'lfdjnitt, sm. .-(O,
pi. =e, przecicie n., prze-

krój pionowy.

33erit'tgl)ar, adi. dajcy si
wytpi, wygubi, wyniszczy,
wymaza.

Vertilgen, va. (tjaben) wy-
tpi, wygubi, zgadzi, wy-
gadzi, wyniszczy, wyko-
rzeni, wymaza, zmaza;
©»etfen — poera potrawy.

Verii'Iger, sm. -§, pi. -

,

tpiciel m.

$ertt'lgung, sf. tpienie

«., wytpianie n., wygubie-
nie n., zagada /., zatrata /.

Verttlgungsfrieg, sm. =e,
pi. =C, wojna mordeicza,

wojna f. na wytpienie, na
zagad.

Verio'&en, va. (Ijaben) i vn.

(fein) haasowa, przehaa-
sowa.

Verto'nen, vn. (fein) obacz

Serflinflen.

Vertonen, va. O&aben), ein

Sieb — komponowa pie,
muzyk, melody uoy do
pieni.

Vertra'tft, adi. I) niekszta-
tny, przekrcony, wykrzy-
wiony; «e ©eftcbter grymasy
pi. ; 2) przykry, przeklty;
eine =e ©efcbtctjte przeklta
sprawa; eine «e fjrage zawie
pytanie.

Vertra'tftheit, sf. i) nie-

ksztatno /., wykrzywienie
n., zdeformowanie«.; 2) dzi-

waczno f.

Vertrn'g, sm. -(e)s, pi.

*träge, ukad ot., ugoda f.,

umowa /., kontrakt w., tra-

ktat m. ;
— ?n)ifd)en ^iapft unb

raeltlicben 3Jeäd)ten konkordat

m.\ burd) — feftgefefcte 2Ib-

mad)ungen umowy ustanowio-

ne przez traktaty; einen —
abfd) tiefen zawrzt ukad;
ber — läuft ab kontrakt

upywa, koczy si; einen —
für ungültig erflören, umftofjen,

auflöfen uniewani, anulo-

wa, rozwiza ukad ; ben
— »erlefcen, bred)en zama,
naruszy traktat, kontrakt.

Verträgen, »ertrage, »er=

trägft, »erträgt, »ertrug, fjabe

»ertragen, I. va. 1) przenie,
przenosi na inne miejsce;

zarzuci; feinem Kaufmann
ta ©elb — sprzeniewierzy
kupcowi pienidze; 2) (tra»

genb »ei brauchen) znosi
(odzie); 3) (ertragen, er-

bulben) znos., znie, wy-
tizyma, cierpie; ©cfjttterjen

— znosi, cierpie boleci;

bie ßälte nicht — nie znosi
mrozu, nie by wytizymaym
na mróz; er »erträgt feinen

©pafj nie rozumie adnego
ariu; id) »ertrage btefe ©peife

nicht nie trawi tej potrawy

;

bie ^ßrobe nidj't — tonnen
nie módz wytrzyma pióby;

er fann »iei SBeiu — moe
znie wiele wina; 4) einen

©trett — zagodzi spór; II.

fid) — , vr. (^aben) 1) zga-

dza si z kim,y z kim w
zgodzie, y w dobrej komi-

tywie; fie — fid) roie §uno
unb Älajse )j z sob jak

pies z kotem
; fie — fid) ntdjt

nie zgadzaj si z sob, nie
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sympatyzuj z sob; 2) po-

godzi sie z kim
; fie fyaben

fid) roieoer — pogodzili sie,

przeprosili si; 3) Siei' »er-

trägt fidt) nicht gut mit Dbft

piwo niekoniecznie zgadza

si z owocami; i»ie »erträgt

fidj bas mit bem, i»as ©ie

geftern fagten jake to si
zgadza z tern, co pan wczo-

raj mówi; bas »erträgt fia)

gut eines mit bem anbereu

to si jedno z drugiem zga-

dza, jedno drugiego nie wy-

klucza; es »erträgt fict) nicht,

bafj . . . nie uchodzi, nie

wypada, e . . . ; es »erträgt

fid) nicht mit meinem Pflicht»

gefübl to nie zgadza si z

mojem poczuciem obowi-
zków.

SBeiM'flUd), adL X
) (ÜOn

Sßerfoneu) zgodliwy, agodny,
atwy w poyciu, powolny,
niewymagajcy; eine »e ©e=
mütsart b,aben by zgodliwe-

go usposobienia; 2) (»on

ttfngen) zgodny; bas ift mit

einer muftetbaftcn SBirtfchaft

ntd)t — to nie jest zgodnem
z wzorowem gospodarstwem.

Verirä'gltdjfett, sf. i) zgo-

dliwo f., agodno /., po-

wolno /. ; 2) zgodno /.

Vertra'ggartifei, sm. »s,

pi. —, Vertra'ggjjunft, sm.
=es, pi. -e, artyku, punkt
traktatowy, kontraktowy.

Vertra'gSbe&ingung, sf. pi.

=en, warunek m. ukadu,
kontraktu.

Vertra'göüruu), sm. =(e)s,

pi. -briicbe, zamanie n. uka-
du, kontraktu.

Vertra'gfdjiteffenb, adi. =e

£eile zawierajcy pi. umow,
kontrahenci pi.

Vertra'ggntüffig, adi. sto-

sowny do ukadu, umowy,
kontraktu, odpowiadajcy
kontraktowi, umowie, kon-
traktowy; adv. — abmacben
kontraktowo sie umówi, sty-

pulowa; — abtreten odst-
pi stosownie do umowy.

Vertra'gSmäfjtgfetr, sf.

zgodno/, z traktatem, kon-
traktem, umow.

Vertra'g§}junfte, sm. pi.

punkta traktatowe, kontra-
ktowe, umowy.

Vertra'gSunbrig, adi. prze-

ciwny ukadowj, umowie,
kontraktowi.

Vertra'g§uiibrigleit, sf. pi.

=en, sprzeczno/, z traktatem,

kontraktem, umow.
Vertra'Uern, v a. (baben)

bie $eit — czas na nuceniu
strawi, przebaraszkowa.

Vertrau'en,
>

L vn. (baben)

jmnbm — ufa, zaufa komu,
mie zaufanie do kogo; zda
si na kogo, polega na
kim; dowierza komu; auf
©Ott — mie ufno w Bogu;
ganj auf jmnbn — mie pene
zaufanie do kogo; er »ertraut

3U febr feinen Gräften za-

nadto ufa twoim siom, za-

nadto zdaje si na swoje
siy; er »ertraut leicht jest

atwowierny; II. va. i vr.

(baben) powierzy komu;
zwierzy si komu; er bat

mir fein SBorbaben »ertraut

zwierzy mi si ze swego zamia-

ru; er bat ficb, mir »ertraut

zwierzy mi si; i<fc bab ibm
meinen ©ob,n »ertraut po-

wierzyem mu syna.

Sßertrait'en, sn. *S, zaufa-

nie «., ufno /. ; — erroeden

einflößen wzbudza zaufanie;
— genießen cieszy si zaufa-

niem; fein — auf jmnbn,
auf eti». fefeen pokada w
kim, w czem zaufanie; ju

»iel — auf ficb, in fid) fefcen

za wielkie mie do siebie

zaufania, za wiele sobie

ufa; im — w zaufaniu; im
— gefagt mówic midzy
nami; jmnbn in frin — Rieben

wtajemniczy kogo, obda-
rzy zaufaniem.

Vertrau'enäamt, sn. -es,

pi. =ämter, Vertrau'enstyofttn»

sm. =6, pi. — , urzd (posada)

polegajcy (a) na zaufaniu.

Vertrau'enSfiruu), sm. »es,

pi. -briicbe, zdrada/, zaufania.

Vertrauensmann, sm. =es,

pi. -männer, Vertrauens
perftm, sf. pi. -en, powier-
nik m., m m. zaufania.

Vertrau'enSfattje, sf. pi.

»e, rzec« /. zaufania.

Vertrau'en§feltg, adi. peen
zaufania.

Vertran'enäfeitgfeit, sf.

lepe zaufauie.

Vertrauengbott, adi. peen
zaufama, utny.

Vertrau'enaöotum, sn. =s,

wotum n. zaufania, ufnoci.

Vertrau'engniert, Vertrau'»

enätDÜr&tg, adi. godny za-

ufania, zaufania godny.

Vertrau'ern, va. (baben)

fein Heben — spdzi ycie
w aobie, w alu.

Vertrau'ltdj, adi. i adv.
poufay, poufny; poufale,

poufnie; eme *e -Dcitteilung

zwierzeuie n. ;
— r»erben po-

ufali si; er lebt febr — in

bieftm t>aufe yje bardzo
poufale z tym domem ; mit
einer ©acbe — roerben obe-

zna si z jak rzecz; =e

©tfcung poufne, tajne posie-

dzenie.

Vertrau'lidjfett, sf. poufa-o /'., poufno /".; fid) ge=

toiffe -en berausnebmen po-
zwala sobie na rozmaite
poufaoci; bie —- einer 3Kit=

teilung poufno /. wiado-
moci.

Vertrftu'men, va. (Caben)
przematzy, przeni.

Vertrau'*, adi. I) zaufany,

zayy; poufay; fein -er

greunb jego zaufany, zayy
przyjaciel; mit jmnbm auf

«em 3uf e ftefjen Dy, y
z kim na poufaej stopie, y
z kim w zayoci; fet —
mit wenigen, freunblid) mit
allen bd poufaym z wy»
branymi, uprzejmym z wszyst-

kimi; 2) mit etro. — fein

by obeznany z czem; fid)

mit bem ©eifte ber grtecbifcben

©pradje — macben wnikn
w ducha greckiego jzyka;
3) jebn =e ÜDiänner dziesiciu

mów zaufania.

Vertrau'te(r), sm. -en, pi.

-e(n), zaufay m., powier-

nik m.\ agent policyjny, de
tektyw m.

Vertran'tljeit, »/., pi. -en,

Vertra'utfeiu, sn.^ --<&, pou-
fao /., zayo /.

Vertreiben, »ertreibe, »er-

treibft, »ertrieb, bab uertrte*

47*
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ben, t'«. 1) wypdzi, wygna;
sposzy, wykurzy, wyprze;
wyrugowa; jmnbn au$ bem
Sanbe — wydali, wygna
kogo z kraju; ber SBinb Der=

treibt bie SBolfen wiatr roz-

pdza chmury; jmnbn au§
bem £aufe — wypdzi kogo
z domu; bie Siebe — wy-
poszy zodziei; ben ^e 'n^
au einet: ©teHung — wy-
prze nieprzyjaciela ze sta-

nowiska; bie Sienen au§ bem
33ienenforb — wykurzy
pszczoy z ulu; bie Äunben
— odstrczy kupujcych;
©eroalt mit ©ewalt — zmódz,
odeprze przemoc przemoc;
eine ßranfl)eit — wyleczy
chorob; jmnbm bie Suft —
popsu komu ch do czego

;

jmnbm bie Sangeroeite —
rozprasza komu nudy; fid)

bie geit mit Staoierfpiel —
przepdzi czas grajc na
fortepianie; jmnbm bie §aul=
Ijeit — odzwyczai kogo od
lenistwa; jmnbm bie ©rißen
— wyleczy kogo z gryma-
sów; ben ©djmerft — umie-
rzy ból; ben junger, ben

2)urft — zaspokoi gód,
pragnienie; öurd) ben ©chtaf

bie SMbtgfeit — pokrzepi
snem znuenie; 2) Boren —
sprzedawa towary; 3) bie

färben — rozprowadza ko
lory, barwy.

SSertret'ben, sn. «•§, $er-
tret'tmttg, sf. 1) wygnanie n.,

wypdzenie «., wydalenie n.
;

rozpdzanie n., wyposzenie
n. ; wyparcie «.; wykurzenie
n.\ umierzenie n., zaspo-

kojenie n. ; 2) sprzedawanie
n., sprzeda /.; rozprowa-
dzanie n.

SBertre'ten, nertrete, ner=

trittft, oertritt, nertrat, I)abe

»ertreten, va. i fict) — w. 1)

fid) ben gufj albo [id) — , nad-
wichn, zwichn, wywi-
chn, nadwery nog; [id)

bie Setne — albo fid) —
rozchodzi si (zasiedziawszy
si); 2) (tretenb oerberben)
roztratowa, zatratowa; bie

©pur — zatratowa lad;
er Ijat bie SinberfdjuCe nod)
nid)t — ma jeszcze pod no-

sem mleko; 3) jmnbm ben

2öeg — zastpi, zaj, za-

skoczy komu drog; 4) bie

©telle jmnbg —, jmnbn —
zastpywa, zastpi kogo

;

bie ©teile beS Königs bei

einer geier — zastpywa
króla przy uroczystoci;

SSaterfteCe bei jmnbm — za-

stpywa komu ojca; id) fcmn
bid) beute babei — mog ci
dzisiaj zastpi, wyrczy;
auf bem üDJarfte nid)t — fein

nie by reprezentowanym na
targu; jmnbn, jmnbs ©ad)e
— zastpywa kogo, czyj
spraw; jmnb ©ad)e nor bem
3lid)ter — broni czyjej spra-

wy; eine Meinung — broni
zdania, opinii; bie ©tdbt ift

im Sanbtage nid)t — miasto

nie ma reprezentanta, posa
w sejmie; er »ertrttt btefeS

§anbel^au§ on zastpuje, re-

prezentuje ten dom handlowy.

Vertreter, sm. -s, pi. —

,

1) zastpca m., substytut m.,

przedstawiciel m., reprezen-

tant m,\ biplomatifcher —
ajent dyplomatyczny; 2) po-

rednik m.\ 3) obroca m.\
ber — einer polittfchen 9ttd)=

tung reprezentant m. polity-

cznego kierunku.

$ertre'terfu)aft, */. pi. »en,

reprezentacya /.; reprezen-

tanci pi.

Vertretung, sf. pi. =en, l)

nadwichnicie »., zwichni-
cie n. ; rozchodzenie n. ; 2)

roztratowanie «., zatratowa-

nie n. ; 3) — be§ SBege za-

stpienie n., zaskoczenie n.

dro^i; 4) zastpstwo n.,

przedstawicielstwo »., wyr-
czenie «., substytucya f. ;

reprezentacya /. ; in 33ertre=

tung be §errn 91. w zastp-
stwie pana N.; bie — be§

SSotfe przedstawicielstwo n.

ludu.

SBcrtrelungSfoften, spl. ko-

szta pi. zastpstwa.

Sertl'iC'D, am. »(e)§, sprze-

da /., rozsprzeda f. ;
—

eines Ruches, einer SBare roz-

sprzeda ksiki, towaru.

Vertrieben, adi. wygnany.
a?ci*trtc'öcnc(r), sm. =en, pi.

«en, wygnaniec m.

Vertriebene, sf. pi. =n,

wyg-nanka /.

Veriric'ugredjt, sn. -es,pi.

»e, prawo ti. rozeprzeday.

Veriri'nfen, »ertrinfe, oer=

trinfft, »ertrinft, »ertran!,

bab »ertrunfen, va. przepi,
przepija; na piciu przep-
dzi; piciem odpdzi, zapi
(troski).

Vertro'tfnen, vn. (fein) wy-
schn, usycha, wysycha,
oschn, zaschn, zasu-

szy si.

SBertrVttnUng, sf. wyschni-
cie «., wysychanie n., usycha-
nie n., zaschnicie n., wy-
suszenie n. si.

Veriröbeln/ va. (I)aben) i)

zmarnowa, przepdzi na
niczem; 2) przetandeci, prze-

szachrown.

SScrtrö'ftcn, I. va. jmnbn
— pociesza kogo, uspoka-
ja kogo; 2) obieca co, zwle-

ka robic nadzieje, zbywa
nadziej; feine ©laubiger »on
einem £ag auf ben anberen —
zwodzi wierzycieli z dnia

na dzie; er »ertrbftet mid)

auf beffere Reiten kae mi
czeka lepszych czasów

;

jmnbn auf lange 3«it tjirt
—

odsya kogo do kalendarza
greckiego ; II. fid) — , vr.

(Ijaben) pociesza si; fid) auf

beffere fttiten — czeka lep-

szych czasów, pociesza si
nadziej lepszych czasów.

Vcrtrij'ftung, sf. pi. «en,

pocieszanie 11., baha na-
dzieja ; daremna obietnica.

Veriru'mWen, va. (fjaben)

äße feine Trümpfe — wyda
wszystkie atuty; (przen. :) wy-
strzela wszystkie naboje.

Vertrustung, sf. oko
stropowe.

$ertit'er, sm. =5, pi. —

,

obacz 3Serfd)roenber.

SBertu'erifd), SBertu'ltdj, ob.

aSerfroenberifd).

Vettu'n, nertue, »ertuft, ner»

tut, nertat, (jabe »ertan, va.

1) wypotrzebowa, spotrzebo-

wa, uy; 2) wyda, straci,

przetrwoni, roztrwoni.

$erto'fdjeit, va. (^aben) za-

tai, zakry, zatuszowa.
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SÖCrtU'fdjUng, sf. zataje-

nie n., zatuszowanie n.

a$erttt'fdjlUt(}§))Oltif, sf. po-

lityka /. zamilczenia, zatar-

cia, zatuszowania.

33erii'&eln, va. (fiaben) bra
za ze; ©te werben e tnie

nidjt — , raeitn .... nie we-
miesz mi pan za ze, jeli . . .

SJerü'fieit, va. (fiaben) po-

peni, dopuci si czego;

ein erbrecfien — popeni
zbrodni ; ©eroalt gegen jmnbn
— dopuci si, uy gwatu
wobec kogo; «ad) oerübter

%at po spenionym czynie

;

SBubenftretcfie— broi, nabroi.

Skrii'feer, sm. =§, pi. —

,

sprawca m.

üBerii'fillltg, sf. pi. =en, po-

penienie »., dopuszczenie n.

si.

SSero'nebeln, va. (fia&en)

zniesawi.
SSeni'netyren, i. ««. (ijaben)

zbezczeci, habi, zesromo-
ci, pokala, splami, znie-

way; profanowa.
Sknt'neljnttig, */. pi. =en,

zbezczeszczenie n., zhabie-
nie »., zniewaenie «., znie-

waga _/.; — Ijettiger ©aefien

profanacya /.

$eni'netnigeit, Liw. (fiaben)

poróni, powani, zakóci;
IT. fid) —, vr. (l)aben) poró-

ni, powani si.

SSctu'nciniflunfl/ */. pl.*tn,
porónienie »., powanie-
nie n.

äkru'ngltmjjfen, va. (fiaben)

uwacza, obraa, szkalo-

wa, ohydzie, obmawia, osa-
wia.

aSero'itgUmjjfimg, sf. pi.

«en, uwaczanie «., obraza

f., szkalowanie n., obmowa
/., 08awianie n., zohydze-
nie n.

SBeru'ngUitfeit, vn. (fein) i)

er ift beim ©ifenbafjnunfall

üerunglüdt mia nieszczli-
wy wypadek kolejowy; er ift

bet btefem Unternehmen r>er-

unglucft straci majtek, zban-
krutowa przy tern przedsi-
biorstwie; baä ©cfiiff ift r>er=

ungliicft okrt rozbi si, za-

ton, zagin; 2) nie uda
si, nie powie si, wzi

nieszczliwy obrót ; ba Unters

nefimen ift uerungliitt przed-

sibiorstwo nie powiodo si,

nie udao si; eine rjermt*

glürlte %$bte nieszczsna, nie-

udatna myl.
SSeni'ngiiicfen, sn. =§, akr*

U'nglÜtfung, sf. pi. «en, nie-

szczliwy wypadek.

SSCru'ngliitfteCr), sm. =en,

pi. =en, dotknity m. nieszcz-
liwym wypadkiem.

SBent'nljeiligen, va. (haben)

obacz ©ntfieiügen.

aSero'nljeüigen, ^öctu'nfici

Itgiing, sf. obacz Entheiligung.

SBent'nreimgen, va. (fiaben)

zanieczyci; bie Suft —
zanieczyci powietrze; ein

ßfeib, ein ©efäfj — powala
sukni, naczynie; bie £>änbe
— pobruka, zabruka rce;
eine SJBunbe — zakazi ran.

SBcnTitreinigen, sn., SSeru'ri*

rCilltgung, sf. pi. =en, zanie-

czyszczenie n., powalanie n.,

zabrukanie «.; (przen.:) pro-

fanacya /.

Sßeru'nftalten, I. va. (fiaben)

zeszpeci, (o)szpeci; biefer

§ut oerunftaltet fie ten kape-

lusz j szpeci; II. nerunftal«

tet, pp. i adi. zeszpecony;

fein ©efiefit ift burd) ein

2ttuttermal febr — twarz
jego jest bardzo zeszpecon
blizn.

SBent'nftattung, sf. pi. =en,

zeszpecenie n., oszpecenie n.

SBeru'ntreiten, va. (fiaben)

przeniewierzy, zdefraudowa,
kra, przywaszczy sobie

bezprawnie; DetuntreuteS ©ut
rzecz sprzeniewierzona.

SBeru'ntreuen, sn. =g, 33cr=

u'ntremtng, sf. pi. »en, (s)prze-

niewierzenie »., defraudacya

/. malwersacyay.

äknt'njieren, va. (fiaben)

(o)szpeci, zeszpeci.

33eru'rfau)en, va. (fiaben)

spowodowa, sprawi, spro-

wadzi, sta si powodem,
narobi, nabawi; ©cfiaben

— zrobi szkod ; ba tDttb

ibr Vergnügen — to jej spra-

wi przyjemno
; fie »erur=

fad)t mir grofse ©orgen na-

bawia mnie wielkiej troski

;

id) rooüte feinen ©treit — nie

chciaem spowodowa sporu,

nie chciaem by powodem
sporu; ba§ bat bie Steuerung

rjerurfaefit to sprowadzio dro-

yzn; er fiat mir grofcen

©cfireden oerurfaefit nabawi
mnie wielkiego strachu; ba§
»erurfaefit mir Surft to mi
sprawia pragnienie.

Söcru'rfadjcn, sn. »8, Söcc=

U'tfad)Ung, sf. pi. =«n, spo-

wodowanie n., powód m.,

sprawienie n., sprowadzenie

w.; nabawienie n.

SSent'rteilen,
t

va. skaza,
zasdzi, osdzi, potpi

;
gum

Sobe — skaza na mier;
3U le&enälängücfiem Werter —
skaza na dozgonne wiezie»

nie; ju ^ßuloer unb 33Iet —
skaza na rozstrzelanie; gu

100 Äronen SBufje verurteilt

fein by skazanym na 100
koron grzywny; in contu-

maciam — zaocznie skaza.
SScru'rtetlung, sf.pl. =en,

skazanie n., potpienie n.,

kondemnata f., wyrok m.,

werdykt m., zasdzenie n.

SSettlC, sf. werwa /., za-

pa m.
23erüie'Ifaä)en, 2krine'I=

faltigen, va. (fiaben) pomno-
y, kilkakrotnie pomnaa,
rozmnoy, mnoy; burd)

©rud; — odbi drukiem;

eine ^IjotograpEjie — kopiowa
fotografi.

SBertne'Ifältiger, sm. =§, pi.

— , kopista m.

^erme'lfäUigiHtg, */• Pl-

=en, pomnoenie rt., pomna-
anie »., rozmnaanie n.

SScruie'IfäliigungSa^arot.

sm. =e, pi. =e, przyrzd m. do
kopiowania.

aSerüie'lfältigmtgggfaS, sn.

=}es, pi. =gläfer, poliskop m.,

szko pomnaajce.
SScröic'rfod)Cn', va. (fiaben)

w czwórnasób pomnoy.
SSctÖO'üfomntncn, L wy-

doskonali, udoskonali; II.

ftd) — , vr. (fiaben) wydosko-
nali, udoskonali si.

^erbo'ttlflmmmutg,' sf. pi.

=en, wydoskonalenie n., udo-

skonalenie n.

SSertoo'UfommnimgSffthig,

adi. dajcy si wydoskopa i
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Sertoo'UIommniingSfutjtg,-

Ictt, */. podatno /. do wy-

doskonalenia.

äkrüo'flftänbifien, ta. (ija.

ben) uzupenia, uzupeni,
dopeni, knnipMowa.

»crbo'ttftfinbipnß, sf. pi.

«en, uzupenianie »., uzupe-

nienie «., dopenianie n.,

kompletowanie n.

2ktttM'd)Cit, w. ßahin) bie

Ködjte — spdzi ncce na

czuwaniu.

SSettDa'djfett, nerroadjfe, nec=

roädjfeft i nerroädjft, nerroächft,

nerroucbg, bin uerroacbfen, I.

en. 1) zaró, zarasta, po-

rasta; ba3 gelb nerroächft

immer mein; mit llnfraut pole

coraz bardziej zarasta chwa-

stami; ber ©tein ift ganj

mit 9Jloo§ — kamie poro
cakiem mchem; bie SBunbe

nerroächft rana zarasta, goi

si, zasklepia si; 2) zrasta

si; bie Säume finb ineinan>

bet — drzewa zrosy si z sob;
(przen. :) ihre ©eelen finb mit»

etnanber — ich dusze zrosy

si ; e§ ift fcbon mit ihm — to

mu ju przeszo w krew; 3)

garbacie, kolawie, ró
nieksztatnie, nieforemnie, ko-

lawo; II. va. (baben) i)

(ausroadjfen) wyró, wyrasta;

fie bat ba3 Äleib — wyrosa
z sukni; 2) (nerlieren) er hat

feine 5Narbe ganj — rosnc
straci ca blizn; III. fi i)

—, er. (baben) obacz ner»

roacbfen I. 3); IV. 1) ner»

roacbfen, pp. i adi. niekszta-

tny, nieforemny, kolawy

;

garbaty; uomny; 2) zro-

nity; zarosy; ein =er Drt
zaróle n. ; mitetnanber —
zronity z sob; (bot.) mit

=en ©taubbeuteln ze zroni-
tymi pylnikami; mit =en

©tempeln ze zronitymi
sunkami.

SSectta'ftf, sn. «§, obacz

Sßerroabrung.

WtWa'tyttn, I. va. 1) scho-

wa ; zacbowa, zachowy-
wa; fie bat mein ©elb gut

oerroafyct dobrze schowaa
moje pienidze; 2) opatrzy,
opatrywa, zaopatrzy; ochra-

nia; ein |>au mit ©djlöffem

unb 3ttegeln — zaopatrzy

dom w zamki i zasuwki

;

nor Sftäffe jtu —l chroni

przed wilgoci; ben ©arten

mit einer SDlauer — otoczy
ogród murem (dla bezpie-

czestwa); bie ©tabt mit

©allen unb ©räben — ob-

warowa miasto; 3) fein l

SRedjt— zastrzedz, zawarowa
swoje prawo, protestowa;

II. fidt) — , er. (baben) opa-
j

trzy, zaopatrzy, zabezpie-

czy si; id) bab mid) gut

gegen bie Kälte nerroabrt za-

bezpieczyem si przeciwko

zimnu; 2) zastrzega si; id)

Dermalere nüd) bagegen, bafj . .

.

zastrzegam si co do tego,

aby...; roobei id) mir meine

fechte oerroabte przyczem za-

strzegam sobie swoje prawa.

SStrttia'brcr, sm. =§, pi. —

,

przechowujcy m., depozyta-

ryu«z m.
"

SBcrtoa^rlid), adi. i adv.

na schowanie, dla schowania.

SBetuialjrlnfen, va. (baben)

zaniedba, zaniedbywa, nie

pilnowa, opuci, zostawi

bez dozoru, bez opieki, nie

dba o co; feine ©rjtehung

ift nerroahrloft roorben jego

wychowanie jest zaniedbane;

einen Kranken — nie dopil-

nowa chorego; non ber 9ca=

turüerroahrloft ze strony przy-

rody, od narodzenia upo-

ledzony.

äkrum'brlofung, sf. pi
«en, zaniedbanie n., niedo-

pilnowanie n., brak m. do-

zoru, opieki.

^ertou'brang, sf. pi. =en,

1) (bez plur.) schowanie «.,

przechowanie n. ; etro. in —
halten mie co pod kluczem

;

jmnbn in — (§aft) nebmen
wzi kogo do wiezienia;

etirj.' in — nebmen wzi co
do przechowania, w depozyt;

2) zastrzeenie n., zawaro-

wanie n., protest m. ;
gegen

etro. — einlegen zaoy pro-

test przeciwko czemu; unter
— meiner Siechte z zastrzee-

niem moich praw.

^eruja'ljntng^amt, **»., =e§,

pi. -ämter, ^ertt)a'hrung^au=

ftOlt, sf., pi. -en urzd depo-

zytowy, przechowawczy.

öerttm'bruttßSbaft, */•

areszt prewencyjny, ledczy.

S3ertöa'I)nntg§mütel, sn.

-%, pi — , 1) rodek zapo-

biegajcy, profilaktyczny,

prezerwatywa/. ; 2) protest m.

93ertna'i)ntng3ort, sm. «e§,

miejsce n. przechowywania.

8ertoMt'feit
t

vn. (fein) osie-

rocie, straci ojca i matk.

SBertoat'ft, adi. osierociay

;

opu«zczonv.

SBertoai'fUttg, sf. osieroce-

nie n., opuszczenie n.

Jöertoa'ltcn, va. (haben)

zarzdza, rzdzi czem;

sprawowa, zawiadywa, ad-

ministrowa; ein 2lmt —
piastowa, sprawowa urzd;

ba§ §au§ — zarzdza, za-

wiadywa domem; bte 9egte=

rung — sprawowa rzd;

ein ©ut — administrowa,

zarzdza wasnoci ziemsk;

eine 'sSormunbfdjaft — spra-

wowa opiek; bie 2Birtfd)aft

— prowadzi gospodarstwo;

ba§ ©d)roert — wada or-
em; fein 9Imt reblid) —
uczciwie peni urzd.

SkrWlter, sm. *§, pi. —

,

rzdca m., zarzdca w., za-

wiadowca m., administrator

m.\ — etne§ ©treitguteS se-

kwestr m.
S5ertDa'Ucrtn, sf. pi. =nen,

rzdczyni /., zarzdezyni /.,

zawiadowczyni /., admini-

stratorka /.; gospodyni /.,

klucznica f.

SBertott'Ittmg, sf. pi. =en,

zarzd m., zarzdzanie n.;

sprawowanie n., piastowanie

n.\ zawiadywanie n., admi-

nistrowanie n.; bie — be§

©tnateS zarzd rn. pastwa.

$erroaltun§au8frf)uf}» sm.

-ffe«. 7)1. -fcbüffe, 1) wydzia
administracyjny, komisya

administracyjna; 2) obacz

•^erroaltunqgrat.

Sßcrtt)a'itung«bcamic(r), sm-

=en, pi. «en, urzdnik admini-

stracyjny.

$erttia'limtg3f>e)orbe, sf.

wadza administracyjna.

S3crtt)a'ltung§bcjtr!, sm. *&,
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pl. =e, okrg m., powiat m.
administracyjny.

93eruia'ltung§bienft, sm. -es,

suba administracyjna.

SkMa'ItungSbireftor, sm.

«=§, pl. »en, dyrektor admini-

stracyjny.

SertDCt'Itunflgfad), sn. -(e)§,

pi. = fädjer, departament ad-

ministracyjny; zawód admi-

nistracyjny.

^ertottUungSgcrtrfjt, sn. >e§,

trybuna administracyjny.

sm. =e3, pl. =t)ö[e, obacz 33er=

roaltungegertcht.

ScröJa'itun9§foftcn, sf. pl.

koszta administracyjne.

2krtoa'Uitng3ma§regel, sf.

pl. »n, zarzdzenie admini-

stracyjne.

Skrnja'itungSrat, sm. =e§,

pl. =räte, 1) rada zarzdza
jca, zawiadowcza, admini-

stracyjna ; 2) czonek m.
rady zawiadowcz j

j.

eruia'ltiing3fad)en, sf. pi.

sprawy administracyjne.

äkrtDtt'ltimgguiefen, sn. =§,

admiuistracya /. ; sprawy
administracyjne.

aSettDaltunggjiDEtg, sm.-e§,

pl. =e, ga f. administracyi.

aScrtDtt'nbcIDar, adi. dajcy
si przemieni, zmianie, prze-

robi.

aScrtta'nbclöatleit, sf. mo-
no /. przemienienia, zmie-

niania, przerobienia.

SBerroa'nbeln, i. va. (haben)

zamieni, zmieni, przemie-

ni, przeobrazi; eine ©träfe

in eine anDete — zamieni
kar na inn; bte gaubertn
nerroanbelte fie in eine ftafce cza-

rownica przemieniaj w kota

;

in einen 21)d)enh,aufen — obró-

ci w perzyn ; in ©elb— skon-

wertowa na pienidze, zrea-

lizowa; in Äalf — zwapni;
in ©lag — zeszkli; II. ftd)

—, vr. (fjaben) przemieni,
zamieni, zmieni, przeobra-a si; m oerroctnbelt ftd) in

n m zmienia si, przemienia

si na n; ftd) in 2lfd)e, galt,

©la§ — spopieli, zwapni,
zeszkli fi; ftd) in ben £etb

unb ba S3ti»t ©fyrifti — prze-

mieni sie w ciao i krew

Chrystusa Pana; bte ©jene

»erroanbelt ftd) scena si zmie-

nia; er tft gang rjerroanbelt

jest cakiem zmieniony, jest

jakby nie ten sam.

SSertoa'nblMtg, sf. pl. »en,

przeuiana f., zamiana f. ;

przemienienie n., zamienie-

nie w., przeobraenie «., prze-

istoczenie n., metamorfoza f.,
transformacya f., konwersya

f., zmiana f. dekoracyi.

$ertoa'nbt, pp. od ner=

roenben i adi. 1) spokre-

wniony, powinowaty ; tnie

finb ©te mit biefem £errn —

?

jakie jest pokrewiestwo pana
z tym panem? roir finb

nafye — jestemy blizko spo-

krewnieni; roir finb burd)

betrat — jestemy spowino-
waceni ; 2) pokrewny, podo-
bny, analogiczny; -.z garben
pokrewne barwy; =e ©pradjen
pokrewne jzyki; btefe SÜnfte

finb mttetnanber — te sztuki

s sobie pokrewne; se ©eelen

ftnben fid) pokrewne dusze

spotykaj si; 3) er voax mit

bem traurigen ©ebanten immer
meljr — oswoi si coraz

bardziej ze smutn myl; er

tft mir mit 10 fronen — on
mi winien 10 koron; —
e<nen ©d)lag mit -er fianb

uderzenie odwrócon rk,
na odlew.

$ertt>a'nbte(r), sm. *en, pl.

=c(n), krewny m., krewniak m.,

pokrewny m., kuzyn m. ; bie

n, krewni pl., parantela /.

SScrttia'nbte^/.ScrtDa'nbttn,

*/. pl. «n i =nen, krewni /.,

krewniaczka f.

$ertoa'nbtenmorb, sm. *e§,

pl. =e, morderstwo popenione
na osobie krewnej.

$ertt>a'nbifd)aft, */ vl-
=en

/

1) pokrewiestwo n., powino-

wactwo «., parentela f. ;
—

in aufftetgenber, abfteigenber

Sinte pokrewiestwo w linii

wstpnej i zstpnej
;

getftige

— powinowactwo duchowe;
— Don Gegriffen pokrewno
poj; bte — ber lateinifchen

SSÖlfer pokrewiestwo ludów
romaskich; 2) = ©efamtf)eit

non SSerroanbten pokrewie-

stwo n., krewni pl., powino-

wactwo n., parentela f.

ÖCrttO'nbtfdlOftltfl), adi. po-

krewny, spokrewniony; »e

SSa^ältniffe w stosunku po-

krewiestwa.
Sertoa'nbtfdjaftögrab, sm.

=e§, stopie m pokrewiestwa.

SScttöa'nbtfCtn, sn. », po-

krewiestwo n., pokrewno/.
SBertoa'men, va. (fjaben)

ostrzedz.

Sertoar/tuntg, sf. pl. «en

ostrzeenie n.

$ertt>a'fd)en, va. (fjaben)

1) wypotrzebowa na pranie
;

2) ben Sag — spdzi dzie
na praniu ; 3) gierte — za-

pra plamy ; bte 5ar& e ift
—

ten kolor jest sprany; (3Ra=

lerei) bie garben — rozcie-

czy, rozmywa barwy, ko-

lory.

SBertDä'ffern, va. (haben)

za wiele wody wla do czego;

rozwodni; (przen. :) t>ertöäffer=

ter ©tit styl wodnisty, mdy.
SBerttje'hett, nerroebp, r>er=

roebft, nerroob i uerroebte, f)a6c

oerrooben i oerroebt va. 1)

wypotrzebowa na tkanie;

fie h,at baS ganje ©ant oer=

rooben wyprzda cae nici;

2) przeplata, przepa; spoi,

zla w jedno; SDahjfjett mit

£Üge — zmiesza prawd z

kamstwem.
33crtt)C't)Ung, sf. przeplata-

nie n„ spojenie n.

33crtöC'u)fClbar, adi. mo-
gcy by przemieniony, da-

jcy sie przemieni.
'
Sertr/edjfeltt, va. (b,aben)

1) zamieni, pomiesza; ©te
— mid) mit §errn ©. za-

mienia mnie pan z panem G-.

;

©ie — immer bie Seurtffe

mieszasz pojcia ; rotr haben

unfere £ute* DeriDechfett po-

mienilimy nasze kapelusze;

3) ©elb — wymieni, zmie-

ni pienidze; ©ufaten gegen

©tiberfronen — wymieni du-

katy na srebrne korony.

ertoCdjfelung, sf. pl. -en,

23ertt>e'rJ)[eln, sn. =§, zamiana

/., pomieszanie n. ; konfuzya

/; fie feben fid) jum S5er-

roechfeln äh.tilidj s tak po-

dobni do siebie, e trudno
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odróni; — ber .ßeitMnflänbe

anachronizm m.; — einer

^ßerfon mit einer anber?n
omyka /'. w osobie.

BtVtßt'Qtn, adi. zuchway,
miay.

SßertDe'flcnljett, */; v l
- ,"en/

zuchwao /., miao /.,

zuchwalstwo n.

jyerUJC'IjCH, L va. 1) roz-

wia, zawia; ber SBinö fiat

ben SBea. mit ©cfinee nerroefit

wiatr zawia drog niegiem;
ber SBinb fiat bte 2i>olfen »erroefit

wiatr rozwia chmury ; II.

vn. (fein) przesta wia;
(przen. :) wywietrze.

Sßettrje'Ijiing, «/• pi. **n,

zawieja /., nieyca /.

Setttie'^ren, va. (fiafien) za-

brania, zabroni, wzbroni;
powstrzyma; ber (Eintritt ift

rjerroefirt wstp wzbroniony.

$erttei'd)U<i)cn, ra.(ljaben)

rozpieci, zniewieciaym
uczyni ; II. ftcfi — , vr. (fiafien)

zapieszcza si, zniewiecie

;

III. t)ermeicr)£ictjt, adi. rozpie-

szczony, zniewieciay.

SBerttJet'fljlidjung, */ znie-

wieciao f.

SBertoci'gent, va
%

(fiafien)

odmówi, odmawia, wzbra-
nia, wzbroni; ben ©efior=

fam — odmówi posusze-
stwa; bte 2ifigafien — wzbra-
nia si paci podatki, od-

mówi pacenia podatków

;

eine (Stnlabung — odmówi
zaproszenia; lnnafime oer=

roeigert nie przyjmuje si,

zwraca si.

Skrtoet'genmg, sf. odmó-
wienie »., odmowa/., wzbro-
nienie n.

58ertoet'geriing§fatt, sm.*(,
odmowa /.; im =e w razie

odmowy.
Sßci'trjei'Ien, «n. (fiafien) (za)-

bawi, przebywa gdzie; za-

trzymywa si, pozostawa;
ein SSierteljafir' auf bem Sanbe
— poby, zabawi wier
roku na wsi ; er oerroetlt fieute

fefir lange zatrzymuje si
dzisiaj bardzo dug-o.

$ertt»ei'nen, va. (fiafien) i)

przepaka, na paczu prze-
pdzi; 2) bte ©cfimerjen —
paczem ukoi ból; 3) ber

tränen Quell ift uerroeint

zdrój ez jest wyczerpany ; 4)

wypaka, zami zala; feine

Singen — wypaka oczy

;

nerroeinte Slugen zapakane
oczy, oczy spuchnite od
paczu.

SSetttct'^ sm. =fe§, pi. =fe,

nagana/., bura /.; jmnbm einen

fcfiarfen — erteilen zgromi,
skarci, zburczy kogo, da
komu potn bur, zmy
komu gow, kapitu wy-
trze.

aSertoet'feit, cerroetfe, »er=

roeijeft i nerroeifr, nerroieg,

Ijafie uerrotefen, va. 1) odsy-

a, odesa, kaza si uda;
id) nerroeife ben Sefer auf ba
SSormort odsyam czytelnika

do przedmowy; icfi erlaufce

mir, Sie auf ben Äatalog ju
— pozwalam sobie zwróci
uwag pask na katalog;

jmnb auf ben 3immermefiri=
tag — wystawi komu prze-

kaz na Pana Boga; non einem
junt anberen — odsya od
Anasza do Kaifasza; fur
ba§ ©cfirourgericfit — odesa
przed sd przysigych; 2)

jmnbn au> bem Sanbe albo

beö Sanbeä — wygna kogo
z kraju; auf 3roangsn)ofin=

ft$ — zesa na przymuso-
wy pobyt; er ift au§ ber ©cfiule

uerroiefen roorben zosta wy-
kluczony, wydalony ze szkoy;

3) jmnbm etm. — wytkn
komu co, napomn, na-

pomina kogo o co, gani
komu co; ba§ tnufj tfitn

auSbrüdlid) »erroiefen roerben

za to mu trzeba da porz-
dn bur.

äkrmet'fltng, sf. I) odsy-
anie n. ; 2) wygnanie «.,

banicya /., napdzenie w.,

wypdzenie n., wykluczenie
n. ; 3) obacz SBerroei.

SkiüK'lfett, »n.(fein) (z)wi-
dn.

Sßertrje'Iien, sn. *§, Wtmt'l-
fllttg, sf. widnicie n.

%ttM'ltlifytl,I.va. (fiafien)

sekularyzowa, zmienia Btan

zakonny na wiecki ; II. vn.

(fetn) przej na stan wiecki.
23crtt)e'ltltd)ung, */. za-

miana /. na stan wiecki;
sekularyzacja /.

a$ertoC'nbbar, adi. dajcy
si uy.

äkruK'nbliarfeit, sf. mo-no f. uycia.

SSci'toe'H&en, »erroenbe, ner;

raanbte i »erroenbete, fiafie

nerrcanbt i uerroenDet, I. va.

1) (afiroenbeit) odwróci; er

nerroanbte !ein Sug non ifir

nie odwróci oka od niej, nie

spuszcza oka z niej ; 2) (an«

roenben) oy, powici,
wyda, obróci na co, do-

kada do czego; utel S^K
©orgfatt, SDiüfie auf etro. —
powici na co duo czasu,

troskliwoci i trudu ; icfi Jann
ifin ganj gut baju — mog
go dobrze uy do tego; icb

fann biefe ©am ganj gut
— mog dobrze zuytkowa
te nici; gletjj auf etto. —
dooy pilnoci do czego;

er fiat ntel ©elb jum 89au

nerrotnbet wyoy, wyda
duo pienidzy na budow;
fte oerroenbet uiet auf 5Uet-

bung oy duo, wydaje wiele

na garderob; 4) obróci,
przewróci na drug stron;
II. ficfi — , vr. (fiaben) ficfi für

jmnbn — wstawi 6i, przy-

czyni, przemówi za kim,

zajmowa, interesowa si
kim ; interweniowa dla kogo;

ficfi bet jmnbm — poczyni u
kogo kroki.

SßertDe'ltuimg, sf. 1) oe-
nie «., powicenie n. ; uy-
cie »., uytek m., zuytko-
wanie n.\ finbet fiter feine —
tego tu uy nie mona; 2)

wstawienie n., wstawienni-

ctwo n., protekcja /. ;
przy-

czynienie n, si; jmnbn urn

feine — erfucfien prosi kogo
o wstawiennictwo, protekcy,

Sßertoe'rfen, nerroerfe, ner«

mirfft, oermtrft, nerroarf, fiafie

oerroorfen, I. va. 1) zarzuci
co; rozrzuci, porozrzuca;

eine Qeite — rozrzuci wieisz;

einen ©ang — (góm.) wypa-
czy przekop; 2) (roegroerfen)

odrzuci, nie przyj; einen

geugen, einen ©efdfitrjorenen

— odrzuci wiadka, przy-

sigego; ein ©efefc — odrzu-
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ci ustaw; et fjat meinen
9tat »erroorfen nie przyj
mojej rady; biefe SJieinung

ift nid)t j(U — to zdanie

mogoby by przyjte ; 3)

biefer ^jßlan ift fdjon längft

rjenuotfen ten plan ju dawno
zarzucony, poniechany; II.

vn. (fjaben) poroni
;
porzuci,

rodzi nieywe mZode (o zwie-

rztach); Iii. ftd) — , vr.

(fyaben) 1) (p)omyli si w
rzucaniu, w rozdawaniu kart,

w liczeniu pienidzy ; 2) spa-

czy si; ber Haften Bat ftd)

oerroorfen szafa si spaczya.

Sewe'rfltdj, adi. godzien
pogardy, niegodny, zdrony,
niezasugujcy na przyjcie;

eine =e Seljre zdrona nauka.

akrttie'rfitdjfett, sf. zdro-no f.

SBertne'rftutg, sf. pi. =en,

zarzucenie n.\ porozrzucanie

».; odrzucenie »., nieprzy-

jcie n.; nagana /., reproba-

cya /.; poronienie n., porzut

m. (ow.).

SScrtoc'rtcn, va.
^
(ijaben)

spienia, spieniy; reali-

zowa; uy; biefe Sffiare ift

fdjroer JU — ten towar daje

si trudno spieniy; fein

(Selb gu 6% —
* ulokowa

pienidze na 6°/ ; id) fann
ba§ gang gut — mog to

bardzo dobrze uy.
Sßertne'ricn, sn. <*$, $er=

OiCrtUltfi, sf. pi. -en, spie-

nianie n., uytok m. ;
—

non papieren realizowanie

n. papierów; id) fiabe fein

— bafür nie mam uytku
na to.

83ertt>e'ferr, L vn. (fein)

(z)gni, zbutwie; zanika;
II. va. (Ijaben) zawiadywa,
zarzdza, administrowa;
jmnb§ 2lmt — peni czyj
funkcy, zastpywa kogo
w urzdzie; ba Steid) —
wada, zawiadywa pa-
stwem.

SkrWfer, sm. *§, pi. —

,

zawiadowca m., zarzdca m.,

administrator m.\ substytut

m., zastpca m.
krtt)e'3Ud), adi. podlega-

jcy zepsuciu, zgnilioie,

skaeniu.

2}ertoe'3lidifeit, sf. podle-

ganie n. zepsuciu, zgniliuie.

2krti)e'fmtg, sf. i) zepsu-

cie n., zgnicie w., skaenie
n. ; in — übergeben przej
w stan zgnilizny ; 2) zawia-
dywanie «., administrowanie
n.; geitroeilige — be§ 3ieid)e§

regeneya /.

Söerttic'fmtgstyroseft, sm.

=ffes, pi. =ffe, proces m. gnicia.

SBertrjc'tteit, va. (Caben) l)

zakada si ; 2) przegra w
zakady.

SÖCriDC'ttCrt, adi. 1) nie-

godziwy, przeklty, dyabel-

ski; 2) zniszczony, zepsuty

przez niepogody.

SScttiJt'djCn, adi. (pp. od

oerroeitt)en) przeszy, upy-
niony; bie jüngft =e 3"t czas

wanie co miniony; =»t

Qaljr zeszego roku.

$ertrjt'd)fen,
r

va. (baben) 1)

wypotrzebowa na czernido

;

2) ©elb — przeputa pieni-
dze; 3) obacz SDurcbpriigeln.

Sßertnt'tfeln, I. w. (IjaBen)

zawika, zamota, pomota,
zaplta, poplta, splta;
(przen. :) uwika, zawika,
zabaamuci, wcign;
jmnbn in eine unangenehme
©adle — zawika, wcign,
wpakowa kogo w nieprzy-

jemn spraw; er ift aud) in

oiefen §anbel »etroicfelt jest.

take zawikany, uwikany
w t spraw; II. fid) — , W.
(tjaben) zawika, wika si,

zamota, pomota si; fid) mit

ben giijjen in etro. — zapl-
ta, zamota nogi w co; bas

©am I)at fid) gang — nici

si cakiem zapltay, zamo-
tay; fid) in einen ©treit —
[äffen da si zawika w
sprzeczk; fid) in feinen

Sieben — plta si w mo-
wie, baamuci; 111. Vit"

roicfelt, pp. i adi. 1) zawi-

kany, zamotany, zapltany

;

in einen äanferott, in ein

Komplott — zawikany w
bankructwo, w spisek ; 2)

zawiy; eine »e ©e[d)id)te za-

wia historya ; eine «e ©treit=

fcage skomplikowana kwestya
sporna.

a3cvtt»i'tfclung f */• P l -
'tn

>

zawio f. ; zawikanie «.,

zamotanie n.
;

gmatwanina

/., zagmatwanie n.; kom-
plikacya f. ; konfuzya f. ;— im ©djaufpiele intryga /.,

wze m.
SBertoie'gen, oerroiege, net*

roiegft, oerroiegt, oerroog, bab
oerroogen, I. va. way, prze-

way; roir f)aben bas Horn
— laffen dalimy przeway
yto ; II. fid) — , vr. (fjaben)

przeway si, omyli si na
wadze.

SScttDt'lbem, I. vn. (fein)

(z)dzieze; ein gelb — lajfen

zastawi pole odogiem;
(przen.:) ein Äinb — laffen

da dziecku dziko rosn;
bie ©iten finb bort ganj

nerroilbert obyczaje s tam
cakiem zdziczae, zdemora-
lizowane; II. »etroUbert, pp.
i adi. zdziczay, barbarzy-
ski, zdemoralizowany, nie-

kultywowany.

SSCItm'l&ening, sf. zdzi-

czenie n. ; brak m. kultury;

deprawacya /. ; zdemoralizo-

wanie n.

JBertoi'ütgeit, va. (Caben)

obacz 33eroilligen.

S3crtt)i'nben, tierroinbe, »er«

rotnbeft, »erroinbet, rerroanb,

bab oerrounben, va. prze-

bole ; znie ;
przezwyciy

;

ba3 rairb er nid)t fo balb —
tego on tak prdko nie prze-

boli, dugo tego nie zapomni;

er I)at bie Äranfijeit noaj nid)t

ganä oerrounben nie wyleczy
si, nie zmóg jeszcze ca-
kiem tej choroby.

SßertDt'rleit, va. (l;aben) i)

tkajc wypotrzebowa ma-
teryau; aße§ 3Ket)l — wy-
potrzebowa na ciasto ca
mk; 2) przez zawinienie,

dopuszczenie si czego utra-

ci; fein Seijen — postrada
lenno (dopuciwszy si czego);

er b,at ba3 2eben oerroitft za-

suy na mier; er t)at fein

9?ecbt oerroirft jest pozbawio-

ny prawa; er b,at alle feine

©üter oerroirft wszystkie jego

dobra skonfiskowano; er !)at

eine ©elbftrafe oerroirft zosta
skazany na grzywn; roa



^ycrmi'rtlidjcn 740 i?crtoii'nbeii

fjabe icfi Tjertuirft? co ja zbro-

iem, co za zbrodni pope-
n em, w czem zawiniem?

SJcrUH'rllidjcn, va. (fja-

ben) urzeczywistni, realizo-

wa; etro. in firf) — uosobi,

personifikowa; II. ftd) —

,

vr. urzeczywistni si; spra-

wdzi si; realizowa si;

bie 9lad)rid)t fjat ficfi nerroirf;

lidjt wiadomo si spra-

wdzia.
SertDi'rHidjeit, sn. -§, Sßcr=

Uli'rflidjling, f. urzeczywist-

nienie n. ; realizacya /., spra-

wdzenie n., stwierdzenie n.

$erH)i'rfiiitg, sf. strata /.,

utrata /.

SBertDt'rren, i. va. (fiaben)

zaplata, poplta, zamota,
pomota, (zagmatwa, po-

miesza, zamci, pobaamu-
ci, zbaamuci; ^äbcn —
zaplta, zamota nitki

;

Jpaare — rozczocbra, pobu-
rzy wosy; bie 2lngelegen=

fiett — pogmatwa spraw;
ben ©eift, btn ©inn — za-

mci umys; jmnbn — po-

baamuci kogo, wprowadzi
kogo w ambaras; bie Segrtffe— miesza, konfundowa po-

jcia; II. ftd) —, er. (Ijaben)

zaplta, zamota, zagma-
twa si; zamci, pomiesza
si ; zbaamuci, pobaamu-
ci si; skonfundowa, zmie-

sza, zaambarasowa si.

SBetttn'rrt, adi. I) take:
nerroorren, zapltany, popl-
tany, spltany, zamotany,
pomotany; zagmatwany, ba-

amutny, skomplikowany;
eine =z Slngelegentjeit zagma-
twana, skomplikowana spra-

wa ; ein =er (take: rjerroorre»

ner) ©til, Sopf baamutny
styl, baamutna, niejasna

gowa; nerroorrene Stecbnung
zamotany, zagmatwany ra-

chunek ; 2) zmieszany, skon-
fundowany, zbaamucony; er

ftefit — aug wyglda zmie-
szany; jmnbn — macfien
zbaamuci, skonfundowa
kogo, wprowadzi kogo w
ambaras; ber Sum madjt
mid) gang — trac gow z

powodu tego haasu.

SBertm'rrung, sf. pi. «en,

zamieszani« n., zamotanie n.,

zagmatwanie n.
;
pobaamu-

cenie w., baamuctwo n.

;

zamcenie n.; komplikowa-
nie n., komplikacya f. ; kon-
fuzya /. ; niead m. ; zamt
m., odmt m.; eine — an=
ricfiten wichrzy, (za)mci,
zaburzy; — fcer Sinne po-

mieszanie n. zmysów; er |at

im §aufe — angerichtet zro-

bi w domu wielkie zamie-
szanie ; aHe§ liegt im 3 mmer
in größter — wszystko w
pokoju ley w najwikszym
nieadzie, nieporzdku; 2)

jmnbn in grcfte — bringen
zaambarasowa kogo, wpro-

wadzi kogo w wielki am-
baras, skonfundowa kogo,

wywie kogo z równowagi,
kontenansu.

Skrtot'rtf djafteii, va. (fiaben)

przegospodarowa, straciz gospodark.

33erÖ)i'fd)bar, adi. dajcy
si zamaza, wymaza.

SBertM'fdjeti, va.^ (baben)

rozmaza, zamaza, wyma-
za, zaciera, zatrze, wy-
trze; bie gnfcfirift ift fefion

ganj rjernufctjt napis ju ca-
kiem zatarty; iljre ©cfiönfieit

ift burd) bie ^afire nernüfefit

jej pikno przez wiek si
zatara; (przen. :) bie ©!anbe§=
unteridjteoe — zatrze rónice
stanu.

SBerti)i'fd)eit, sn. =§, SScc=

tt)i'fd)un(J, sf. pi. =en, zama-
zanie n., wymazanie n., za-

cieranie n., zatarcie n.

SBerttH'ttertt, I. vn. (fein)

zwietrze, wywietrze, uledz

zepsuciu; II. va. puapk
nasmarowa przynt (ow.).

SSertüi'tteit, adi. zwietrzay,
wywietizay; spróchniay;
=er Rali zwietrzae wapno.

$ertDt'tterung, sf. pi. =en,

zwietrzrnie n.

SöcrtDt'ttoen, vn. (fein)

owdowie.
SöertDi'tÖJCt, adi. owdowia-

y; bie -e ©röfin 9t. wdowa
po hrabiu N.

35ertto'gcn, I. pp. od rjer»

mögen i nerroegen; II. adi.

obacz SSerroegen.

SBerirjr/genljeit, sf. obacz
Sßerroeqenbeit.

SBerttiJ'bnen, I. va. (fiaben)

zepsu kogo zbytniem doga-
dzaniem, rozpieci; le przy-

zwyczai, znarowi; fie fiat

ba ftinb febr nerroöljnt roz-

piecia bardzo dziecko; er

ift im ©ffen nerroefint ma
zbyt wydelikacony smak; II.

fidj — , vr. (fiaben) zapieci
si, le si przyzwyczai, na-

bra zych nawyczek.

^Cl'lnÖ'ljllt, adi. rozpieszczo-

ny, zapieszczony, wydelika-
cony.

Skrtoö'&utljeit, */. zapie-

szczenie «., rozpieszczenie «.,

wydelikacenie n. ; e§ gefiört

fefion große — baju, urn . .

.

trzeba ju by bardzo za-

pieszczonym, aeby . .

.

Sßerttö'hnitng, sf. zapie-

szczanie n., rozpieszczanie

11., wydelikacanie w.

SBetöio'rfen, pp. od oer=

roerfen i adi. nikczemny, po-
dy, bezecny, niegodziwy,

ein =er 3J?enfct) wyrzutek m.
ludzkoci.

SBeriDO'rfcitljeit, sf. nik-

czemno /., podo f., be-

zecestwo 11., niegodzi-

we /.

SßettOO'rren, adi. zawiy,
zawikany, pomieszany, ba-

amutny; -e 3«ug jufammen»
reben mówi pite przez dzie-

site, baamuci; -e ÄrtftaUt=

fation mieszana krystalizacya.

SBertto'rrenfieit, sf. zawi-o /., zamieszanie n. ; ba-

amucenie ii. ; konfuzya /.

;

niead m.

SBertDlt'llblJar, adi. mogcy
by zranionym

;
(przen. :) obra-

liwy, wraliwy, czuy; bie

=fte ©telle feines $erjen§ naj-

draliwsza struna w jego ser-

cu ; auf biefent fünfte ift er

— na tym punkcie jest on
wraliwy, ozuy.

SSeruiii'itöbarfeU, */. mo-no f. ranienia; (przen.:)

obraliwo /., wraliwo
f., czuo f.

SSerttiu'tiben, va. (^aben)

(z)raui, skaleczy, porani,
pokaleczy; (przen.:) obraa,
obrazi.
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SBeMu'nbett, pp. od t>er>

roinöen.

SSemu'nbern, i. va. (fjaben)

zadziwi, zdziwi; fte roaren

barü6er fe^tr oerrounbert byli

tem mocno zdziwieni; biejer

Slnblirf nerrounberte unb er=

fdjrecfte jugletd) widok ten

zadziwia i zastraszy równo-
czenie; e§ roäre ntdfit 3um
— , rocnn . . . nie byoby nic

dziwnego, gdyby.. .; er fafi

mid) »erroun^ert an spojrza
na mnie ze zdziwieniem; II.

fid) —, vr. (I)aben) zdziwi,
zadziwi si; bu barfft bid)

barttber ntd)t — nie powinie-

ne dziwi si; barüber roirb

er fid) feljr — mocno si tem
zdziwi.

SSertoiTnberiidj, aSenrju'n«

uCi'fuilt, adi. zadziwiajcy,
dziwny.

^CnoU'nbCrUItg, sf. zadzi-

wienie n., zdziwienie n., za-

dziw m. ; in — ftijert wpra-
wi w zadziwienie.

SBeröm'nbenmgaöoü', adi.

peen zadziwu, zdziwienia.

Sewu'nbeningäseidjen, *».

=§, pi. —, = 2tu3rufung=
eichen.

Sßcrtöu'nbung, sf. pi. =en,

zranienie »., rana f., skale-

czenie n. ; töbüdje — rana
miertelna; er ift feinen =en

erleben zgin wskutek odnie-

sionych ran.

SSertoü'nfdjen, I. va. (fjaben)

1) przeklina, zorzeczy; id)

üerraünfd)e ifin für biefen ©In»

fctU przeklinam ge za ten po-

mys; oerroünfcfit ! do wszyst-

kich dyabów!; 2) zaklina,
zakl, zarzec, zaczarowa;
II. oerroünfcfir, pp. i adi. 1)

przeklty; eine -e @efd)id)te

przeklta sprawa; ein «er

39efud) przeklta wizyta; 2)

take oetlüunfdjen zaklty,
zaczarowany; ein t>ecroun=

frhene ©d)lo& zaklty, zacza-

rowany zamek; ber uerroun»

fd)ene 'Crin* zaklty ksi.
83ertrjü'nfd)ung, sf. pl*tn,

1) przeklestwo n , zorze-
czenie n.; wyklcie »., ana-
tema f. ; =en gegen jmnbn
ausflogen zorzeczy komu,
ciska na kogo przekle-

stwa; 2) zaklinanie n., za-

klcie «., zaczarowanie n.

Ißerttiü'nfdjungöformel, sf.

pi. =>n, zaklcie «., formua

f. zaklcia.

öerwü'tjcn, va. (fjaben)

przekorzeni, zanadto za-

prawi, przyprawi korze-

niami.

öertoü'ften, va. (fiaben)

(s)pustoszy, niszczy; ein

Sanb mit geuer unb ©djroert
— pustoszy kraj ogniem i

mieczem.

SBerurit'fter, sm. =§, pi. —,
(s)pustoszyciel m., niszczy-

ciel m.
Sertmrftiiitg, sf. pi. =ett,

spustoszenie n., zniszczenie n.

SScraa'gcn,
t

vn. (fiaben)

zwtpi, straci wszelk na-

dziej, rozpacza; fie nerjagt

urn mid) albo meinetroegen
rozpacza o mnie, traci na-

dziej co do mnie; oerjage

ntd)t! nie tra nadziei! id)

oerjage, ob e§ mir gelingen

roirb wtpi, czy mi si ula.

öerja'jjt/ adi. bojaliwy,
nie ufajcy sobie; rozpacza-

jcy, struchlay, trwoliwy;
— roerben straci nadziej;
nad) biefer 2tntroorr bin id)

fd)on ganj — po tej odpo-
wiedzi jestem ju cakiem
zrozpaczony.

$erja'gtf)ett, sf. bojaii-

wo /., trwoliwo /., brak
m. zaufania, brak m. odwagi;
rozpacz f.

25erjaulen, fid)— , vr. (fiaben)

przeliczy, przerachowa si.

33erja'l)nett, va. (fjaben) i.

opatrzy w zby, zby w czem
porobi, zazliia; II. vn.

(baben) przesta dostawa
zby.

'
Set^a'hmtng, sf. pi. =en,

zazbienie n., strzpia /.,

sztrab m.

ajersa'jjfeit, va. (ijaben) i)

zaczopowa, zaszpuntowa;
2) szynkowa, wyszynkowa;
(przen. :) e roirb nidjtg oer=

japft nic si nie daje.

SScrsa '^fuiig, */. pi. =en, l)

wizanie n. na czop, pitka
/., zb m., pp m.

t
czop m.

;

2) wyszynk m., szynkowa-
nie n.

SSerja'Meln, vii. (fein) trz
si; jmnbn — laffen da komu
dii^o czeka.

SSerjä'rtetn, va. (f;a6en)

pieci, rozpieci, rozpie-

szcza, zapieszcza.

aScrjÜ'rtClung, sf. pieszcze-

nie n., rozpieszczanie n., za-

pieszczanie n.

SBerjait'fe-ew, va. (fyaben)

zaczarowa; czarodziejsk
moc przemieni, przenie
co; jmnbn auf einen getfen— zaczarowa kogo na ska;
uer^auberteä ©d)tof$ zaczaro-

wany zamek.

Söerjau'fientng, sf. pi. =en,

zaczarowanie n., czary pi.

Serjäu'lteit, va. (fiaben)

potem przegrodzi, ogrodzi,
zagrodzi, oparkani.

Scrjäu'nung, sf. pi. -en,

zagroda /., opocenie «.,

oparkanienie n.

Scrjc'djcn, va.
r

(fjaben)

przehula, przeputana trunki;

na pijatyce spdzi czas.

SBerjc'ftnfodjett, va. (fiaben)

pomnoy dziesiciokrotnie.

SScrjC'^nten, Va. (§aben)
paci dziesicin.

SSerSC^ntuhg,
'

sf. dziesi-

cina /.

Sßerje'ljren, i. va. (fi, ab en)

1) zje, zjada, spoywa,
konsumowa; bie nerjefirenbe

Älaffe konsumenci pl.\ nom
jCeuer najefirt zniszczony og-

niem; ber ülietb cerjefirt i)n

zazdro go poera; ba %it=

ber nergefirt i^n gorczka go
trawi; oonSäuren nerje^rt wy-
gryziony przez kwasy; btefe

^ftanje ift non llngejiefer

oerse^rt t rolin owady
tocz, niszcz; 2) wypotrze-

bowa, wyda najado, prze-
je; przejada; fem §ab unb
©ut — przeje swój maj-
tek; er (>at täglid) 20 fronen
IM — moe wyda dziennie

20 koron ; roaä l)abe irh oer=

gefirt? ile mam paci? II.

fid) — , vr. zagry si, za-

martwi si, trapi si, umrze
ze zgryzoty; fid) in ©ram,
<3el)nfud)t — gin ze zmar-
twienia, tsknoty; fid) in

£tebesfel)nfud)t — trawi si
w tsknicy miosnej; III.



SBerse'ljrer

Der^ebrenb, ppr. i adi. spo-

ywajcy, konsumujcy, zja-

dajcy ; niszczcy, trawicy,

bie
'

«e Setbenfdjaft trawica

namito; bie SBeraebrenbeu

konsumenci pi.

SBcräCljrer, sm. -8, pi. —,
konsument m.

SBerjChrt, adi. zjedzony,

spoyty; zniszczony; rjon

einer Seibenfcfjaft — trawio-

ny namitnoci.
äkrje'ljriinö, sf. pi. =en,

spoycie «., spotrzebowanie

n-, konsumcya /.; wyniszcz-
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nie ».

«cräeljnmgSgcgenftnnbe,

sm. pi. artykuy spoywcze.

öwje'Drunßgfteuer, */. pi-

-n, podatek spoywczy, kon-

sumcyjny.

SBctjei'flnen, i va. (baben)

1) faszywie, le co odryso-

wa; 2) spisa, zapisa,

wpisa, zaznaczy; ba3 aÜe3

ift in meinem SBuche nerjeid)=

net to wszystko w mojej

ksice zapisane, zanotowa-

ne;' (einjeln rjerjeidjnen) spe-

cyfikowa, wyszczególni;

ftiicfroeife — inwentowa,

robi inwentarz; junt »er=

jeidjneten ßurfe po notowa-

nym kursie; II. fitf) — , vr.

(rjaben) pomyli sie w rysunku.

JBerjet'djntö, sn. *ffe8, pi.

=ffe, spis m., wykaz m., lista

f.,
katalog m., rejestr m.,

inwentarz m.
;

genaues —
specyfikacya /.; (9tamen8ltfie)

nomenklatura f.;
— be§ 2>n»

rjatte indeks m.\ — ber

greife taryfa f.
cen; (Sßoren«

»erjeidjniS) koneygnacya f.,

faktura /. ; ein — aufnehmen

inwentowa, robi inwentarz;

— ber aSerftorbenen lista f.

zmarych; — ber ©lüde re-

pertuarz m. (teatr); — ber

Srudfebler spis omyek dru-

karskich; — neu erfcbienener

SBerfe katalog nowo publi-

kowanych dziej.

93erjei'd)nung, sf. pi. «en,

1) a) (.bez plur.) take: 3Ser=

jetdjnen, pomyka/, w rysun-

ku; b) (z plur.) pomylony
rysunek; 2) a) (bez plur.)

take: Serjeid)ntn, spisywa-

nie M., zapisywanie n., za-

znaczanie n., specyfikowanie

«., rejestrowanie «., inwen-

towanie n.\ b) (z plur.) spis

m., wykaz m., lista /., rejestr

m., katalog m.

Sßerjci'Iicn, oerseilje, ner«

jeibft, uerjeil)!, uerjief), bab
oerjieben, va. (baben) prze-

baczy, wybaczy, darowa,

odpuszcza: ner^eibe mein

Unrecht wybacz moj win;
— ©te! przepraszam! wybacz

pan! uerjeib'3 mir ®oit!

niech mi Bóg przebaczy!

e§ tft nidjt 3U — to nie do

wybaczenia; bie ©ünben —
odpuci grzecby; jmnbm
eine ©tiafe — darowa ko-

mu kar; bteSmal foli bir

tjerstet>en' fein tym razem

niecbaj ci bdzie wylarzo-

nero.

aScrjet'filiä), adi. mogcy
by przebaczonym, do prze-

baczenia, wybaczenia; od-

puszczalny.

aSerjCt'ilung, sf. przeba-

czenie «., wybaczenie n. ;
—

einer ©d)ulb darowanie n.

winy; um — bitten prze-

prasza, prosi o przebacze-

nie ; id) bitte um — przepra-

szam, prosz darowa, wy-

baczy; tt)r roerbet — finben

wam bdzie odpuszczono;

— erlangen przebaga, uzy-

ska przebaczenie.

SScrjc'rrcn, I. va. (paben)

wykrzywia, wykrca, ze-

szpeci, zdeformowa; ba§

©efidjt — wykrzywi twarz,

stroi grymasy; ben 5)1 unb
— wykrzywi, wykrci
usta; er bat ba nerjerrt bar»

gefteUt zrobi z tego karyka-

tur; ein Dementes 33x1b kary-

katura/. ; U. fid)— , vr. (Ejaben)

wyki ywi, wykrci si.

SSerje'nung, sf. pi- =™>

1) (bez plur.) take: SSer»

ge'rren, sn. •>%, wykrzywianie

n., wykrcenie n., robienie

n. grymasów, zeszpecenie n.

si grymasami; (z pi.) ka-

rykatura /.. grymas m. ; 2)

skrcenie «., kontorsya /.,

kontrakcya /.

JBerje'tteln, va. (haben) l)

porozrzuca, rozprószy, po-

vi>erjte'i)cu

rozsypywa; 2) (oergfttbeu)

rozrzuca, trwoni.

SBerse'ttelrt, sn. -8, «er-

jC'ttellHlfl, sf. I) rozrzucame

n., rozpraszanie n., rozsypy-

wanie n.\ 2) (SSergeubung)

rozrzucana «., trwonie-

nie n.

SBerjt'cht, «ot. -(03, vi- •«/

zrzeczenie n. si, zaniechanie

n., renuncyacya /., ustpienie

n., cesya f.; auf etro.
—

leiften zrzec, wyrzec si czego.

S3crsi'd)tejt, vn. (haben)

zrzec si, wyrzec si; odst-

pi, ustpi; id) mufc auf

biefeä Sßergnügen — musz
si zrzec tej przyjemnoci,

musz zrezygnowa z tej

przyjemnoci; JU jmnb§ ©un»

ften auf etm. — zrzec si

czegro Da czyj korzy.

SBcrsiditen, sn. =§, obacz

SBertfcbtleiftung.

©ctji'Aitieiftcr, sm. =3, pi.

— zrzekajcy n. fi.

58crsi'^«tftiing, */. pi-

«en, zrzeczenie n. si, wy-

rzeczenie n. si, zaniechanie

n., renuncyacya/.; odstpie-

nie n., ustpienie n., cesya f.

S3crji'u)tkr!unbc, sf. pi.

=n, akt m., dokument m.

zrzeczenia si, renuncyacyi;

cesya /.

Sßcräie'bcn, »erjiebe, »er=

jtebft, nerjietjt, r-erjog, fyate

oerjogen, I. va. 1) wykrzy-

wi, skrzywi; ben 3Jiunb

jum Sad)en — wykrzywi
usta do miechu; er ner^og

ba§ @eftd)t gum SBeinen ze-

brao mu si na pacz; ba§

©efidjt — óbacz nerjerten;

er tat bie§, ob;ne eine SKiene

ju — zrobi to, nie skrzy-

wiwszy si; er roagt fetne

2JUene »or tym ju — w jego

obecnoci nie odwaa f-i na-

wet powiek mrugn; 2)

(jiet)enb r.erfd)Iingen) ein »er.

äogener 5Ramen5ug monogram

m.; 3) eine ©rube — robie

pomiary w kopalni; 4) le

wychowa, psu, rozpieci;

zbyt pobaa; 5) le, faszy-

wie pocign, omyli si

w posuniciu (szachy, war-

caby); 6)' bie @id)t bat ib>

alle ©lieber »exogen podagra
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i<erjuKi'fclu

powykrcaa mu wszystkie

czonki; II. ftd) —, vr. (tjaben)

1) spaczy, wypaczy sie;

2) omyli si w posuniciu,
faszywie pocign (w war-
cabach); 3) bein Äleib bat ftd)

»ergogen twoja sukuia si
wycigna, le ley ; 4) bte

SBolfen — fid) chmury si
rozchodz, rozpraszaj; bte

©cbmerjen — ftcfc boleci
przeszy, miny; bie ©e=
fcbroulft fiat fitt) Derjogen pu-
chlizna rozesza si; prze-

wlec, przecign si; eS

fann ftcb nod) lange mit feiner

2Intimft — przybycie jego
moe si jeszcze dugo prze-

wlecze; III. vn. (fiaben)

1) (za)bawi gdzie, zatrzyma
si; (za)czeka; 2) przenie
si, zmieni mieszkanie, prze-

prowadzi, wyprowadzi si;
er ift nad) SRom »ergogen
przeniós si do Rzymu; »er*

gogen, unbefannt roofiin wy-
prowadzi si niewiadomo
dokd.

Serjie'Ijen, pp. od ner=

Reiben.

$erjte'l)eMM., S3erjie'l)Mig,

sf. wykrzywienie n. ze,
faszywe wychowanie, zapie-

szczenie n., rozpieszczenie

«., zatrzymanie »., opónie-
nie n. sie ; zwoka f. ;

prze-

niesienie n., wyprowadze-
nie n.

$er$te'reit, i. va. (baben)

1) przyozdabia, przyozdobi,
dekorowa, upiksza, przy-

stroi; einen §ut — przy-

ozdobi, ugarnirowa kape-
lusz; bie Sitfine mar prächtig

«erjiert scena bya wspaniale
udekorowana; ein 33ud) mit
•Tupfer — ilustrowa ksik
miedziorytami; eine ©efcbichte— upikszy bistory; II.

Derjterenb, ppr. i adi. przy-
ozdabiajcy, zdobicy, deko-
rujcy, dekoracyjny; HI.
Oerjiert, pp. i adi. ozdobny,
udekorowany, okraszony,
przystrojony, ugarnirowany.

Sbtiyit'm, sm. =§, przy-
uzdabiajcy m., dekorator m.

8Serjte'nntg, pi. -en, S5cr=

JtC'rClt, sn. *, 1) przyozda-
bianie w., przystrajanie «.,

opikszanie w., dekorowanie
n., ilustrowanie «.; 2) ozdo-

ba /'., okrasa /., dekoracya
f.; ornament m.

;
garnirunek

/. ; arabeska /. ; waryacye
pi., ozdobnik m. (w muzyce).

Seraie'rititßSöUöcfjen, wi-
ni era f.

S3crjtc'cuuggfunft, sf. sztuka

/. przyozdabiania, ornamen-
tyka /.

SSerjt'mment, va. (baben)

ocembrowa, wycembrowa.
aScrji'mmcrnng, sf. stra-

conka f.

SScijt'ufcn, va. (baben) cyn-
kowa; baö ©tfen — galwa-
nizowa elazo; »erginfte

(Sifenblecb blacha cynkowa.

äkrji'nfen, sn. *, 33er=

Sinfitng, sf. pi. =en, (ocyn-
kowanie n., galwanizowanie n.

SScrjt'nncn, va. (baben) cy-

n powlec, pobieli; tjerjinn'

te ©tfenblecb, biaa blacha.

Söcrsi'nncr, sm. =§, pi. —

,

pobielacz n. cyn, pobiel-

nik m.
$erji'nnmtg, sf., $er$i'n=

ttCn, sn. «=§, pobielanie n.

cyn.
Serji'nfen, i. va. (haben)

opaca, paci procent; eine

©umme mit fedt)g ^ßergent —
paci od sumy sze od
sta; II. ftcb —, vr. (ijaben)

oprocentowa si; przynosi
procent; ba§ ©elb oergtnft

ftcb mit 5 ^perjent pienidze
oprocentowuj si na pi
od sta.

ä3erit'n3ttCf), adi. przyno-
szcy procent; adv. — an=
legen albo ausleihen uloko-

wa, wypoyczy na procent.

$erjt'nfung, sf. pi. =en,

oprocentowanie n.

SBerjo gen, pp od Derjieljen

i adi. 1) pokrzywiony, wy-
krzywiony, skr eony; 2) spie-

szczony, le wychowany.

a3erjö'9erer, sm. .§, pi. —

,

zwlekajcy m.

SerjiTgern, i. va. (ijaben)

zwleka, odwleka, przewle-
ka, zwlec, przewlec, odwó-
czy, odkada, odoy; nur

muffen bie ©ntfebeibung —
musimy odwlec dcyzy;

11. ftcb — , vr. spóni, spónia
si, da czeka na siebie.

Sßerjö'gern, sn. =s, SBerjö'»

gentng, sf. pi. =en, zwleka-
nie »., zwoka /., odwoka
f., przewoka f., spónienie
n., odkadanie n., odrocze-
nie n.

S3cijb'gcrung§mtttel, sn. =§,

pi. — , sposób m. przewle-
czenia.

SßCrjO'übar, adi. do ocle-

nia, ulegajcy ocleniu.

SSerjo'flen, va. (Ijaben)

ocli, co od czego spaca

;

baben ©te nichts gu — ? czy
nie ma pan nic do oclenia,

do opaty?
SScrjO'ÜUng, sn. oclenie ».,

opata /. ca.

^Crjll'ttCn, vn. (fein) sko-

na w konwulsyacb.

Skrsü'tfen, sn. *§, ocr=
JÜ'tfitng, pi. aSerjürJungen,
zachwyt m., zachwycenie n.,

uniesienie n., ekstaza /.,

sza m.
S3erju'rient, va. (baben)

ocukrzy, pocukrzy, ocu-
krowa ; osodzi.

ÜBerjÜ'Cft, adi. i adv. za-
chwycony, w zachwycie, ek-

stazie, uniesienia.

SBerjü'dtljeit, sf. obacz
Sersücten.

SJerju'tfung, sf. pi. *en,

kurcz m., konwulsya /"., drga-
nie n., spazm m.

SScrjü'rlung, sf. pi. =en,

obacz 3Ser3Ücten.

»erju'g, sm. -(?)$, pi. -jüge,

1) zwoka /., odwoka /.,
przewoka /. ; obne — bez-

zwocznie; e ift ©efaljr im
— zwoka grozi niebezpie-

czestwem; 2) dziecko spie-

szczone; fie ift ber — oom
gangen §aufe cay dom j
psuje, zapieszcza.

$erju'g3jtnfen, sm. pi. od-
setki pi. zwoki.

SSerp'jjfett, va. (fyabin)

skuba.
ajersüja'rlt, adi. = ner»

jrcieft obacz SSerjroicfen II.

Sßcrjttci'fcln, vn.
r

(baben)
rozpacza, desperowa ; an ettt)

— zwtpi o czem ; ba3 ift 3Um
SSerjroeifetn! rozpacz bierze!

id) oergroetfle baran, bafj id) ba-
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mit fertig werbe zwtpiem,
czy bd z tern gotów; nur
nid)t — ! tylko nie rozpa-

cza.
SkrjuiCt'fClt, adi. i adv.

zrozpaezony,zdesperowany ; id}

bin gang — bariiber jestem

zrozpaczony tern ; 2) rozpa-

czliwy, straszliwy, okropny;

id) bin in einer »en Sage je-

stem w rozpaczliwem poo-
eniu; aI3 lefcteg, =eS 2)httel

jako ostatni, rozpaczliwy

rodek; eg ift ein »er ©djmerj
to okropny ból; e8 ift

—
falt dyabelnie zimno.

^CtjtiJCi'flung, sf. rozpacz

/., desperacya /.; jmnbn jur
— bringen doprowadzi kogo
do rozpaczy; in — geraten

wpa w rozpacz, rozpacza,
desperowa; id) Bin in —

,

bafj . . . jestem w rozpaczy

e...
SBerjttjei'flunö&mtt, sm. »eg,

odwaga /. rozpaczy.

akrjtoet'ftlingStoOtt, adi. pe-

en rozpaczy, pogrony w
rozpaczy.

SBeratoet'geit, fid) —, vr.

(fjaben) rozgazi si
;
(przen.:)

rozszerza, rozpowszechnia
sie.

'üBerjttiei'gitng, */. pl. »en,

rozgazienie n.

SSeVjttiC'rgt, adi. karowaty,
skarowaciay.

üBerätoi'tfen, i. »«• (haben)

1) uszczkn, urwa, usku-

ba konitc czego; 2) koniec

gwodzia przebitego zagi
i wbi; bie 2lugen — przy-

mrua oczy; II. nergroidt,

pp. i adi. zawiy, niejasny,

kopotliwy,' niewyrany; ba
ift eine =e ©adje to niewy-

rana sprawa.

äkrjttu'dt&eit, sf. zawi-o /., niejasno f., niewy-
rano /. ; klopotliwo f.

Sßerjtote'fadien, va. i fid) —

,

vr. (haben) podwoi i po-

dwoi si.

$efifafo'rütm, sn. =§, pi.

-rien, plasler nacigajcy,
wezykatorya/. = gugpflafter.

$e'ft>er, sf. pi. »n, 1) tak-

e: SBefperjeit sf. podwie-
czór jm. ; 2) nieszpory pi.,

nieszpór m.\ gur — läuten

dzwoni na nieszpory; bie

fijitianifdje — sycylijskie nie-

szpory.

$e'tyertri)t, sn. *e§, pi.

podwieizorek jm.

JBe'fterglorle, sf., Söc'fpcf=

lullten, sn. %, dzwonienie n.

na nieszpory.

iöe'njerjjretiigt, sf. pi. »en,

kazanie n. na nieszporach.

SBCfJcrftun&c, sf., Jöc'f^cr»

Jtit, sf. czas podwieczorko-
wy, przedwieczorem; czas jm.

nieszporów.

SBCfpern, vn. (fjaben) je
podwieczoiek, podwieczor-

kowa.
$efta'Itn, sf. pi. =nen, we-

stalka /., kapanka/, bogini

Westy.

SÖCftiÖÜ'I, sn. -3, pi. «e,

przedsionek jm., sie /., we-
stybul JM.

Sktera'it, sm. -en, pi. »en,

weteran jm., wysuony stary

onierz.
Sßetera'lteitfdjaft, */. 1) we-

terani pi.] 2) stowarzyszenie

m. weteranów.

SSeterinä'r, sm. »3 pi. =e,

weterynarz m. —- %itXat%t.

äktertnü'r, adi. wetery-
narski.

ÖCtCtiltä'rfunbe, wetery-

naria /. = Sierarjneitunbe.

äktera'nenticrein sm. towa-
rzystwo n., stowarzyszenie n.

weteranów.

$eterinä'rfd)itte, sf. pi. =n,

szkoa f. weterynaryi = %iex=

atjnetfdjute.

Sk'to, sn. <s), pi. =3,

veto n., nie pozwalam
; fein —

einlegen zgosi veto; =
Verbot.

fBt'tttl, sf. pl. '\\, fldra /;
eine alte — stara sekutnica,

stara kwoka, stara kobieta.

Söe'ttei*, sm. =3, pi. -n,

kuzyn m., krewny jm. ;
—

»on SSaterfeite stryjeczny

brat; — non 9)lutter3fette

cioteczny brat.

ÜBe'tterltd), adi. kuzynow-
ski; adv. po kuzynowsku.

SBCttcrn, va. i fid}, vr.

(Jjaben) kuzynami si nazy-
wa, uwaa si za kuzynów.

$Cttewgunft', Sf. nepo-
tyzm m.

sye'ttcrnfdjoft, sf. pl. »en,

kuzynostwo n., pobratym-
stwo «., pokrewiestwo n.

äkyatO'rifd), adi. doku-
czliwy.

%\txU$tl, sm. «3, pl
—

,
puiar kuglarski.

jyCfXt'lZ\\,va. naciga kogo,
drwi z kogo.

äJejie'rgurfe, sf. pl. =n,

balsamowe jabko.

Skyte'rfdjloft, sn. =ffe3, pl.

fdjlbffer, skombinowany
zamek.

SSeyie'rftnegel, sm. =3, pi.

— , zwierciado czarodziejskie.

JBejie'rfifitf, sn. .(c)s, pi.

=e, niespodzianka f.
asejter, Seft'r, sm. •§, pl.

=e, wezyr jm., minister tu-

recki.

Sejtcra't, Sefira't, sn. »(e)s,

pl. =e, urzd jm. wezyra; rada
wezyrska.

SBgl. (skrócenie = cer»

gleiche) porównaj, por., porówn.

Söt'd, adv. (übtx) przez,

na; btefer S3rief ge§t »ia

©a(jburg list ten idzie na
Salcburg.

SStabirft, «w. =(e)S, pl. =e,

zjazd murowany, poddrouica

/., podkolejnica/., wiadukt jm.

SHa'tifum, sn. «g, pl. -fa,

wiatyk jm., ostatnia komunia.

SBiblutio'R, sf. pl. »en,

drganie n., wibracya /. =
©cbroingung.

SBiliriCren, vn. (Ijaben)

dr»a, wibrowa= fd)rotngen.

WibÜt'Xtn, sn. -g, drganie

n., wibrowanie jj., wibracya/.

SBt'cea&mii-al, aSi'jcabmirat,

sm. »g, pl. =e, wiceadmi-
ra m.

Sßi'ccfoitäkr, SBt'scfonäler,

sm. =3, pl. —
,

podkancie-

rzy m.
SJt'cefommatttiant, ^i'sc=

fommonbont, sm. -en, pl. »en,

podkdmenrtant jm.

S5t'ccfi)utg, $t'3efüntg, sm.

=g, pl. =e, wicekról jm.

äSt'ceföntgiit, S}t'jcfönigiit,

sf. pl »neu, wicekrólowa f.

Söt'ccfonful, aSi'jcfouful, am.

=g, pl. »n, wicekousul jm.

»i'ce^rüfibcnt, $Bt'jc^rii=

ftbent, sm. =en, pl. »en, wice-

prezydent jm., wiceprezes jm.
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^i'ceattt, Wi'imitt, sm.
*eö, pl. »e, wicego«podarz m.

icinalbaljn, Sßtjtna'llialiit,

sf. pl. sen, kolej drugo-
rzdna, lokalna.

BictncTIftrajje, $ßi$tna'l=

ftrafje, */. pl. -n, *öicina'l-=

tt)Cg, sm. seö, pl. =e, droga
wicynalna, drugorzdna.

äMco'mte, (wym'. wikt)
sm. =(s), pl,=$, wicehrabia m.

Sßicomte'ffe, s/. pl. *n,

wicehrabina /.

Sötct , obacz SHft.

SSi'bC, sn. vide, zobacz,
obacz, patrz.

SSt'bi, m. =(s), ^. =(e),

'idi, widziaem.

aSibtmotto'n, sf. pl. -en,

powiadczenie n. aktu, jego
autentycznoci, widyuiata /.

äHbima'lmtt, sn. .(§), pi,
«= i ta, te, widymowanie w.,

wizowanie n.

äMbintte'ren, va. (Mafien)

widymowa, ka widymate,
legalizowa.

58ibfmtc'rung, sf. pl. =en,
obacz SStDtmatum.

W\t\, sn. =(e)S, 1) bydl
»., zwierz n.

;
(przen. :) by-

dl n.\ jum — roerben zby-
dlcie; fie leben rote bag
tiebe — yj jak bydlta;
bumme — ! bydl! 2) 'by-
do n., dobytek m.; ©rojj

—

bydo due; Äleitt— bydo
drobne, trzoda /.; jroanjig

©tticf — dwadziecia sztuk
byda; bag — i)ükn pa
bydo; — güd^fen hodowa
bydo.

SStCp^Hltu), adi. obacz
33tebtfcb.

SSte'Wrsnet, sf. pl. *en, i)

lekarstwo n. dla byda ; 2) le-

czenie n. byda.
Stc'Baräitctfunbe, sf. we-

terynarya f.

ßit'HHt, sm. *(§, pl.

=är^te, weterynarz m.
SBic'^affefurans, sf.pl. »en,

ubezpieczenie n. byda.
$ie JjauSfteÜung, sf. pl. -en,

wystawa f. byda.
Söte'Premfe, sf. pi. -n,

giez m., lepak m., lepie
m,, lep m.

Ste'ljbteü, sm. -(e)g, pZ. =e,

zodziej kradncy bydo.

»te'Ijbiebftaltf, sm. =(e),

J)?. -ftätile, kradzie »?. byda.
SSiCllbumm, adi. gupi jak

bydl.

Sßt'e'fibiimmljeit, sf gupota
bydlca, bydlco /.

SStC'ftfall, sm. =(e)3, padanie
n. byda, pomór m. na bydo.

fBit'Wuütt, sn. *§, pasza
/. dla byda.

SötC'ftßlOCte, sf pl. =n, dzwo-
nek m. dla byda.
JBte'IjßraS, sn. -[cg, pl. ro-

lina pastewna.

SBtCIjhan&ef, sm. =§, handel
m. bynem.

aSte'hhintbler, sm. =§, />/.— , handlarz m. byda.
SStcfiljcrÖc, sf. pl. =n,

trzoda /. byda.
W\t'W\xt, sm. -en, i»/, »en,

pastuch »;., pasterz w.; sko-
tarz m.

$te'I)l)trittt, sf. pl. =nen,
pastuszka /., pasterka /.

$te'&l)0f, sm. =(e)3, i?Z. =böfe,
podwórzec w. dla byda.

$ie'ljifu), adi. bydlcy,
zwerzey; aefo. er lebt —
yje po bydlcemu.

2Me'ljIned;t," sm. =(e)g, ^/.
=e, parobek w. od byda.

Ste'Gfl-anfliett, s/. choroba
bydlca.

$ie'Ijmagb, sf. pl. =mägbe,
dziewka /'. do byda, sko-
tarka /.

äSte'ljmarft, sm. =e, pl.

=ntärfte, targ- m. na bydo.
Sßte'htttäfttg, adi. obacz

ajiebifcfa.

$te^maft,s/.,$te'hmäfiiing,
*/• wypas m. byda.

Söie'Öttlift, sm. =e, gnój m.
Ste'hjjadji, s/. dzierawa

f., pacht. m. byda.
SSie'Ijpädjter, sm. =g, ^.— , dzierawca m., pachciarz

m. byda.
Sotdjramjje, sf. pl. <n, a-

downia /. dla byda.

a3te'l)fd)aben, sm. =g, pl.

*fd)>iben, spa /., szkoda f.

SStC^fdjO», sf. ogldzmy
pl. byda.

Öte'fcfdjeUe, sf. pl. *n, ob.

SSteóciIcirft*.

SBie'hfdjünmmf, sf. pl. =n,

studna f. do pojenia byda.

SyiC^CUe, sf. pl. -n, za-
raza f., pomór m. na bydu.

SotC'Of)erre, s/. kontuma-
cya/'., zamkniecie», wywozu
byda.

S3iC't)ft0tt, sm. =(e)g, pl.

«ftäüe, obora /., stajnia /.

Sie^ftamm, sm. =(e)g, j?/.

=ftamme, rasa /. byda.
Söte'Öftanb, sm. =(e), stan

m. byda; btefer $of bat einen
[tarfen — w tym dworze
wielki stan byda.

SSte'Ijfterben, sn. -§, obacz
SSiebfnl/.

S3iC'hftClter, s/. p?. =n, po-
datek w. od byda.

SSie'&trunf, sm. =(e)s, ^/.

=tränfe, napój m. dla byda.
$te'&iränfe, s/. miejsce «.,

koryto n. gdzie si bydo poi.

aJte'ljtreiGer, «m. =§, p^.—
/ poganiacz m., zaga-

niacz m.
SBic'ljtrtcö, sm. =(e), pd

m. bydn.

S3ic'I)tnf, s/. P ;. -en, i)

przegon ?»., wygon m., droga
/'. do pdzenia byda; 2)
prawo pastewne.

S3tC'I)tt)0flCtt, sm. =g, p/.

—, w.igon m., wóz m. dla
byda.

$te'b>eibe, s/: ^?. «n, past-

wisko n. dla byda.
S3tc'()30tt, sw. -e,j>Z. -jölfe,

co n. od byda; kopyt-
kowe n.

SBiCljJUdjt, s/. chów w.
byda; — treibenbeS 58oU
naród trudnicy si hodowl
byda;

$ie'f)$iidjter, sm. =s, pi.

— , hodowca m. byda.
SBiCl, ad«, i adv. (compar.

mebr, smj». nteift) duo, wiele,

mnogi, mnogo, liczny, licznie
;

er bat »e greunbe ma wielu,

licznych przyjació; id) I)dbe— öt'lb mam duo pieni-
dzy; — ÜJJübe wiele trudu;
tro§ feiner =en ©'genfrhaften
pomimo jego licznych, mno-
gich zalet; — Vergnügen!
przyjemnej zabawy! feine

=en (Sefcbäfte jego rozliczne

interesa; er bat — gegeffen
wiele jad; — 33olf3 mnogo
narodu, moc narodu; burd)

=eit ^tei^ przez wielk, zby-
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)0 — roie nichts tyle co nic,

prawie nic; fo — ift gerotfe

to jest pewne; fo — id) er=

fahren tjabe o ile si dowie-

dziaem; fo — id) ibn lenne

o ile go znam
; jo — id) IjiJre

o ile sysz; fo — id) tttid)

erinnern lann o ile sobie

przypomn mog; fo — e§

aud) foften mag niech kosztu-

je ile chce; fo — ©elb er

aud) Ijaben mag ilekolwiek

by mia pienidzy; meld) a e§

üBotf ift tjter »erfammelt? co

za tum ludzi zgromadzi si

tu? urn fo — mebr tem

wicej, tem bardziej; unges

fjeuer — sia, moc (czego);

ju — nadto, za wiele, za-

nadto, nazbyt; bag ift JU —

!

tego za duo, za wiele; —

ni, pilno; er roeifj *e szcze raz tyle; fo unb fo

nidjt wiele nie wie, wiele tyle a tyle ;
ber fo unb

jest mu niewiadomo; mer — =te Ztii taka a t

öat, roili alles fiaben kto ma
wiele, chce muc wszystko;

©ie fönnen »on «=em ©lud*

fagen moesz to uwaa za

wielkie szczcie; e3 feblte

nitt)t —, bafe... nie brako

wiele, aby ... ; «e 2Jale wiele

razy ; idb roeife nid)t— baoon nie

wiele o tem wiem; id) frage

nidjt - nad) eurer 2lcbtung nie

dbam o wasz szacunek; unb

ba roili — fagen a to wiele

znaczy; e§ roare — barüber

ju reben wieleby mona o

tem powiedzie, byoby duo
do gadania o tem ; — »on

jmnbm Balten, — auf jmnbn

geben, ftdj — au§ jjmnbm

inad)en mie o kim wielkie,

wysokie wyobraenie, robi

sobie wiele z kogo; (iron.) id)

tnadje mir — au3 ibm kpi
sobie z niego, niewiele sobie

z niego robi; — Särm um
nid)§ wiele haasu o nic; —
©efcbrei anb roenig SSBolIe

wiele krzyku, mao zysku;

=e Köpfe, =e ©inne co gowa
to rozum; ein 9iarr mad)t =e

gupota jest zaraliw; <=e

ßödje oerfaljen bie ©u»pe,

»erberben ben SSrei gdzie

kucharek sze, tam niema

co je; roo — ift, fommt —
bin zoto garnie si do zola; I sisty.

ee roaren nid)t — Seute ba SBtclarm,

niewiele tam byo ludzi; ein polip m
bifsdjen— , etroa —,ein roenig

— , troch za wiele, za duo

;

ba ift bod) einbifjdien — tego

przecietrochza wiele; jiemltd)

—do duo, do wiele, do;
redjt —, feljr — bardzo wiele,

bardzo duo; fo —tyle, ile;

mie — ile? fo — al . . .

tyle ... ile; ba nH fo
—

fagen, al8 . . . to tyle zna-

czy, co . . .; uod) einmal fo

— drugie tyle, dwa razy

tyle; fo — unfer finb ilu

nas jest, my wszyscy; fo —
als möglidj ile monoci; fo

«=e 2Jlale at§ nötig tyle razy

ile potrzebne; er ift urn fo

— gtöjjer jest o tyle wiek-

szy; bretmal fo — trzy razy,

tyle; nod) einmal fo — je-

fo

«ielbefudjt,
uczszczany.

adi. bardzo

adi. wieleSMe'lbefungcn,
opiewany.

S3ie'lblätt(e)rig, adi. wielo-

liny ; wielopatkowy (kwiat).

äHe'lblmmg, SBielblittig,

adi. wielokwiatowy.

S3ie'Ibriib(c)rig, adi. poii-

adelficzny.

SiC'IbCUttg, adi. wielo-

znaczny, wiele znacze ma-

jcy; dwuznaczny.
'
SBie'lbenttßleit, */. pi. -en,

wieloznaczno /. ; dwuzna-
czno f.

Steierl, sn. -(e)3, pi. --e,

wielobok tn., wielokt m.,

poligon m.

SSiclefiig, adi. wielobo-

czny, wieloktny.

Sie'ierlmeffung, »f. poii-

gonometrya f.
ÜBte'Ielje, */• wieloestwo

JU gut nadto, zanadto dobry; I n? poligamia f.

mebr al JU — , attju — a
| SBie'lC^iß, adi. wieloenny,

nadto, a nazbyt; t»a§ JU,—

,

ift ju — co za duo, tego za

wiele; ba ift gU — be3

©Uten za duo tego dobrego;

eg -ift gteid) — , ob . . .

to obojtna, czy . . .; et

ift — j grofe on J est za "

nadto wielki, duy; t»a§ JU

— , ift ungefunb co za duo,
to niezdrowo.

SStC'lÖ^Ctg, adi. wieloko-

sm. se§, pi. =e

S3tC'Iarmig, adi. wielora-

mienny; »er ftlufj rzeka od-

i

noysta.

äHe'lartig, adi. wieloraki.

SSiClÜfttg, adi. wiele ga-

zi majcy, rozgaziony.

StC'läugig, adi. wielooki.

SMe'lbähoig, adi. wielo-

tomowy.
SBteibebcutenb, adi. i)

bardzo wany, wiele znacz-
cy; 2) wieloznaczny, wiele

znacze majcy.

SBte'lbeinig, adi. wielonogi,

wiele nój majcy.

Sie'ibefdjäfttgt, adi. bardzo

zajty.

aSte'lbefprodjCtt, adi. wiele

omawiany.

poligamiczny.

$ie'lerfal)r.CJt, adi. wielce

dowiadczony, wiele dowiad-
czenia majcy.

SBU'Ierkt, adi. wieloraki,

wielu rodzajów, sposobów;

auf — 2lrt wielorakim, roz-

maitym sposobem ; adv. wie-

lorako.

SSietefierei', */"., $te'!effert,

sn. obarstwo n.

SBie'lfadj, wielokrotny,

wiele razy powtórzony; —
jufammenlegen w kilkoro

zoy ; er ift — gebilbet jest

wielostronnie wyksztacony.

$ie'lf<id)ertg, adi. wiele

puek, przedziaek majcy;
wielokomórkowy (bot.).

SSie'lfältig, adi. 1) obacz

»ielfadj; 2) rónoraki.

SBielfättigtett, «/. wielo-

rako /.

83te'lfar6ig, adi. wielo-

barwny, rónobarwny, róno-
kolorowy, polichromowany.

SMe'lfaruigfett, sf. wieio-

barwno /., rónobarwno

\f. f
polichromia /.

SBie'lfingertg, adi. wieio-

palczasty.

$ie'Ipu)ig, adi. wielo-

' cienny.
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ViClflÜgelig, adi. wielo-

skrzydy.

Vte'lfÖrmtg, adi. wielo-

ksztatny; polimorficzny.

Vte'lförmigfeit, sf. wieio-

ksztatno/.; polimorfizm»?.

Sötc'Iftoffcr^ sm. *S, pl. —,
mnoe:opletw m.

Vie'lfraft, sm. =(c)g, pl.

*e, 1) obartuch m., arok
m., pasibrzueh m. ; 2) roso-

mak m. (zwierz).

Vie'lfräjjtg, adi. obacz

©efräfcig.

Sßic'lfräßtfltcit, */., Söief»

frefferei', */. obacz ©efräjjig«

feit.

Vie'lfuft, sm. =e§, pl. »füfie,

wielonóg m. ; stonóg w.,

stonogowiec m., stonoga f.

Vie'lfÜftig, arfi. wielonogi.

Vte'lgattig, adi. wieloen-
ny, poligamiczny; mieszano-

pciowy.
Vielgeliebt, adi. ukochany,

wieli e ukochany; wielk
mio n ludzi majcy.

Vielgenannt, adi. gony.

Vielgeprüft, adi. ciko
dotknity.

Vte'lgereift, adi. ten co

wiele podróowa.
VtClgeftaltig, adi. wielo-

ksztatny, polimorficzny.

Vie'lgeftaltigfeit, sf. wieio-

ksztatuo /. ;
polimorfizm m.

Vie'lglieb(e)rtg, adi. wieio-

czfonkowy.

Vielgötterei', sf. wieio-

bóstwo »., politeizm m., po-

gastwo n.

Vte'tb,eit, sf. pl. =en, wie-

lo /., mnogo /., wielka
ilo.

Vte'lljerrfcbaft, sf. wieio-

wadztwo n. , wielorzdz-
two n.

Vie'lljnfer, sm. =§, pi. —

,

wielokopytne zwierz.

Vie'ljäljrig, adi. wieloletny,

wieloletni; unfere «e greunb-
fd^aft nasza dugoletnia, wie-
loletnia przyja.

Vte'lfantig, adi. wielo-

ktny, wieloboczny.

'Vie'lfa^feltg, adi. wielo-

torehkowy.

Vie'lfernig, adi. wieiopest-

kowy.

VielHtt^ig, adi. wielo-

|

szparowy.

Vie'lfityfig, adi. wielogo-

I

w7«

Vie'tförnig, adi. wieloziar-
nisty.

Vte'tlajjjjig, adi. wieloklap-
kowaty.

Vtellet'd)t, adi. moe, azali;

bu haft — recht moe masz
suszno; — aud) nid)t

a moe i nie; haben ©ie —
mein 23uch czy ma pan moe
moj ksik; e3 ift — nicht

roaör? azali jest nieprawd?
Vie'lltebdjen, sn. «=§, pi.

—, 1) ukochana f.\ 2) po-
dwójny migdaek.

Vielmal, Vielmals, adv.
wiele razy, wielekio: id)

banfe ihnen — dzikuj panu
serdecznie; er läjjt euch —
grüfjen kaza si wam serde-

cznie ukoni, was pozdrowi.
Vielmalig, adi. wielokio-

tny, wiele razy powtórzony.

Vielmännerei', sf. wieio-

mstwo w., poliandrya f.
Vie'lmännig, adi. wielo-

pciowy, poliaudryczny.

Vielmehr, l) adv. wicej,
bardziej, raczej ; bu Ictdjft

unb foüteft — meinen mie-
jesz si a powiniene raczej

paka; 2) conj. przeciwnie,

owszem, nawet; bat er ftd)

gebeffert? er bat ftd) — ter=

jcblimmert czy on si popra-

wi? przeciwnie pogorszy
si nawet.

'Vie'lnamtg, adi. mnogo-
imitnny, wiele nazwisk ma-
jcy.

Vie'lrebenb, adi. wielo-

mowny, wymowny.
Vietrebnerei', sf. wieio-

mowno /., wymowa /.

Vie'lrebner, sm. =g, pl. —,

gadua w.

Vie'lfttgenb, adi. wany,
wiele znaczenia w sobie za- i

wierajcy.

Vie'lfaitig, adi. wielo-

strnnny, wiele strun majcy.
Vie'lfamtg, adi. mnogo-

nasiennv.

Vie'lfältlig, adi. wiele su-
pów, kolumn majcy, wielo-

supowy.

^nlenber, ®eutf=potnifrf)e§ SBörterSuct).

Vie'lfdjreiber, sm. «§, pi.

— , autor piszcy wiele;

pismak m.

ViClfeitig, adi. wielo-

stronny, wieloboczny, wszech-
stronny; seßenntniffe ws^ech-
sironna wiedza ; eine =e

©chanie poligon m.
Vie'lfeittgieit, */. wielo-

stronno /.

Vte'lftlbig, adi. wielozgo-
skowy.

Vie'lftnnig, adi. obacz
£tflbeutig.

Vielfältig, adi. wielo-

dzielny (bot. i zool.).

Vie'lfpraojig, adi. wielo-

jzyczny; ein «=er 2Jenfd) po-

liglota m.

Vie'lfttmmig, adi. wiele

gosów w sobie mieszczcy;
ein =eä Sieb pie/, na wiele
godów.

ViClteiÜg, adi. z wielu
czci zoony ; »e ©röfje
ilo wielowyrazowa (mat.).

VtC'ltÖntg, adi. wielogo-
sowy, polifoniczny.

Vte'ltiimgfeit, sf. poli-

fonia /.

Vie'lumfaffenb, adi. wiele

obejmujcy.

Vie'lberhetftenb, Vte'lber»

f^JVC djCIlö, adi., wiele obiecu-

jcy.

Vte lüermögenb, adi. wiele

mogcy, wiele znaczcy, wiel-

mony.
Vteltt>ett>eret', sf. wieio-

e-^two «., poligamia /.

Vte'lttieibig, adi. wielo-

enny, polig-amiczny.

Vte'ltt)inf(e)lig, adi. wielo-

kt ny,

Vielnnffen, sn. -S, uczo-

no /., nauka f, erudycya/.

Vie'ltDtffenb, adi. wiele

wiedzcy, wiele wiadomoci
posiadajcy.

Vie'trotffer, sm. =s, pl. —

,

wielce uczony, erudyt m.

Vieltmfferet', sf., Vie'l=

U)i||CU, sn. », nagromadzenie
n. wiedzy.

Vte'läÜngig, adi. I) wielo-

jzyczny; em =er 3uf stu-

gbna fama; 2) wielojzy-
czny, mówicy wieloma jzy-
kami.

48
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Jöitr, num. cztery ; ie— unb
— cztery a cztery, po czterech ;

roir ruaren ju »en bylimy we

czwórk; mit =en fabren

jedzi' czwórk; unter —
Saugen we cztery oczy ; auf

allen -en geben azi na

czworakach; in — Seile teilen

podzieli na cztery czci;

eS roaren unfer — byo nas

czworo, czterech; e8 ift
—

(Ufor) jest czwarta godzina.

SMet, sf. czwórka.

SBie'ratmtg, adi. czterora-
i

mienny.
SJiC'rtieinig, adi. cztero-

j

nony, czworonogi.

SBie'rbiatt, sn. «es, pi
»blattet, 1) czterolist m.,

czworolist m.; wronie oko;

2) czwórka /.

StC'rblättCrtg, adi. czte-

rolistny, czworolistny.

SBiCrbluttUfl, adi. cztero-

kwiatowy.

SBic'tWütlinp, sm. -8, pi.

-e, czteroprcikowa rolina.

$ie'rbud|ftabig, adi. cztero-

goskowy.
S3ie'rbunb, sm. -es, Söic'r*

bÜnbntÖ, sn. »ffe3, sojusz m. w
czterech.

SBte'rbrityttg, adi-
czter°-

drutowy; czteronitkowy ; ein

-e§ ©arn bawena krcoDa

z czterech nitek.

SBte'rerf, sn. '•(?)$, pi. =e,

czworokt m., czworobok w.,

czworogran m., recbtroinfeltgeö

— prostoktny czworobok;

DerfcE)obene3 — romb m., kwa-

drat ukony; ba§ — be
3ir!el§ kwadratura f. koa.

SSte'rerfiOr «<**'• czworo-

ktny, czworoboczny, kwa-

dratowy.

$ie'*en, va. (baben) tylko

part. geeiert rozupany na

czworo.

SBie'rcrlet, adi. czworaki;

auf — 2ttt czworako, czwo-

rakim sposobem.

aSie'rfadj, SBtc'rfältig, adi.

poczwórny; um baä =>e oer-

mebten poczworzy; ec bat

ba§ — bejablt zapaci po-

czwórnie; — jttfammenlegen

zoy we czworo.

SBte'rflacfj, sm. «(e)S, pi. •>*,

czworocian m., tetraeder m.

iüte'rpdjtg, adi. czworo-

cienny.
üBie'Cpgeltg, adi. cztero-

skrzydy.

«öie'rfürft, *m. «en, pi. -en,

wielkorzdca w. czwartej

czci kraju podlegego, te-

trarcha m.

SSte'rfÜ&tg, adi. I) czwo-

ronony, czteronony; 2) -er

gSer wiersz czterostopowy.

Wrfitfjler, «w. -8, p —

,

czworonóg m., czworonoga m.

StC'rgCf^alten, adi. rozu-

pany na czworo.

SBie'rgefpann, sn. -8, pi.

=e, czwórka /., zaprzg cztero-

konny.

SBtCrgeftrtdjen, adi. =e 5Rote

nuta cztery razy wizana.

astc'rgüeberig, adi. cztery

czonki majcy.

ätte'rhänbtg, adi. i adv. i)

czwororki, czworo rczny
(zwierzta) ; 2) eine=eSonate so-

nata na cztery rce; — fpiele

gra na cztery rce.

$te'rherrfchaft, */• rz2d m -

czterech.

SStCtbu'nbett, num. czte-

rysta.

2}ierf>u'ubertfte, adi. czte-

rechsetny.

SölC'rjä^rtÖf adi-
cztero-

letni.

SSiC'rjäbrUtb;, adi. co cztery

lata.

äHe'rtatttig, adi. czworo-

graniasty, czworoktny,

czworowegielny.

SSie'rlantfeüe, */• pi- =«*

pia czworograniasta.

8He'rf<mfe«ß, adi. SSie'r=

itatyg, adi. czterotoreb-

kowy (rol.).

SSie'rflatlig, adi. cztero-

kopytowy.

S3te'rl0|)üig, adi. cztero-

listny.

$te'rmal, adv. cztery razy,

czterykro.

SBie'rmaitg, adi. cztero-

krotny, cztery razy powtó-

rzony; adv. czterokrotnie.

SSte'rmönrtig, SBte'rmätme»

rig, adi. czteropciowy,

czteroprcikowy.

SSte'rVfün&er, sm. =»§, pi.

— , dziao czterofuntowe.

üBtC'rJjfÜnbtg, adi. cztero-

funtowy.

a3tC'nÖb(C)rtg, adi. o czte-

rech koach, czterokoowy.

SBie'rreiljig, adi. o czterech

rzdach.
Ißte'rntberig, adi. o czte-

rech rzdach wiose, czworo-

wiosy.
äSte'rniberer, sm. -3, pi.

— , okrt m. o czterech rz-
dach wiose.

SBte'tfaitig, adi. cztero-

strunny ; -c3 ^nftrument

tetrachord m.

SiC'lfamig, adi. cztero-

nasienny.

SBiC'rfÖUliQ, adi. cztero-

supowy.
SStC'rff^rÖtig, adi. krpy,

niezgrabny.

äMe'rfetttg, adi. cztero-

stronny ; czworoboczny.

SBie'rftlbig, adi. czterozgo-

skowy, czterosylabowy.

SßiC'tfi^tg, adi. o czterech

siedzeniach.

SBie'rtyalttg, adi. w czte-

rech miejscach rozupany,
czworoszczepny.

SSte'rftwnnet:, sm. -8, pi.

— ,
powóz czterokonny.

Sßie'rfaännig, adi. i adv.

czterokonny; — fabren

jedzi czwórk.

SifttyiCtg, adi. cztero-

kaczasty.

äHe'rfttmmig, adi. i adv. na

cztery gosy.

SBte'rftÖflig, adi. czteropi-

trowy.

$8ie'rftiinbtg, adi. cztero-

godzinny.

SHe'rt, adv. mix roaren ?u

— bylimy we czterech.

StCrtftgtg, adi. 1) cztero-

dniowy; *e8 gieber czwar-

taczka /.; 2) take: tner»

tägltd), cö cztery dni przy-

padajcy.
Wltttt, adi. czwarty; ba§

— ©ebot czwarte przyka-

zanie; ber — ©tanb stan

czwarty; b>"te ift bet —
dzisiaj jest czwarty, dzisiaj

mamy czwartego.

33te'rt(e)balb, adv. pó-

czwarta.

Slc'tteUcn, va. (b,aben)

dzieli, kraja na cztery
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czci; wiertowa, rozwier-
towa.

Sßic'rtcUtg, adi. cztero-

dzielny.

SBtC'rtCilltnfl, sf. rozcicie

n., dzielenie n. na cztery

czci, wiertowanie ».

aSte'rtcI, sn. -3, pi. —,
wier /'., czwarta cz,
wiartka/.; — einer ©tabt
dzielnica /. miasta ; — be§

9ftonbe8 kwadra /. ksiyca;
bret — SWetten trzy wierci
mili; gib mir bret — baoon
daj mi trzy czwarte z tego

;

etn — $al6 wiartka ciel-

ciny; ein — SBetn wier
litra wina; e ift brei — (auf)

ftebett jest trzy (kwadranse) na
siódm; ein — ^ai)X kwar-
ta m.; fünf — Qafjr pi
kwartaów.

äJie'rtelbogen, sm. «§, pi.

«Bögen, wiartka/, (arkusza).

%$it'tttl\)MtStVt, sn. wier
/. setki.

äMe'rteljaljr, sn. =e§, kwar-
ta m., wierrocze n.

aSic'rtctjo^rftun&crt, sm. «§,

wier /. wieku.

SSte'rtelictytifl, adi. kwar-
talny, trzymiesiczny.

S3ie'rteljäl)rltdj, adi. kwar-
talny, co kwarta przypada-
jcy; adv. id) gafyle meine
SÜo&nung >— pac kwartal-

nie za mieszkanie.

äMertclja'Ijrgehatt, sm. -e§,

kwartalna pensya, paca,
kwartalne n.

SBtCrtCljO'^rfdirtft, «/.kwar-
talnik m.

SSiC'ttdfttO, sn. .§, wier f.

kilograma.

äMe'rtelfretö, sm. «fes, pi.

=fe, czwarta cz koa, kwa-
drant m.

SStCrtCltltCtle, sf. wier f.

mili.

äHe'rtdn, I. va. (Ijaben)

obacz Dterteilen, II. vn. (jaben)

biefe Ufjr otertelt ten zegar

bije kwadranse; ba§ @e=
treibe rjtertelt gut zboe do-

brze sypie, wydaje.

SSie'rtelnote, sf. pi. *n,

wiartka f.

SBie'rtetyaufe, */. pi. =n,

pauza wierciowa.

SBiertetyfu'nb, sn. =(e)§,

wier /. funta.

SSicrtcIftu'nbc, vf. pi. =n,

kwadrans m.
SSiC'rtClftünÖiß, adi. kwa-

drans trwajcy.

SBic'rtelftünblidj, adv. co

kwadrans.

SBtCrtettaM, sm. «es, pi.

se, wier /. taktu.

SBte'rtdton, sm. -(e)§, pi.

=töne, wier /. tonu.

Sie'rtettomte, sf. pi. =n,

wier f. beczki.

S5tC'rtcn§f
adv. po czwarte.

SBie'rung, */. pi. =en,

kwadratura /., kwadrat m.
;

in ber — reiten jedzi w
kwadrat.

aSte'rtuerteltaft, sm. «e§,

pZ. =e, takt czterowierciowy.

SMe'rtoeghaljn, *m. =(e)§, ^>z.

«bäbne, kurek m. na cztery

spusty.

S3C'rtDCt6tg, adi. cztero-

supkowy, czworoenny.,
S8tC'riDtnf(C)It8, orf*, czwo-

roktny.
SBie'rtoÖdjentHdj, acfo cztero-

tygodniowy.

33te'rjal)l, sf kwaterno n.

(loterya).

SStC'rjÖ^Iig, adi. podzielny

przez cztery.

S5tC'rj0ttij), adi. cztery ko-
ce majcy.

SBte'rjäljntg, adi. cztery

zby majcy, czworozby,
czworozbny.

äHe'rjehtg, adi. czteropal-

cowy, czteropalczysty (zool.).

SStC'rjCfin, num. czterna-

cie; — Sage czternacie dni,

dwa tygodnie; beute über —
Sage od dzi za dwa tygodnie.

SBie'rjeljnenber, sm. >§, pi.

—
,

jele m. o czternastu

rogach.

SSie'rjebntögig, adi. czter-

nastodniowy.

SiCtJC^ncr, sm. =8, 1) o-
nierz m. l4go puku; 2) wino
z roku 1814.

9?te'rjC^njäI)rig
f
czternasto-

letni.

SÖte'rjeÜtg, adi. czterowier-

szowy; czterorzdowy (j-
czmie).

üßte'rjtg, num. czterdzieci.

^ie'rjiger, sm. '=§, pi. —

,

1) czowiek czterdziestoletni

;

czowiek majcy midzy czter-

dzieci a pidziesit lat; 2)

bteS gefdjafy in ben — Saftren

to si stao w czterdziestych

latach; 3) ein ©olbat be§
— Regimentes onierz czter-

dziestego puku; 4) — 2ßetn
wino z czterdziestego roku

;

5) rodzaj wysypki.

SBiCrjtgialjrig, adi. czter-

dziestoletni.

SBie'rjtgfte, adi. czter-

dziesty.

SBie'rjtgftel, sn. «g, pi. —,
czterdziestka /., czterdziesta

cz.
SStC'rjtgtÖgig, adi. czter-

dziestodniowy, czterdziesto-

dzienny ; «e gaftenjeit czter-

dziestnica /., czterdziesi-

tnica /.

S5ic'rjtnltg, adi. obacz Dter-

aarltg.

SßtC'rjÖtlig, adi. czteroca-

lowy.

SStgita'nj, sf. czujno f.

SBtgt'lteit, */. pi. wigilie

pi., naboestwo wieczorne
za zmarych.

SStgtlte'ren, vn.^ (b>ben)

uwaa, nadzorowa.
SBtgtte'tte, (wym. winjette),

sf. pi. =n, winieta /.

33igno'Ie3fd)iene, (wym.
winjol . . .), sf. pi. -n, szyna /.

szerokostopowa, szyna f. wi-

gnola.

SBtgfj'gnC, (wym. wigonje),

sf. pi. =n wigo m.
^igo'gncttottc, */. wigo m.
SSiftUtt Ken, spl. wiktuay

pi., ywno/., rzeczy jadal-

ne, zasób m., zasoby spo-

ywcze.
©tltim'ltenljänbler, sm. pi.

— , handlarz m. wiktuaami.
Öütua'ltettbanblung, sf. pi.

«en, handel m. wiktuaów.
Stfa'r, sm. =(e)§, pi. =e,

wikaryusz m., wikary m.
SBifarta't, sn. «(e)§, pi. =e,

wikaryat m.
aSÜartC'rcn, vn. (fjaben) za-

stpywa.
SStftOtttt l interj. zwyci-

stwo ! n.

Wi'Ua, sf.pl. Sitten, willa/.,

domek letni, wiejski paacyk.
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SöiUegiatu'r, (wym. wiie-

diatui), sj. pl. =*en,

willegiatura /., wiledziatura

f., letni pobyt.

SH'Ucnüiertel, sn. »8, dziel-

nica f. wil.

üBtnöifattO'H, sf. domaga-

nie n. sie, dochodzenie pra-

wne wasnoci, windykacya /.

Sinbijte'ren, va. (tjaben)

domaga si, przyznawa so-

bie co, dochodzi prawnie

wasnoci, windykowa.
WlO'lt, sf. pl. -n, 1) fioek

m.\ 2) altówka /., wiola f.

WlOlt'ü, adi. fioletowy,

fiokowy.

SHoli'nlJogen, sm. =§, pl.

=bbgen. smyczek m.

StoU'nbuett, sn. =e8, ^Z.

=e, duet w. na skrzypce.

SMolt'ne, sf. pl. =tt, skrzyp-

ce pl.', bie erftc — fpiele

gra pierwszy gos skrzyp-

cowy ;
(przen. :) zadawa ton

;

ber §mxmel bangt DoHer =n

przyszo przedstawia si ró-

owo.
SSioIi'njitttcral, sn. =8, pl.

-e, futera m., skrzynka /.

na skrzypce.

SStoUm'ft, sm. -en, pl. =en,

skrzypek m., wiolinista m.

SBioli'nfaften, sm. =8, pl.

=fäften, obacz SSioltnfutteral.

äMoii'nfoncert, 23ioli'nfon=

JCrt, sn. =e8, pl. =1, koncert

m. na skrzypce i koncert na

skrzypcach, skrzypcowy.

23toU'mtoten, */. pl. nuty

pl. na skrzypce.

$tntt'npartet, sn. *&, pl.

=e, kwartet smyczkowy.

SHoU'nfaite, */. pl- -n,

struna skrzypcowa.

SSioH'nffliüffel, sm. -s, pl.

— . klucz wiolinowy.

Sßioii'nfdjule, */. pl. »n,

szkoa sk-zypcowa.

SBinli'nfjiieler, sm. »8, pl.

— , skrzypek m.

aStoli'nftimme, sf. pl. *n,

gos skrzypcowy, gos wio-

linowy.

ißtoli'nöittuofc, sm. =en,

pl. -n, wirtuoz skrzypek m.

Siolonce'11, (wym. wiolon-

czeli) sn. <=(e)8, pl. =e, wio-

lonczela /., basetla f.

SBioloncctti'ft, sm. =en, pl.

»en, wiolonczelista m., baset-

lista m.
St'Jjec, sf. pl. =n, mija/.

üöt'nerbife, sm. -ffeg, pl
c [|e, ukszenie n. mii.

$t'ner(n)gift, sn. -e8, jad

m. mii.
23i'jjergra§, sn. =e§, mijo-

wiec m., mijownik m.

SBtye'rnatter, sf. pi. =n,

mija czarna.

IBirBi'nta, sf. pl. =s, mi--

gi'ntajigarre, sf.pl.=n, (wym.

wirriima) cygaro n. wirynja.

33iri'lftimme,*/.gos wirylny.

aStrtUOfC, sm. =n, pl. =n,

wirtuoz m., mistrz m., ar-

tysta m.
SBirtito'ftn, sfpl. »nen, wir-

tuozka /., mistrzyni f, ar-

tystka /.

$truo'fentyaft, adi. i adv.

mistrzowski, po mistrzowsku.

Sßtrtuo'fenhafttgfctt, sf.

2Hrtuo'fenju}aft, sf., SSirtuo'«

fentum, sn. *, SBirtuofitä't,

sf. wirtuozowstwo n., mi-

strzowstwo w., artyzm m.

SBi'ftt, sn. =8, pl. =3, wiza

/"., powiadczenie urzdowe
(na* paszportach).

$ifte'r, s». =(e)§, pl. =e,

1) mizówka /"., przeziernik

m., szparomierz m., przed-

oblicze n., cz szyszaka

zakrywajca twarz; 2) cel

m., celownik m. (u strzelby);

3) blaszka prostopada na

kadym z dwóch koców
dyoptry (ästron.).

aStfie'rcn, va. (Gaben) i) ce-

lowa, mierzy; 2) przemie-

rza (beczki, statki); 3) wi-

zowa, pooy wiz, powiad-

czy urzedownie.

SSific'rcr, sm. «§, pl. —

,

urzdnik mierzcy naczynia.

$tfie'rfont, sn. =(e)8, cel

m. (u strzelby).

SHfte'rfimft, sf. sztuka /.

mierzenia, wizerowania.

äMfte'rltme, sf. pl. =n, wi-

zura f.

Stfie'rmaft, sn. »e8, laska

wizyrowa do mierzenia ob-

jtoci beczek.
'
Sßifie'tung, sf. 1) wizowa-

nie »., wiza f.; 2) celowanie

«., mierzenie «.

äHjtO'lt, Sf. pl. =ett, widze-

nie »., przewidzenie n., uro-

jenie n., wizya /.

üBiftonä'r, sm. -8, .pZ. -e,

miewajcy m. wizye, dziwowid

»z., wizyoner w.

SBifttattrj'n, */". i» «en,

zwiedzanie n., przegld m.,

wizytacya /., inspekcya /.,

rewizya /., ogldziny pl.

$tfttatio'n§red)t, sn. -e8,

prawo n. wizytacyi.

33tfitatio'n8reife, sf. pl. *n,

podró wizytacyjna, inspek-

cyjna.

Sßifita'tor, sm. *8, pl. »en,

wizytator m., rozpatrywacz

m., badacz m., ledca m.

Sßtft'tC, sf. pl. -n, odwie-

dziny pl., wizyta /.

a3ifi'tenfarte, «ifi'tfartc,

sf. pl. "XX, bilet wizytowy,

karta wizytowa.

SJifi'tenlartctitäfcljujeit, sn.

*%,pl. — ,
portfel m. na bilety

wizytowe, karnet m.

Sßtfi'tftubc, sf. pl. »w,

SBUi'tensimmer, sn. »3, pl. —,
pokój bawialny, bawialni /.

salon m. = 33efuci)5tmmer.

SBtft'tentag, sm. =(e)ö, pl.

•e, dzie m. odwiedzin, wi-

zyt, dzie w. przyjcia= 33e=

juditag.

SBtfttic'rcn, va. (fjaben) l)

rewidowa, przeglda, po-

szukiwa; 2) wizytowa,
zwiedza, odwiedza.

SBi'fta, sf. widok ;
jablen ®ie

k — zapa pan przy prezen-

tacyi.

Sßi'fUtn, sn. -(8), pl. =)'a,

i sä, obacz asifa.

9Sita't, adi. ywotny.
äMtalitä't, sf. ywotno/.
Witriol, sm. *(e)8, witryol

m., kwas siarkowy; Blauer

— siny kamie, siarkan m.

miedzi
;
grüner— (©ifenoitriof)

siarkan m. elaza,koperwasw.

;

roeifeer — siarkan m. cynku;

roter — siarkan m. kobaltu.

33itttO'larttg, adi. witryo-

lowy.

SSitrtolblcierj, sn. *e§, pl.

se, siarkan m. oowiu.

aSitrtO'Icrj f
sn. -e8, pl. -e,

siarkan mineralny.

Sitriolgcift, sm. *e8, wy-

skok m. witryolu.



©ttriolijalitg 757 ©o'gdfunbc

üüitrio'lhalttg, adi. zawie-

rajcy witryol.

23ttrio'll)ütte, sf. pl. *n,

warzelnia /. witryolu, fa-

bryka /. kwasu siarkowego.

JBitrio'ltg, adi. obacz ni=

triolhultig.

aSürioitfte'ren, va. (Mafien)

siarczy, witryolizowa.

Sitrio'ltif, sn. «g, olej wi-

tryolowy, kwas siarkowy
zredukowany.

SBUrio'IfoIj, sn. =eS, pl. =e,

koperwas m., siarkan m.
miedzi.

Sttrio'IfÜUre, sf. kwas siar-

czany.

sBUrto'lfteberei, sf. pl. -en,

ÜMtrio'ltoerf, sn. -(e)g, pl.

=e, obacz 33itriolbütte.

SBi'tSbO^HC, sf. pl. =e, fa-

sola zwyka.
$iöa'rüim,sw. *$,pl. -rten,

may zwierzyniec, vivarium n.

üyi'Dflt, interj. wiwat, niech

yje! — ber Äöntg niech yje
król

!

aSt'ÖOt, sn. -g, pl. s§, wiwat
m.; nid)t

r

enben rooßenbe =g

nieskoczone wiwaty.

Sßitiifeftio'n, sf. pi- =cn,

wiwisekcya /.

©isma'l&aljit, sf. pl. -en,

kolej poboczna, drugorzdna.

©ließ, 9Slte§, sn. =e§, pl.

=e, runo ; bas golbene — zote
runo, order m. zotego runa

;

9titter öom golbenen — ka-

waler m. zotego runa.

$ 9ft. skrócenie na oortgen

SRonat zeszego miesica.

SÖO'flCt, sm. «g, pl. SSögel,

1) ptak m.\ tfeiner — pta-

szek m.\ — ©trctujj stru m.\
bie Söget ptactwo n. ; Söget
fdjiefjen strzela na ptaki;

Söget fangen, fteHen, owi
ptaki, nastawia sida na
ptaki ; 3taturgefd)id)te ber

Söget ornitologia /".; jebem
— gefällt fein Jteft kady
ptak wasne gniazdo chwali

;

mon erfennt ben — am @e=
fieber, an ben gebern zna
ptaka z pierza, pozna
pana po cholewach

; frifj— ober ftirb masz wóz i

przewóz; nad) unb nad)

baut ber — fein üfteft nie od-

razu Rzym zbudowano; rote

ber — fo bag ©i jaki pan
taki kram ; tfim ift fo rooht,

roie bem — im Jpanffamen
jest mu tak dobrze, jak u
pana Boga za piecem, uywa
jak pies w studni, we wszyst-

ko opywa, na niczem mu
nie zbywa; (przen. :) ber —
ift ausgeflogen ulotni si
ptaszek ; 2) ptak m., kurek
m. (z drzewa do którego

strzelaj)
;

(przen. :) ben —
abfcfoiefjen trafi w sedno,

wyj najlepiej, zyska naj-

wicej; 3) er t)at einen —
(albo ©parrin) ma bzika; 4)

ein luftiger — figlarz m., swa-
wolnik m., frant m., szpak

m.\ ptaszek m., chytry, obro-

tny czowiek m. ; 5) motyl
m.. Siacbtooget ma /.

SSo'gelartig, adi. ptako-

waty.

SSo'gelbouer, sn. i sm.
klatka /. ;

ptaszyniec m.
f

ptaszarnia /.

Söo'gelbeerbaura, sm. -eg,

pl. -bäume, jarzb m., drzewo
jarzbowe.

SBÓgetbeere, */. pl. =n,

jarzbina /., jarzbie jagody.

ÜÖO'gclbeise, sf. polowanie

n. ze sokoami, sokolnictwo n.

SJö'gelujen, sn. -g, pl. —

,

ptaszek m., ptaszeczek m.,

ptasztko n., ptasz w., pta-

szyna /. ; fie ifjt rote ein —
je jak ptaszek, jak kanarek

;

idi fiabe ein — baoon fingen

boren syszaem ju co o

tem, dzwonio mi o tern w
uszach.

S3o
r

gelbeuter, sm. =g, pi.

—, wróbita m. z ptaków,

wrócy m., ptaszowieszczek

m. augur m.
SBogelbeitterei', sf. SBo'gei-

beutimg, sf. wróba /. z pta-

ków.

S3o'gclbiinft, sm. rut m.
ptasi; brok m.

©o'gelei, sn. -eg, pl. -er,

ptasie jaje.

SBo'geletbedjfe, sf. pi. =n,

pterodaktyl m. skamieniae
zwierz przedpotowe.

öo'gelfang, sm. -(e)g, ptas,.-

nictwo »., ów m. ptaków.

SBo'gelfänger, sm. =g, pi.

—
;
ptasznik m.

SBo'gelflinte, sf. pl. =n,

ptaszniczka /., strzelba f. na
ptaki.

S3o'gclpte, sf. pi. =n,

gwizdawka /'. na ptaki.

SBo'gelflug, sm. -(e)g, lot

m. ptaków.

33o'gelfrei, adi. wyjty z

pod prawa; jmnbn für —
erllären ogosi kogo wyjtym
z pod prawa, banit.

SBo'gelfufj, sm. -eg, pl.

-fiifse, ptaszyniec m., ptasi-

nóg m., ptasia stopa (rol.).

SBo'gelflltter, sn. ptasie

jado, ób m.

S3o'geIgarn, sn. -eg, siatka

/. na ptaki, wnik m.
©o'gelgefong, sm. -eg,

piew m. ptaków.

SSo'gelgefd)tei, sn. »eg,

skrzek m. ptaków.

©O'gel^anbel, sm. »g, han-
del m. ptakami.

©o'gelhänbler, sm. *g
;
pl.

—
,
ptasznik m., handlarz m.

ptaków.

S3o'gelI)au3, sn. -feg, pl.

«bäufer, ptaszarnia «., pta-

szyniec m.y klatka /.

SBo'gelljecfe, sf. pl. =n,

ptaszyniec m., kojec m. do
mnoenia si ptactwa.

aSo'gelfjerb, «w. -(e)g, pl.

=e, boisko ptasznicze, gaik

m., póko n., ncisko n.

gumienko «., (gdzie ptaszniki

sieci zakadaj).
S3o'geljagb, sf. polowanie

n. na ptaki.

$o'gel!enncr, «m. =g, pi.

— , znawca m. ptaków, orni-

tolog m.

$o'geI!irfu)baimt, sm. -(e)g,

pl. 'bäume, liwa ptasza,

trzenia /.

Wgelftrfclje, sf. pl. -n,

obacz 5SoQelfufd)baum.

öo'gelfioue, sf. pi. -n, i)

ostroga ptasia (w mózgu); 2)

obacz 93ogeIfufj.

Sßo'gellnöterid), sm. =g, pl.

=e, rdest ptasi, sporysz m.,

wróble jzyczki, szczotki pl.

S3o'gelIraut, sn. »eg, pl.

-fräuter, ptasia mita.
SßO'gelfunbe, sf. ornitolo-

gia/., nauka/, o ptakach.
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So'getfunbige(r), sm. =en,

pl. -en, ornitolog /»., uczony

znawca ptaków.

So'gclletujt, adi. lekki

jak ptaszek.

SSo'geUeim, am. =(e)ä, lep

ptasi.

So'gelmtcre, sf. pl. -n,

mokrzyea /. (rol.).

So'gelmübe, sf. pl. <n,

ptaszyniec m.
So'gelmtluj, sf. niedek

m.. sniedka /'. (rol.).

äjO'gelmtft, sm. »e8, ptasz

lajno.

SSÖ'gelU, va. i vn. spóko-

wa.
Söo'gclncft, sn. *e8, pl =er,

ptasz gniazdo.

So'gelne^, sn. *e8, pl. =e,

sida pl., siatka f. na ptaki.

$0'gelorgel, sf. pl. <=n, po-

zytywka /.

äJ0'flCl^Crf4JCltitlC, sf. widok

m. z góry ; aus ber — z góry

(patrzc).

So'gelflfeife, sf. pl- =n,

obacz SSogelflöte.

So'gelntf, ««. =e8, p. =e,

woanie ». ptaka.

ÖO'gelfdjait, */. obserwo-

wanie n. lotu ptaków.

So'gelfdjaiier, sm. »8, pZ.

— . augur m.

SSo'gcIfcud)C, s/. pl. -n,

straszydo n. na ptaki ; et

fieht rote eine — au§ wyglda
jak straszydo.

a3o'gelfd)ieften, sn. «s, i)

strzelanie n. do ptaków ; 2)

strzelanie n. do kurka.

So'gelfcfjlag, *m. °{t)$,

obacz 3Sogetgefang.

SBo'gctfklinge, sf. vi. =n,

sida /)/. na ptaki.

So'getfdjrot, *n. »(e)8,

obacz 3Sogeltmnft.

So'gelffdett, s«. =e8, pl.

«e, szkielet ptasi.

So'gelftange, */. pi- =n,

drsr kurkowy; erd/.
oogelfteHen, sn. »8, pta-

sznictwo n., owienie «. pta-

ków.

So'gelftetter, sm. =8, 2>J.

— , obacz Vogelfänger.

So'gelftnd), sm. =(e)§, jp^.

cie m. ptaków.

^o'gelroa^rfagcc, sm. =3,

2>Z. — , obacz aSogelbeuter.

So'geltoaljrfagerei, */. ob.

SSoaelbeuterei.

So'gelttärter, sm. =3, pl
— , laodowca m. ptaków,

ptacznik m
$o'geltoeU>(f)en, sn. »3, pl.

— , samiczka /.

SSo'gdtDiÖC, sf. pl. =n, ro-

dzaj koniczyny.

So'geljUtjjt, sf. hodowla

/. ptaków.

So'geljunge, sf. pi. =n, i)

ptasi jzyk; 2) skamieniay

zb rybi; 3) rdest w., ptasi

jzyk (rol.).
'
Só'g(e)iein, sn. =3, pi. —

,

obacz Sögeldjen.

SSo'glcr, sm. -§, pl. —

,

ptasznik m.

Sogt, sm. -(e)S, pl.

SBÓgte, 1) gubernator m., na-

miestnik m., naczelnik m. ja-

kiego okrgu; 2) wójt m.,

sdzia m. ; 3) dozorca m. wi-
zienia; 4) kasztelan w., za-

rzdca m. zamku.

BogtCi', sf. pl. =etl, l)
f

na-

miestnictwo n. ; 2) wójto-

stwo ».; 3) wizienie n.; 4)

kasztelania f.

ÜBofa'kl, s/. pl- s«, sówko
n.. wyraz m., wokabu m.

Sofo/belbud), s». -es, #
=biid)er, wokabularz m.

Sofabula/rtum, s». »3, #z.

=rien, spis m. wokabuów.
S3ofa'l, sm. <e)S, 4>Z. <e,

samogoska /l

Solttl, $0ful=, adi. goso-

wy : samogoskowy ; do piewu.

Sofalanlaut, sm. =(e)3, pl.

=e, przydech m. (gram).

Sofolauftaut, sm. «(e)§,

pZ. =e, zakoczenie samo-

goskowe.

Sofalifatio'n, $ofalifie'=

riing, s/. pl. =en, wokaiiza-

cya /.

$0fa'ltfdj, adi. gosowy.

SofaUfte'ren, IL va. (Gaben)

1) wokalizowa; 2) piewa
wiczenia gosowe.

aSofolt'ÖmuÖ, sm. woka-

lizm m.

Sofa'ttoncert, Sofalfonjert,

sn. =e3, pl. -e, koncert wo-

kalny, gosowy.
Sofolntuftf, sf. muzyka

wokalna, piew m.

Sofct'lfaC, sm. --e$,pl. =fäfce,

frazes muzyczny.

SofuttO'n, sf. pl. -en, po-

woanie n., skonno /., wo-

kacya /.

SofOttb, sm. s§, pl- =e,

woacz w. (pity przypadek

w odmienianiu).

SoltCre, (wym. : woljer),

sf. pl. *n, ptaszyniec m.,

ptaszarnia n.

Solf, sn. »'(e)8, i?l. SJöHec,

1) lad m., naród m., ludno
/., nacya /. ;

jene SSölfer finb

fd}on jioiliftert tamtenarodyju
s cywilizowane; im sDiunbe

be8 =<8 w ustach ludu; ein

ßinb be8 =eä dziecko n.ludu
;

ba8 gemeine — pospólstwo

n., czer f. gmin m. ; bd8 —

,

unb ber Slbet lud i szlachta;

er ift im =e febr beliebt jest

u ludu bardzo lubiany, jest

bardzo popularny; er ftatnmt

au bem -e pochodzi z ludu;

ein Raufen gemeinen =e tu-

szcza /.; unter ba — brin=

gen, beim =e einführen roz-

powszechni u ludu; in§ —
bringen sta si popularnym

;

eg fommt »iel -eg gufammen

zbiera si wielki tum naro-

du ; tor aUem =e przed wszyst-

kimi, coram publico; ba8 —
ber ^bilofonbm naród filozo-

fów; ein rounberlidj — bie

3Beiber! dziwny naród te ko-

biety ! =e8 (Stimme, @otte8

©timme go3 ludu gos

Boga; 2) (Äriegöoolf) wojsko

n., zaoga /.; 3) stado n.;

ein — 9tebbübner stado n.

kuropatw.

So'Ifcmit, adi. bezludny,

nieludny, niezaludniony.

Sti'lfdjen, sn. =, pl- —

,

ludek m.
Sólferoehecrfu^cr, sm. «8

pl, — (
wadca m. ludu.

$8ó'Ifcrocfu)tcibung, */. pl.

=en. etnogratia, etnologia /.

Sö'lfetfticöe, sm. &, po-

kój m. ludów, pokój po-

wszechny.
2$ó'lfergefdjid)te, sf. histo-

rya f. ludów, historya po-

wszechna
SÓlfcrtunbe, */. etnologia,

/., nauka /. o ludach, na-

rodach.



iöö'Ifermai'ft 759 ^o'lf^rcßtcruitfl

SSb'Ucrmarlt, sm. =e3, pl.

«mäcfte, targowisko n. ludów.

ütö'Ifenedjt, sn. »es, pl.

»e, prawo n. narodów, prawo
midzynarodowe.

sM'Utinä)ti\ü), adi. odpo-
wieJni prawu midzynarodo-
wemu.

syö'lferfdjaft, sf. pl. =en,

naród m., lud m., plemi n.

m'lltiWutyt, sf. Pl«tn,
walka /., bitwa /., narodów,
ludów.

üöö'tterftrajje, sf. droga
wiatowa.

Söötfertoanbening, sf. pi.

-en, wdrówka /. narodów,
ludów.

$0'lHeer, adi. bezludDy,

pusty.

SBo'lfretdj, adi. ludny, za-

ludniony.

SMfgaoerglaube, sm. =ns,

przesd m. ludu, pospólstwa.

$0'If§a6fttmntltng, sf. po-

wszechne gosowanie, ple-

biscyt m.

8Mf3anfuI)rer, «w. =g, p.
przewódca w. ludu.

SBDlfSangelegenljett, «/. pZ.

«en. sprawa f. narodu.

aSo'IfSantoalt, «m. =e§, pl.

«anroälte, obroca m. ludu.

33o'lf3art, «/. zwyczaj lu-

dowy.

aSolfSaiifniljr, ^o'ifgauf=

ftflllb, sw. =e, powstanie n.

ludu, rokosz w., insurekcya /.

5yo'IföauftDtc0lcr, »m. =§,

pl. — , wichrzyciel podburza-
jcy lud.

' iwnsaitg&ruif, sm. :t%,pi.

=auDrucfe, wyraenie ludowe.

üöo'Uäaiiggabe, sf. pl. «en,

wydanie ludowe.

So'lfSlmb, sn. -(e)8, pl.

«bober, kpiel ludowa, po-
wszechna.

MfSbanf, sf. pl. -en,

bank ludowy.

SÖO'IfÖÖCltCtlt, adi. popu-
larny.

$0'tf3&efu)ntfe, *m. .ffeS, pl
-fa)ltiffe, uchwaa ludowa,
plebiscyt m.

SSo'IfgöctDoffnung, */. wzbro-
jenie n. ludu.

23o'u3betrjegung, */. po-

wstanie n., poruszenie n. ludu

;

ruch ludowy.

»Otfgbtimotljci, */. pl. -en,

biblioteka ludowa.

SSo'lfgbUbung, Sf. owiata
ludowa.

So'lföftfatt, sn. »e§, pl.

»Matter, pismo «., gazeta lu-

dowa.

Söo'lfSkaud), «w. *e, pl.

»brauche, zwyczaj ludowy, na-

rodowy.

SSo'lfSdjaralter, sm. »§, da-
rakter narodowy, narodo-

wo /.

löo'lfäbtdjter, sm. =§, ^.
—

,
poeta ludowy, z ludu,

dla ludu; poeta narodowy.

aSolt^bitung, */. pl. =en,

poezya ludowa,poemat ludowy,

äSo'tfSerhebimg, sf. obacz

aSoiBauftu^r.

SÖO'HSerjteljltng, Sf. wycho-
wanie n. ludu.

aSo'lfSettjmulogte, «/. ety-

mologia ludowa.

$0'HSfeinb, sm. =e§, ^Z. =e,

nieprzyjaciel »?., wróg w. ludu.

oTOfetn&ltd), adi, prze-

ciwny ludowi.

So'lfSfeft, sn. »e§, p «e,

zabawa ludowa; uroczysto
narodowa.

SSolfSfreunb, sm. &, pl.

=e, przyjaciel m. ludu, de-

magog m.
SÖO'lfSfreimbHd), a^'. przy-

jazny, yczliwy ludowi.

So'HSführer, sm. «§, pl.

—
,
przywódca m. ludu, de-

magog m.
SBolfgarten, sm. »§, pl.

»gatten, ogród publiczny.

SSo'IfSge&rautj), sm. -*§, pl.

»gebrauche, obacz SSoIfbraud).

SSo'Ifögcift, «w. =eS, duch
ludowy, narodowy.

»o'lfggcnoffenfuiaft, */. pi.

sen, narodowo /.

olfSgenoft, sm. =ffen, pZ.

=ffen, wspóziomek m., rodak

m., kompatryota m.

SSolfSgcfong, sm. *e§, i??.

»fange, pie f., piew lu-

dowy, narodowy.

SBo'lfSgefdjm, sn. -e§,

krzyk m. ludu.

S3o'n§glaube(n), sm. -n3,

wiara /. ludu, ludowa.

SBo'tfSgiinft, sf. aska /.
ludu.

ä>o'nShaufe(n), sm. =».§, pi.

—
,
gromada/., kupa /. ludu,

tuszcza /., czer /.

SSolf^ecc, sn. -e8, pl. =e,

armia ludowa.

SBolfMjetm, sn. -3, gmach
m. dla ludu, paac ludowy.

mm\,m\§*.% sf. iudo-

wadztwo w., gminowadz-
two n., rzd demokraty-
czny, detnokracya /.

^olfSIjtjmne, sf. pi. -n,

hymn narodowy, ludowy.

»o'lfäHaffe, «/. i».. =n,

klasa f. ludu.

üßolfSfranfhett, sf. pZ. »en,

choroba nagminna.

SBo'tfgfrteg. sm. =(e)a, wojna
narodowa.

SSo'ftSfÜdje, */. pl. -n, ta-

nia kuchnia, kuchnia ludowa.

Wo'itStMbt, sf. etnologia

f.y ludoznawstwo n.

SßO'IfglCbCH, sn. --$, ycie
ludowe.

SBo'lfSIc^rcc, sm. -3, pZ.

— , nauczyciel ludowy.

33o'If§lel)rerin, s/. jp. =nen,

nauczycielka ludowa.

SSolfSUebC, */ mio f.

ludu; mio do ludu; popu-
larno /.

33o'lf8Heb, sn. »eg, pl. »er,

pie ludowa.

aSo'If§mamt, sm. se§, #z.

«tnänner, ludowiec m.; czo-
wiek popularny ; demokrata m.

$o'if3märdjen, sn. =g, pi.

— , ba ludowa, gminna.

BoWmafótg, adi. stosowny
do ludu, popularny ; — madjen
popularyzowa.

SoTOmOfjtgfett, sf. popu-
larno /.

SSo'lfgmcinung, sf. opinia

f. ludu.

$o'lf§mclobie, sf. pl. =n,

arya, melodya ludowa.

^olfSmenge, sf tum m.;
ludno /'.

ajo'H§name, sm. »n§, pl.*n,

nazwisko, imi narodowe.

Sßo'lfttyoefle^ sf. obacz

SJolfsbtrhtung.

SBo'lfSrcAt. sn. =e§, pl. -e,

prawo w. ludu.

aSo'HSrebncr, sm. .*, pi. —

,

mówca ludowy, trybun m.

Boll^rcflicrung. sf- ™§&
demokratyczny.
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iWltercyrafentant, sm. <en,

pi. men, obsu-A ioifsoertreter.

üßo'lfSrejjräfentanj, */. pi.

=n, obftcs USolfeoertretung.

Jßo'lfSfadje, */. sprawa /.

Indu, narodu.

SWlffOfle, sf. pi. =n, po-

danie ludowe, gmiune.

»O'lfgfdjtdjt, sf. pi. -en,

warstwa /. ludu ; bie unteren

«en nisze warstwy.

»DlfSfdjrift, sf. pi. -en,

pismo ludowe.

SBo'ItSfdjnftftetter, am. *%,

pi. —,
pisarz ludowy.

S3olf3fd)ule, af. pi -n,

szkoa ludowa.

5Bo'lT3fdJ«nel)rer, sm. =§,

pi. — , nauczyciel ludowy.

^o'ttöftfjuneljrertn, sf. pi.

-nen, nauczycielka ludowa.

äSo'Jfäfdjulüiefeit, sn. -g,

szkolnictwo ludowe.

SSo'USfOUÖCtänität, sf. pa-

nowanie n. ludu, prawo n. ludu
do rzdzenia.

Woitftytafyt, sf. jzyk m.,

mowa ludowa, dyalekt m.

58o'lfóftcmm, sm. »eg, pi.

"flamme, plemi «., rasa /.

SSolfgftimme," «/. glos m.,
zdanie n., opinia f. ludu ;

—
tft ©otteg ©timme gos ludu
gos Boga.

aSolfäfttmtmtttg, sf. uspo-

sobienie n. (umysów) ludu.

SBo'Ifäftiiif, sn. =eg, pi. -e,

sztuka ludowa.

mmUafyt, sf. pi -en,

narodowy stió ;

, ubiór.

$o'lf§tribun, sm. =§, pi.

»en, trybun m., obroca m.
ludu, przywódca m. ludu.

33u'nStlim, sn. -g, narodo-
wo f.

ÜMfStÜmelet', s/. udawa-
nie n. uczu narodowych.

$0'lf3tÜtttltd), ade. nirodo-
wy, rodzimy; ludowy, popu-
larny.

^OlfStUntltdjfett, sf. naro-
dowo /., waciwo naro-
dowa, rodzimo f. ;

popu-
larno /.

V$0'ltfmUUl)tn
t sf. pi za-

burzenia ludowe.

$o'H§imterntf)t, sm. -(e)s,

owiata ludowa.

93o1f3uerein, sm. =e8, ^*-

=e, stowarzyszenie ludowe.

ÜWHäöerfammlunß, «/. pi.

=en, zebranie, zgromadzenie
ludowe, narodowe, wiec m.

%0'lttMltttta, am. »g, pi.

—
,
przedstawiciel m., zastp-

ca m., reprezentant m. ludu,

narodu.

$o'tf3uertretung, */. za-

stpstwo w., reprezentacya /.

ludu, narodu.

SBoTOttieife, sf. pi -n,

arya, melodya ludowa.

Sßo'IfätDtöe, sm. -ng, wola

/. narodu.

SBo'lfgtDirt, sm. =eg pi. -e,

ekonomista m.
2.Vlf3tötrtfd)aft, Sf. gospo-

darstwo spoeczue, ekonomia
spoeczna, polityczna.

»olfgtDtrtfdjaftlidj, adi.

ekonomiczny, spoeczny.

$o'lI3aitrtfdjaft8Ie&re, sf.

nauka f.o ekonomii spoecznej,

politycznej, ekonomia spo-

eczna.

%0'ltfmt, sf. gniew m.
ludu.

S3o'H3$abl, Sf. ludno /.

äto'lfäjäbler, sm. «=§, pi.

— , ten co sporzdza spis

ludnoci.

$fl'if§jiibhtltg, sf. spis m.,

obliczenie n. ludnoci.

SBott, adi. i adv. 1), a)

peny, peno; ganj — big

Oben gefüllt napeniony, wy-
peniony, napcbany; über unb
über — przepeniony; (bela=

ben) obadowany
; jum ©r=

brüden — natoczony; baS
Slljeater mar gang — teatr

by szczelnie zapeniony; bte

Stamroin tft — tramway jest

peny, zapeniony ; — ©taub
peen kurzu, pokryty kurzem;

3ljr jftod* tft — gleden pana
surdut peen plam, cakiem
zaplamiony; er ift — ©djroeifs

jest zalany potem; bag ©elb
mit «=en §änben hinauswer-

fen wyrzuca pienidze pe-
nemi garciami ; ein =eg ©lag
pena szklanka; ein -eg ÜRafj

pena miarka; — madjen
napeni; — giefsen, fd)enfen

nala peno, do pena; —
roerben napeni, zapeni
si; ein ©a — Sßein pena
szklanka wina; ber -z SDonb
peuia/. ksiyca; ber 2Jonb

ift — ksiyc jest w peni;
ber SBautn ift — i -er gtüdjte

drzewo ma peno owoców,
drzewo jest pokryte owocami

;

ein 2lrm — narcze n. ; eine

£>anb — gar /.; ein Jlunb
— haust m.\ ben ÜJiunb —
netjmen blagowa ; einen Söffet— pen yk; ein Setter —
peny talerz; er bat ben Sopf— SJummbeiten jemu tylko

gupstwa w gowie; jmnbttt

bie Dljren — fdjreien zakrzy-

cze kogo, wrzeszcze, e a
uszy bol; bie ganje ©tabt

ift — baoon cae miasto o

tem mówi; id) bin nod) ganj
— bat) on jestem jeszcze ca-
kiem przejty tem ; aug -et

ßeble, aug -em §alfe frhreien,

wrzeszcze na cae gardo

;

aug -er 99ruft, aug -tm £er-

jen z caej piersi, z caego
serca; mit -en iptnben

penemi rkoma; in =en

güjen trinlen pi wiel-

kimi haustami; mit -en Se-
geln fahren jecha z rozpi-
tymi aglami ; aug bem Soßen
fcböpfen czerpa z penego;
roeg bag §erj — ift, bel get)t

ber 3Junb über co w sercu

to i na ustach; b) »oller i

— peen; -er Rut peen od-

wagi; er ift =er ©djulben jest

peen dugów, jest zaduony

;

ber Xifd) liegt -et Rapiere
stó zawalony papierami ; bag

SBud) ift -er gebier ta ksika
jest pen bdów, ta ksika
ma peno bdów ; bie ©trafjen

finb =er Seute ulice przepe-
nione ludmi; =er ©d)laf

fein by sennym, rozespanym,
picym ; -er greube fein by
peen radoci; er ift -er

greunblid)feitjest peen nprzej-

moci; c) fidj — madjen za-

smarowa, zapaskudzi si;

bie §ofen — madjen zrobi
do majtek ; 2) a) (iianj) cay,
cakowity, cakowicie

;
(ooB-

ftänbig) zupeny; eine
^

=e

2Bod)e cay, peny tydzie;

bie =c Summe pena kwota,

pena suma; bie «e Sabung
cay adunek; -e Lüftung
ptoa zbroja; ba§ ift ber =e

^ßreiä to jest pena cena; —
begabten cakowicie zapaci,
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mir fönnen bie ©olbftüde ntd)t

für — annehmen nie moemy
przyj tych zotówek za
pene; etro. füc — anfehen

uwaa co za penowarto-
ciowe ; eine ©umme — machen
uzupeni kwot; zaokrgli
sum; bie Sßare hat fein =es

©errjid)t ten towar nie dowaa,
niespena way; ba 2Kaf$

—

machen przebra miark; urn

bas Unglüä — ju machen
na domiar nieszczcia; um
bas uDafs feiner @raufam!ei=
ten— JU machen na dopenienie,
na domiar swych okrucie ftw

;

bte =e 2Bat)rt)eit caa, cako-
wita prawda; mit -entrechte
z zupen susznoci; jmnbm
bie — e ©eredjtigreit rotoerfa=

hren laffen odda komu spra-

wiedliwo; er ift =t fünfzig
Qabce alt ma skon jz jnych pi-
dziesit lat; im =en Saufe
w penym biegu; im =en ©a=
[opp w szybkim pdzie, cwa-
em; mit =er Hochachtung z pe-
nym szacunkiem ; in =er ©lute

fteljen by w penym kwiecie;

in «er Slrbeit wród roboty

;

im =en ©rnft cakiem po-
wanie, ni seryo; im sen

©inne bes Soorte w caem
tego sowa znaczeniu ; er gilt

nod) nid)t füc — nie bierze

si go jeszcze na seryo; d)

es fd)Iä\rt — bije godzina; 3)

(runb) peny; ein =es ©eficbt

pena twarz; ein =er 33ufen
peny biust ; okrga pier

;

eine -i ©ttmme peny gos;
4) ftct) — trinfen upi si,
napi si do dziurki; ser i

2JlunD reb't aus ^erjensgrunb i

pijany mówi prawd.

Söflllau'f, adv. do3y, po-
dostatkiem, z okadem, po
uszy; alles — haben mie
wszystkiego podostatkiem

;

— ju tun haben mie roboty
po uszy.

SBo'tt&älftg, adi. pyzaty,

penolicy.

S3o'H6ai), sn. =es, pi. =bäber,

kpiel cakowita, wanna /.

83o'll&aljn, sf. pi. «en, kolej

gówna.
SBo'llfeart, sm. -es, pi.

•bart, pena broda.

Söo'Ubaitcr, sm. =s, pi. -n,

kmie m.

$0'M)eredjtigt, adi. cako-
wicie uprawniony.

SSfl'tlbefi^, sm. =es, pene
posiadanie; im — feiner

Gräfte w peui si.

SBu'it&lllt, sm. «e, zawo-
dnik m., ko n. czystej rasy,
krwi, penej krwi.

SBfl'ÜblÜttg, adi. krwisty.

S30'Ul)lÜttflfCtt, sf. krwi-
sto /'.

SBo'llblutJifedi, sn. «es, pi.

«=e, ko m. czystej rasy.

SM&ringcit, oollbringe,

ooUbtingft, oottórachte, bab
üOÜbracht, va. wyptni, usku-
teczni, dokona, dokoczy,
sprawi; ein Verbrechen —
dokona zbrodni ; es ift noU=
bracht! ju dokonane, sko-
czone! gute äßerle — doko-
nywa dobrycb czynów; etm.

leidjt — dokona czego z

atwoci.
äM&ri'nger, sm. -§, pi.

—, wykonawca m., dokony-
wacz m.

SSoübri'n.png, sf. wype-
nienie 11., dokonanie n.,

uskutecznienie w., doko-
czenie n.

aWMriifttg, »oflbiifig,

adi. o penych, bujnych pier-

siach, piersisty.

SBo'Hbiirger, sm. --§, pi.

— , cakowicie uprawniony
obywatel.

SBn'übiirttg, adi. rodzony,
z jednego ojca i jednej matki.

Sfl'ilÖocbt, sm. =es, pi. se,

knot okrgy.
Jßo'üiXüä, sm. =(e)s, pene

cisn ; enie.

IBo'Uiirii(ftnafr^tne
l
p sf. pi.

=tt, maszyna parowa bez
rozprenia.

33oik'tt>en, I. va. (haben)
dokoczy, zupenie uko-
czy, wykoczy; er bat feine

Saufbahn DOÜenbet zakoczy
karyer; er bat noHeribet

skoczy, umar ; II. uoHenber,

pp. i adi. skoczony, uko-
czony, dokonany; doskonay;
ein «er Stebner skoczony,
doskonay mówca; eine »e

Satfarbe dokonany fakt.

S?0'ÖCnb?, adi. zupenie,

cakiem, do szcztu; bas bat

tfm — 3U ©runbe gerichtet

to go zniszczyo do Rzcztu
;— austrinfen dopi; — aus-

lefen doczyta; menn er nun
— erführe . . . jeli by si
jeszcze w dodatku dowie-
dzia . . .; unb menn er nun— fagt ... a gdy on nawet
powie . . .

SSflöC'nbung, sf. ukocze-
nie n., dokoczenie «., wy-
koczenie n. ; dopenienie «.,

wykonanie n. ; doskonao
f. ; bas SBerJf ift ber — nahe

I

dzieo jest na ukoczeniu;
i
einer ©arb — geben, etm.

i jur — bringen wykoczy
co; bas 93ilo ift mit be-

tu unbemsroerter — gearbeitet

I

obraz ten jest wykoczony
z podziwienia godna dosko-
naoci.

^oUYn&itngtermtit, sm.
s (e)3, pi. -e, termin m. uko-
czenia.

aWHer, 1) obacz Doli 1)

b)\ 2) Sßn'fier, sn. *, odgos
jawny (w opukiwaniu).

lotteret', sf pi. «en, obar-
stwo n., opilstwo n., pija-
stwo n.

Syollfü'bren, va. (haben)
obacz Vollbringen.

$n'flgatter, sn. =3, pi. —

,

system m. pi w tartakach
drzewnych.

2$0'UgefityI, sn. »s, poczu-
cie n.\ im se feiner äOürbe
w poczuciu swej godnoci.

äVllgehalt, sm. =(e)s, pe
na zawarto.

33o'llgemt&, sm. «ffes, pi.

=geniiffe, pene uywanie; im
— fetner fechte w penem
posiadaniu swoich praw.

Sßo'llgt&frnjjft, SSu'ögcftujift,

adi. przepeniony, nabity.

ÜPo'ügefang, sm. =es,chór m.
No II gett) alt, sf. pena wa-

dza.

S?0'llgettUd)t, sn. =es, pena
waea.

S30'KgCttiinn, sm. =(e)s, czy-
sty zysk.

äto'Hgiilttg, adi. zupen
warto majcy, wany; eine

=e SWiinje moneta penowar-
tociowa; eine -e (SntfrhulbU
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gung wane usprawiedliwie-

nie.

^O'ttflÜltißtett, sf. zupena
warto; wauo /.

vi>0'ü^aartg, adi. wochaty,

woocbaty; =eä Sud) woo-
chate sukno.

SWUljaUifl, adi. o penej

zawartoci.

^O'flbCÜ, sf. peno/.
äto'ilberinfl, sm.t),pi.<t,

led nie wypatroszony.

£>0'ul)Ufig, adi- zrose

kopyta majcy, kbkowe ko-

pyta maicy.
^o'llhüfner, sm. =8, pi.

— , obacz SSoUbaucr.

SÖ'Utg, I. adi. 1) zupeny,

dokadny, prawdziwy; »e

fCreifiett zupena wolno;
=e ettrauen zupene zau-

fanie; ein "iv 9torr zupeny
gupiec; bie =c ©röf[e do-

kadna wielko; ba> =e

gjiafj dokadna miara; eine

=e 3tieberlage prawdziwa

klska; im =en ©taate er=

fdfeinen wystpi w caej

paradzie, w galowym stroju,

=er atblafc zupeny odpust-,
j

2) = bidleibig; II. adv. zu-
j

penie, cakiem, cakowicie,

zgoa, do szcztu; eine —

|

unreife §rud)t cakiem niedoj- i

ray owoc ; er ift fd)on — i

ftergefteHt ju zupenie wy-

zdrowia; er bat e§ — ab=

gefd)[agen odmówi bezwarun-

kowo; id) bin nicftt — 3t)ter

SKeinung nie podzielam w ca-

oci paskiego zdania.

SBÖ'flifllClt, */. (rzadko

uywany) = SSoHeibigfeit.

iWUtnbaltliuj, adv. co do

sowa.

^O'Uiä^rtg, adi. peno-

letni.

SWttjabrigfett, */• peno-

letno /.

iWflHang, sm. .(e)8, pene
brzmienie; — ber Steinte

dwiczno /. rymów.

üBo'ttfommen, adi. I) zu-

peny, kompletny, doskonay
skoczony; ©ott ift — Bóg
jest doskonaym; ein =er

§ofmann skoczony dwo-
rzanin; eine =e ©djönftett

skoczona pikno; »e ©e=

malt pena, bezwzgldna, ab-

solutna wadza; «e greibeit

(zu)pena wolno; feine

greube mar — jego rado
bya zupena, kompletna;

mit «er §od)ad)tung z dosko-

naym szacunkiem ; — machen

udoskonali, wydoskonali;
— roerben udoskonali, wydo-

skonali si ; adv. er ift — frei

jest zupenie wolny; CtlD. —
fennen zna co dokadnie; 2)

dostatni, suty; szeroki, wy-

godny; ber sJ5tantel ift
—

paszcz jest suty, wygodny;

3) = bidleibig, »olletbig.

$n'flfommenljctt, */. pi.

=en, doskonao f. ; er bat

e§ jur — gebrad)t doprowa-

dzi do doskonaoci; fte be=

ftfct alle möglichen «en po-

siada wszystkie moliwe
zalety, przymioty.

$O'tt!ÖMt0, adi. ziarnisty.

ÖO'ttfcdft, sf.
,

(zu)pena

sia; energia/.; in ber —
ber Sugenb w penej sile

modoci.
aSo'Uträfttfl, adi. peen

siy, energiczuy.

«0'ttlugct, sf. pi. -n, pena
kula.

«O'ttetbtg, adi. otyy,

dobrej tuszy.

SBo'tteHüfitctt, sf. otyo
/., dobra tusza, opaso f.

$o'tttnad)t, sf. pi. -en,

penomocnictwo «., upowa-
nienie n., plenipotencya /".;

jtnnbm — geben upowani
kogo; oljne — ftanbeln dzia-

a bez upowanienia, bez

autoryzacyi
;

gerid)ttid)e —
penomonictwo sdowe.

$o'ümadjtgeber, sm. =3,

pl m
—

f
mocodawca ffi.

Sto'ttmadMaier, SWtt-

inattraget, sm. $, umoco-

wany m., upenomocniony m.

äto'ttmadjt8Maiitett, sn.

="t'§, pi. =e, blankiet m. pe-

nomocnictwa.

$0'ttmUdj, sf. mleko uie-

zbierane.

^O'ümonb, sm. «(e)8, pe-

nia /. ksiyca; bleute ift
—

dzisiaj ksiyc jest w peni.

ÜVümoti&ggeftdjt, sn. »e«,

pi. »er, twarz /. jak ksiyc
w peni, pena twarz.

JBo'ltyftopfen, va. (ftaben)ficb

benßopr mitlatetnifd)en »roden
— nabi sobie gow acin;
fieb ben üWagen — przeado-

wa sobie odek.
SBo'ttjafttJJ, adi. soczysty,

peen soku; krwisty.

^o'Ufafttgfeit, sf. aoczy-

stosc "f

<So'U<faufen, fid) — , faufe

mid) doC, fäufit bid) woli,

foff fid) doU, ftabe mid) uott'

gefoffen, vr. naopa si,

opi sie.

äto'ttfdjtff, sn. -(e)3, pi. »e,

okrt m. o trzecb masztach.

$o'U»fd)lagcn, jcblage,

fcftlägft, fcblägt, fcblug noU,

|abe »ollgefdjlagen, va. ftd)

ben Seib — przeje si,

przeadowa sobie odek;
jtnnbm ben Sudel — zbi

kogo na kwane jabko, da
komu kije; bte Uftr E»at üoll»

gefdjlagen zegar wybi go-

dzin.
SSÓllftOn&tg, I. adi. zupe-

ny, dokadny, cakowity,

kompletny ; eine =e SSecfamm-

lung posiedzenie plenarne

;

«=er ©rfotg pene powodzenie,

peny sukces; =e ginfterniä

zupena ciemno ; ba§ ift

ein =er Unftnn to jest^ kom-

pletna niedorzeczno; bte

©ammlung ift nod) nid)t —
zbiór nie jest jeszcze kom-

pletny ; er beftfct tein =e8 SBör=

tetbud) nie posiada dokadnego

sownika; — machen uzupe-

ni, dopeni, kompletowa;

urn ba Unglüd — 3" maeben

dla dopenienia nieszczcia;

ein »er Segriff dokadne po-

jcie; II. adv. zupenie, do-

kadnie, cakowicie, komple-

tnie; ber SBagenift — befefct

wóz jest kompletnie przepe-

niony; id) ftabe bie Secftnung

— bejablt zapaciem cako-

wicie rachunek; bitte mir ba§

2Betf — ju liefern prosz o

dostawienie mi tego dziea

w komplecie, w caoci.

$n'tlftänotgfeü, sf. zupe-

j

no f.,
dokadno f., kom-

I pletno /*., cakowito /.

;

bie — be Sßerfeä rotrb »er»

I bürgt rczy si za dokadno
dziea.
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«o'üftimtmg, adi. i adv.

na wszystkie gosy ; se Xon=
ftiicf symfonya /

«O'ilfttmratflfCtt, sf. peno-
gono /.

S5o'ItftO)fcn, I. va. (baben)

napcha, natka ; II. fid)
—

vr. (tjaben) napcha si, obe-

re, obucha sie.

SSoüftrC'tfOttr, "adi. wyko-
nalny.

«OUftrClf&atfett, sf. wyko-
nalno f.

«oUftre'tfett, »a. (fiaben)

wykonywa, wykona, doko-
na; ein Urteil — wykona
wyrok; bag SEobeurteit an
jmnbm — wykona na kim
kar mierci.

«ottftre'tfer, sm. =§, pi —

,

wykonawca m.
«oflftre'fferin, */. pi. =nen,

wykonawczyni.

SMftre'dung, sf. pi -en,

wykonanie n.

SMftre'tfangö&efetil, «w.

=(e)3, ^?. «e, rozkaz w. wyko-
nania.

«O'fltÖlteitD, adi. gono
dwiczcy; dobitny, peny.

SBo'üttOngifi, «rfi. peno-
licy, peny w twarzy, pyzaty.

«O'ÜUiCltifl, adi. penowar-
tociowy.

SJo'ütDtdjttg, adi. wany,
dowaajcy; eine =»e 3Hinje
moneta dowaajca, wana,
której do wagi nic nie bra-

kuje; ein =et ©runb wany
powód.

83o'tftt)i<i)ttgfeit, sf. wa-no /.• dowaanie n., do-

wala f.

«O'ttjÖ^Itg, adi. i adv.
kompletny, zupeny, cay,
— madjen uzupeni, skomple-
towa; jje^t ftnb nur — oer=

fantttielt teraz jestemy w kom-
plecie.

«O'Ujällltgfett, */• komplet
m., kompletno /., zupe-
no f., cao /.

«Ottjic'licn, I. noa3ieb;e # t)oa=

jiebjt, rjoHjog, bab rjoCjogen

va. wykonywa, wykona,
spenia; ein Urteil — wy-
kona wyrok; einen 93efet)I— wykona, speni rozka;
bie @r)e — dokona mae-
stwa; II. ooKjiebenb, ppr. i

adi. wykonawczy; bie -e ©es
rrjcilt wadza wykonawcza.

«oUjieljen, vn. =g, S3ott=

JtC'^Ung, sf. pi. =en, wyko-
nanie «., spenienia n.\ sank-

cya /., ratyfikacya /. ; — ber

Sbe wykonanie n. maestwa.
«olljie'ljer, sm. =g, pi. —,

wykonawca to., egzekutor to.

SSoUjie^crtn, sf. pi =nen,

wykonawczyni f., egzeku-
torka /.

äMäie'ljungSbefeljl, sm.
=(e), pi. =e, rozkaz egzeku-
cyjny.

SMäie'hitngSrat, «w. =e£,

rada wykonawcza.
«rjfljiCjiittgggetrjalt, sf.

wadza wykonawcza.
«OttjM'g, sm. -(e)§, obacz

Sßolljietjen.

SMontä'r, sm. «§, #J. »e,

ochotnik ot., wolontaryusz to.

«Olt, «w. =3, .p. -e, miara

/. natenia prdu elektry-

cznego, wolt m., jednostka f.

siy elektrobodczej.

«O'ltuifdj, adi. =e ©aule
stos m. Wolty; »er (Stront»

frei woltaiczny obieg prdu

;

=>e SBogenlampe woltaiczna
lampa ukowa.

£3o'Ite, sf. pi =en, 1) obrót

to., wolta /., zmiana/, kroku
(u koni); 2) bie — fd)lagert

wolt zrobi, przerzuci kart,
paluszkowa.

«OUtgeit'r, (wym.: woltior),

sm. ss, pi. =e i =3, woltyer
to.; linoskoczek m.

«OlttgtC'rcn,(wym.: -iren),

vn. (baben) woltyowa.
«oltigtc'rfunft, sf. sztuka

f. woltyowania.
33o Itmeter, sm. =s, pi —

,

«oltanteter, sm. =s, pi. —,
woltomierz to.. wolt(o)metr

m.. woltametr m.
«rjlubtlC't, sf. pynno f.

(w mówieniu), zwinno f.
(jzyka).

«rjlu'm, sn. =§, pi. =e, «o=
lU'mcn, sn. =§, pi. -mina, po-

jemno f., bryowato /.,

objto f.

«olu'tnatom, sn. =ä, pi -t,

objto niedziakowa, ato-

mowa.
«OlumCtriC', sf. miareczko-

wanie n.

«olume'trtfdj, adi. -e 2lna=

Infe analiza objtociowa,
miareczkowany rozbiór.

«olw/mgefetj, sn. =e, pi.

=e, prawo objtociowe.
$Ofo'mgCtt>tcljt, sn. =e§, ob-

jto specyficzna.

S30lMltittÓ'3, adi. obszerny,

szeroki, duy, przestrzenny

;

=fe£ ©ut towar przestrzenny.

Solu'muergrb&ening, «o=
lU'mjUna^mC,, sf. powiksze-
nie ». si objtoci.

«Ollt'tC, s//pj. =en, lima-
cznica f. (architek.)

«Otlt/tfeber, «/• i>Z. =n, spr-
yna zwijana.

«rjfa'tfattel, sm. =§, j?Z.

Sättel, siodo 11. spryny
zwinitej.

S5om, skrócenie = Don
bem.

SSomtC'rcn, vn. (baben) wy-
miotowa, womitowa = bre=

rt^en.

SSrjmtti'ö, sn. =(e), pi. -t,

rodek m. na wymioty =
Sredjmittel.

SBotl, praep. (z dativ.) 1)

ze, z; ict) fomme — 2Bar=

fdjau przyjedam z War-
szawy; ia) fomme oom Sanbe
przyjedam ze wsi; id) bab
DaS — iionbon bejogen spro-

wadziem to z Londynu; er

ift nom 2)ad)e gefallen spad
z dachu; er ift — ßratau
gebürtig jest rodem z Kra-
kowa; ii) fomme »om §aufe
przychodz z domu; — £er=
jen gem z caego serca;

nimm baä — ber ÜBanb roeg

we to ze ciany; oom Serge
fteigen schodzi z góry; —
loeitem z daleka; — aufjen

z zewntrz; — innen z we-
wntrz, z wntrza ; — ba
std; — bort stamtd; —
bannen gefjen, Rieben odej
skd, porzuci jakie miejsce;
— binnen get)en, fd)eiben,

odej, poegna, rozczy
si z kim ; — tjinten z tyu;
— oben z góry; — roeitem

zdaleka; — nettem na nowo;
— unten z dou; jebn SDeilen

— bier dziesi mil std; 2)

od, o; — jmnbm fortgeben

odej od kogo; id) fomme
— ber Xante wracam od
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ciotki; roa roiUft bu —
mir? czego chcesz odemnie?
ich habe — ibr einen 23rief

erhalten otrzymaem od niej

list; gtüjje ihn — mir pozdrów
go odemnie; roir fönnen nichts

— ihm erroarten nie moemy
sie niczego spodziewa od

niego, po nim
;
jmnbn —

etro. befreien uwolni kogo

od czego; er ift frei — jeber

©cfjulb jest wolny od wszel-

kiej winy ; llnterftücungen
— jmnbm empfangen przyj-

mowa wsparcia od kogo;

bie SReoolution giefit — 2Bat=

fchau ber rewolueya cignie
od Warszawy; bie Äarpatfjen

trennen (Satigten — Ungarn
Karpaty dziea Galicy od

Wgier; — ürafau bis Sem»
berg od Krakowa do Lwowa;
— bret bi fünf od trzeciej

do pitej ; 3) bet Sperr »om
|>aufe pan domu; ber $bnig
— Sßolen król polski ; ber ©rjs

bifchof — ^ßofen arcybiskup
poznaski; ein 2tbgefanbter

nom Äönig pose, ambasador
królewski, króla ; 4) ein greunb
— mir mój przyjaciel, jeden
z moich przyjació; ein —
meinen SBücbern jedna z moich
ksiek; ber Sefie — allen

najlepszy ze wszystkich; effen

Sie — biefem buchen jedz

pan z tego placka; gefm —
Jpunbert dziesi od sta; 5)

ein Sting — ©olb zota obr-
czka; eine Söanf — ©tein
awka kamienna ; 6) ein

granjofe — ©eburt Francuz
z urodzenia; ein SKann —
ebletn ©efcblecbt m ze szla-

checkiego rodu; — 2lbel

szlacheckiego rodu, szlachcic

m.\ nom ©tanbe wysokiego
stanu; ein ältann — ftarfem

Körperbaum silnej budowy
ciaa ; — fcblebten ©itten zych
obyczajów; ein Teufel— einem
SBeibe dyabe kobieta ; 7) eine

grau — fünfjig Salden
pidziesicioletnia kobieta;
ein ©raben — brei 2Keter

33reite rów na trzy metry
szeroki; eine Summe —
bunbert fronen kwota siu
koron; eine familie — acht

Sßerfonen rodzina z omiu

osób; eine ©efeüfcljaft —
fünfzig Sßetfonen towarzystwo
pidziesiciu osób; ein Aorp
— 100.0Ó0 3Kann stutysi-
czny korpus; ein SBetluft —
jehn fronen strata dziesi-
ciu koron; eine ©ache —
großem, geringem SBerte rzecz

wielkiej, maej wartoci; 8)— 9iatur z natury, z uspo-
sobienia; ein ©pieler —
^rofcffion gracz z zawodu,
zawodowy gracz ; — ©otte
©naben z Boej aski; 9) bie

SBelt roirb — ©ott regiert

Bóg rzdzi wiatem ; er ift— armen ©Item (geboren)

pochodzi z ubogich rodziców;

10) ein ©ebidjt — ©oethe
wiersz Goethego; ein 33ilb —
Gubens obraz Eubensa; ein

ßtnb — feiner erften grau
dziecko z pierwszej ony;
11) (über, betreffenb) o; ich

Ijabe — i|m gehört syszaem
o nim; man fpricht fchon —
ber ©ache ju mówi o tej

sprawie; bie gange ©tabt
fpricht banon cae miasto
mówi o tem ; er fann —
©lücf fagen moe to uwaa
za szczcie; SDfenfdben, —
benen mir troraufefcen ludzie,

o których przypuszczamy;

12) bas mar ein geljler —
ihm w tem jego bd, w tem
zbdzi; es ift nicht redjt —
bit to niesusznie z twojej

strony; ba roar blofj ein

33erfe|en — ir)m to tylko

omyka z jego strony; 13) —
nun an, odtd; — ber geit

an od tego czasu, poczwszy
od tego czasu; — morgen an
od jutra; — bleute ab od
dzisiaj; — ^ugenb an od
modoci ; — Älein auf od
malekoci; — ©runb aus
z gruntu; — ©runb aus
rennen zna gruntownie, do-

kadnie; — alters ber z

dawnych czasów; — SRecht

uiegen po sprawiedliwoci;
— morgen bis abenb od
rana do wieczora; — gaH
ju gali od wypadku do wy-
padku, od jednego razu do
drugiego; — geit JU geit
od czasu do czasu ; — ©tunbe
git ©tunbe z godziny na go-

dzio; — %a$ ju Sag z

dnia na dzie; — £aus JU
foau od domu do domu; —
©tabt JU ©tabt od miasta
do miasta; — SBort JU SÖort
od sowa do sowa; jum
greife — ... bis ... w
cenie od . . . do . . . ;

—
ootn anfangen zacz na
nowo; 14) jmnbm etio. —
feinem ©ehalt abziehen od-

cign komu co z pensyi

;

ich tjabe es — bort abge-

fdbtieben odpisaem to z tam-
td; ich mufe mich — biefem

Särm erholen musz przyj
do siebie po tym haasie;
id) habe es — ihm gehört
syszaem to od niego; et*

jät)len — opowiada o;

faufen — kupi u; leiten —
poyczy od, u; leiben —
cierpie od; — ©innen fottts

men traci zmysy; er lebt

— feiner cänbe ÜIrbeit yje
z pracy rk wasnych ; er lebt

— feinen (Stnfunften yje ze

swoich dochodów; er erroachte

— beut Särm zbudzi ci z

powodu krzyku; ich lenne

bas — £örenfagen znam to

ze sychu; ich ruf)e — ber

Slrbeit spoczywam po robo-

cie; reben, fc|reiben, fprecben
— mówi, pisa, czyta o;

unierfcheiben — odróni od;

15) — Jelbft sam, samo, sa-

mo z siebie, dobrowolnie;

er fam — felbft przyszed
dobrowolnie ; ba Derftetjt firfj— felbft to si samo przez

si rozumie; ba 2\<f)t ging
— felbft au wieca sama
zgasa.

SBmieina'n&er, adv. jedno
od drugiego, oddzielnie; —
brechen przeama, roza-
ma: — fchnetben rozci; —
bringen, — reiften rozerwa,
rozczy; — get)en rozpada,
rozazi si.

SSOlUlÖ'tCtt, adv. potrzeba;

bie ift mir — trzeba mi tego
;

etro. — Ijaben potrzebowa
czego.

äSonfta'tten, adv. obacz

ftatten.

$ßor, I. praep. (z dativ. na
pytanie roo? z accus, na py-
tanie roobtn?) 1) (o miejscu)
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przed; et [tefjt — ber Sür
stoi przed drzwiami; [telle

bag — bie Sür postaw to

przed drzwi; jmnbn — bie

Sur roerfen wyrzuci kogo
za drzwi; — bem §au[e przed

domem; er roofjnt — bem
Sore mieszka za bram;
— bo§ Sor geben i przed

bram, i na bram; —
2Rofau pod Moskw; baS
2Jtonument — [id) baben mie
pomnik przed sob; — mei-

nen 2lugen przed mojemi
oczyma, w mojej obecnoci;
— bert 2Iugen ber 2Mt w
oczach wiata, przed wia-
tem, wobec wiata; iljr SBtlb

fdjroebt mir immer — 2lugen
obraz jej stoi mi zawsze
przed oczyma; er rourbe —
ben 9tid)ter geführt stawiono

go przed sdzia; eine ©acfie

— ben 3?td)ter bringen wy-
toczy spraw przed sd;
— ©ott wobec Boga; —
©ott unb — ben ÜDlenfdjen

wobec Boga i ludzi; —
jmnbm bergeljen chodzi po
przed kogo, wyprzedzi kogo

;

— jmnbm ben §ut gießen

kania si komu, zdj przed
kim kapelusz; — jmnbn
fiintreten przystpi do kogo

;

all bie ©acben liegen — bir

wszystkie te rzeczy le przed
tob; jmnbm etro. — bie

$iij$e roerfen rzuci komu
co przed nogi; jmnbm eine

Uugel — t>irx Äopf fdjiejjen

strzeli komu kulk w eb;
jmnbn — ben $opf [tofsen

obrazi kogo, dotkn kogo;
jmnbm ben Äo»f — Die güfje
legen ci kogo; jmnbn —
[id) Itt[[en przyj kogo, pu-
ci kogo przed swoje oblicze;

ba§ fjabe id) nod) .— mir
tom sobie jeszcze przedsi-
wzi, to mi jeszcze pozo-
staje do zrobienia; roag ba[t

bu — ? jakie masz zamiary,
plany? roa fjaft bu für Ijeute

abenb — ? co robisz dzi
wieczór? ba§ gehört — ba3
$orum ber Sefjrer to naley
przedoy nauczycielom, to

trzeba przedoy przed fo-

rum nauczycieli; — ber 4?anb
tymczasem, tymczasowo, na

teraz, obecnie; ftd) — 2tttfer

legen zarzuci kotwice; —
2tnfer liegen sta, lee w
porcie; 2) (o czasie) — Sage--
anbruó) przed witem ;

—
üeljn Uf)r przed dziesit; —
2)Utternad)t przed pónoc;
am Sage — bem ©eburtfefte
w dzie przed urodzinami;
— ber ©t|ung przed posie-

dzeniem ; es i[t fünf äUtnuten
— jroet jest za dziesi mi-

nut druga ; — Deiner Slnfunf

t

przed twoim przyjazdem; —
bem ©mpfang biefe 33riefe3

przed otrzymaniem niniej-

szego listu; er fteht — bem
53anferott stoi przed bankru-
ctwem ;

— ber ,3ett przed
czasem, przedwczenie; —
ber geit bejahten paci z

góry, anticipando; — einem
SWonat przed miesicem; —
ungefähr jefyn 3af)ren przed
laty mniej wicej dziesiciu;
— 3cd)ren przed laty; tjeute

— tnerjebn Sagen przed

czternastu dniami, przed
dwoma tygodniami; — 215=

lauf ber jjfrift przed upywem
terminu; — einiger 3cit przed
niejakim czasem; — einigen

3dt)ren przed kilku laty; —
einigen Sagen przed kilku
dniami; — furjem niedawno,
onegdaj; — altera przed wie-
kami ; 3) ©cbritt — ©cbritt krok
za krokiem, stopniowo, ostro-

nie; ©tuet — ©tuet sztuka
za sztuk, sztuka po sztuce

;

4) — allem, — allen SDtngen
przedewszystkiem; — allem

mufjt bu barauf [et)en prze-

dewszystkiem musisz baczy
na to; er r)at ba§ — ben

übrigen norauä ma to przed
innymi, w tern innych prze-

wysza; id) tue eä am üJiorgen
— allem anberen robi to

z rana przed wszystkiem in-

nem, to jest pierwsza moja
czynno z rana ; er liebt il)n

— allen Äinbern kocha go
wicej od wszystkich dzieci;

id) fia&e it)n — allen lieb

lubi go nadewszystkich

;

[id) — allen aujetdmen wy-
szczególni si przed wszyst-

kimi; Sftedjt gefjt — 2)iad)t

prawo idzie przed si; 5)

— junger [terben umrze z

godu; — S>ur[t oergefjen gi-n z pragnienia; — 2But

ber[ten pka ze zoci; —
greube roeinen paka z ra-

doci ;
— Äälte gittern trz

si z zimna; 6) 2ld)tung —
jmnbm l)a5en mie przed kim,

dla kogo szacunek ; 2lct)tung —
bem ®e[e|e uszanowanie wo-
bec ustawy; gurdjt — bem
Sobe obawa przed mierci;
©d)u£ — ber seilte ochrona
przed zimnem; — etro., —
jmnbm [djüfcen obroni od
czego, od kogo; id) bin —
it)m niebt fidjer nie jestem
pewny przed nim i od niego

;

ber (Stel — bem $äjjlid)en

obrzydzenie dla brzydoty;

id) habe einen 2tb[cbeu —
ihm mam wstrt do niego

;

e§ etelt mir — ihm brzydz
si go, brzydz si nim; e
i[t mir bange — ihm boj
si go; ftd) — jmnbm »er=

bergen ukrywa si przed

kim; feine ©ehetmni[fe —
jmnbm haben nie mie ta-

jemnic przed kim; id) marne
bid) — tbm ostrzegam ciebie

przed nim; hüte bid) — tljm

strze si go ; — jmnbm
friec&en, [id) — jmnbm bemü=
tigen paszezj, upokarza
si przed kim; — jmnbm
fliegen ucieka przed kim;
id) roiH — if)m 3iuhe baben
chc mie spokój od niego;

7) — [id) geben odby si, od-

bywa si; — [id) bin [predjen

gada, mrucze co do sie-

bie; etro. — [id) bringen po-

robi oszczdnoci; II. adv.

1) naprzód; rechten gufs —

I

prawa noga naprzód ! 2) nad)

rote — teraz jak i dawniej,

wprzódy, przedtem, zawsze
jak teraz; 3) obacz rjorber;

III. — , sn. ba 55or unb -Wad)

przedtem i potem; ba ift

fein 35or nod) gurüct tu niema
wyjcia.

ÜBont't), ade. (zastarzay)
przedewszystkiem.

So'rakttb, sm. *%, wilia

f., wigilia f. jakiego dnia.

S3rj'r0b0mttt[d), adi. przed-

adamowy.
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23o'r=ahnen, vn. (baben)

przeczu; ta) aljnte eS rjor

przeczuem to, miaem to

przeczucie.

UWraljming, sf. pi. -en,

przeczucie n,

3.'l)ro'n, adv. naprzód,

przodem, na przodzie, dalej;

nur immer — ! tylko dalej

naprzód.

23ora'n=ciIen, vn. (fein)

wyprzedza, wyprzedzi.

SoWn-geben, getje, ge^ft,

ging ooran, Din oorangegan=
gen, en. i naprzód

;
poprze-

dza; przodkowa; mit gutem
s-8et|ptele — dawa dobry
przykad; lafj if)n — pu
go naprzód; eine SBorrebe

gebt ooran poprzedza przed-

mowa.
S3ora'n=Iaffett, raffe, läffeft

i läfet, läfjt, lieft ooran, Ijabe

oorangelaffen, va. puci
przodem, naprzód, da wy-
przedzi.

$ora'n=Iaufen, laufe, läufft,

läuft, lief ooran, bin ooran»
gelaufen, vn. bied naprzód.

sßora'n-retien, reite, reiteft,

ritt ooran, bin oorangeritten,

vn. jecha konno przodem,
wyprzedzi konno.

flra'n=fu)itfen, va. ((jaben)

posa naprzód ; umieci na
przodzie, poprzedza; einem
SSBerfe eine SBiograpbie — po-
przedzi dzieo yciorysem.

$o'ranfd)lag, sm. =(e), pi.

=fd)läge, kosztorys m., preli-

minarz m., budet m.
s
}$flra'n=fdjreiten, fcfcreite,

fcbreiteft, fcbreitet, jdjrttt oor=
an, bin oorangefd)ritten, vn.i naprzód, przodem,kroczy
przodem, przodkowa.

Sßo'ranftalt, sf. pi. =en, i)

przygotowanie n. ; 2) zakad
przygotowawczy.

SSora'pftctten, va. (baben)
postawi na przodzie; (przen.:)

wywyszy.
ÖO'ranjetge, sf. pi. =n, do-

niesienie tymczasowe.

iVrarbeü, sf. pi. =en, ro-

bota, praca przygotowawcza,
przedwstpna, przygoto-
wanie n.

$o'r= arbeiten, I. va. i vn.
(fjaben) pracowa naprzód;

pizygotowa, przysposobi;
pokazywa komu naprzód jak

ma robi; er bat fcbon für
morgen oorgearbettet on ju
zrobi cz jutrzejszej ro-

boty; bu mufjt mir — barnu
id) e nadjmadjen farm mu-
sisz mi pokaza, jak ty to

robisz, bym móg ci doró-

wna.
^o'rarbeiter, sm. =g, pi.

—
,
przodownik m.

^o'rartfd), adi. przed-
aryj ski.

üßo'rarm, sm. -(e)3, pi. =e,

obacz 33orberarm.

So'rörmel, sm. =g, pi. —,
zarkawek m.

S8flr(Ul'f, adv. obacz SSoran.

SSorau'g, adv. l) (örtlicb) i

jeitlidj) naprzód; ba§ mufjt
bu — bebenfen to musisz na-

przód obmyli; id) fd)idte

ibn — przysaem go na-
przód ; 2) feinem 2Ilter — fein

by nad wiek dojrzaym;
er fjat einige ©tunben oor un
— o par godzin jest przed
nami, wyprzedzi nas o par
godzin; er bat oiel oor mir
— przewysza mnie pod
wieloma wzgldami, w tern

ma przedemna pierszestwo

;

alg toenn er etro. — ptte
jak gdyby mu si co nale-

ao, jak gdyby mia na to

przywilej ; es §at feiner etro.

cor bem anberen — wszyscy
s sobie równi; 3) gum —

,

— naprzód, z góry, przed-

tem; oielen 25anf im — z

góry serdeczne podzikowa-
nia; id) bin fdjon im — Qfjrer

gufttmmung geroifj ju na-

przód, z góry pewien jestem

paskiego zezwolenia ; im —
jablen paci z góry; im —
empftnben przeczu.

ißorau'3=be&enfen, bebenfe,

bebenfft, bebadjte oorau, fyabt

ooraubebacbt, va. obmyli
z góry, naprzód, rozmyli,
premedytowa.

8*rjrau'§=bebtngen, bebinge,

bebingft, bebang oorau, Ijabe

oorausbebungen, wymówi na-

przód, z góry; id) bab mir
bieg 3ted)t oorauSbebungen
wymówiem sobie z góry
to prawo.

s

-I>orau'3>befttmmen, m, (ba=
ben) z góry przeznaczy, ozna-
czy, predestynowa.

$orau'§befitmmitng, sf.

przeznaczenie n., los m. y

predestynacya f.

yQvau'$=batytn,va.(t)abtn)
paci, zapaci z góry, za-

licza.

$Drati'§bep&jfong, sf. za-

plata, f. z góry, zaliczka f.
93orau'ö=öattcrcn, va. (§aben)

pooy wczeniejsz dat,
antydatowa.

S3orait'8=etlen, vn. (fein)

pdzi przodem.

'Sßorair^emjjfanßen, emp=
fange, empfängft, empfängt,
empfing oorauS, fjabe oorau§=
empfangen, va. otrzyma na-
przód, z góry.

33orati'§=emj)ftnben, emp=
finbe, empftnöeft, empfanb
oorau, t)a6e oorauempfun»
ben, va. przeczuwa, prze-

czu.
23orau'3=fabren, fat)re, fät)rft,

fubr Dorauö, bin ooraugs

gefahren, vn. jecha naprzód,
przodem.

Sorau'^gcbcn, gefje, geljft,

ging oorau, bin oorauSgegan»
gen i naprzód, przodem, na
czele; poprzedza.

23orau'g»babert, va. (fjaben)

eine Sagesreife oor jmnbm —
mie dzie drogi przed kim

;

oor jmnbm etro. — mie przed
kim pierwszestwo..

$rjrau'3=Iaufen, vn. obacz

35 oranlaufen.

$orau'3naljme, sf. zali-

czka f., antycypacya /.

üßorau'3=nebnten, nebme,

nimmft, nimmt, naljm oorau,
habe ooraugenommen bra
z góry, wzi z góry ; anty-

cypowa.
$orau'3 fagen, m. (Ijaben)

przepowiada, przepowiedzie,
powiedzie z góry.

^orau'3fagitng,$rjrau'§f(ige,

sf. przepowiednia/., wróba/.
Sorait'Hdjttfen, »«• (Ijaben)

posa naprzód, przodem;
wypowiedzie, zauway na-

przód; ben 33oten \)<xt man
ooraugefdjicft posano przo-

dem posaca; bteä oorau3=

gefdjicct, geljen rotr gur ©ad)e
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to zauwaywszy, przystpmy
do rzeczy.

%oia\i'%*\tl)tn, feb,e, fiebft,

fie^t, fab oorauä, bab ooraus-

gefeljen, va. przewidzie, prze-

widywa; baä toar oorau§=

jufeljen to byo do prze-

widzenia.

$orau'Hein, &tn, t»»ft, ift,

roar oorauS, bin oorau=
getoefen, vn.; er ift fcbon roett

Dorau ju jest daleko przed

nami, ju nas znacznie wy-
przedzi.

9Sorou'8=fc^cn, va.
f

(Caben)

przypuszcza, zaoy, mnie-

ma, z góry sdzi ; bie
oorauggejefct w tem przypu-

szczeniu, dajmy na to; id)

fe£e oorau przypuszczam

;

baä fefct eine böfe Slbfidjt

OorauS to dowodzi zego za-

miaru.

SBorau'öfc^unfl, sf. pi. «en,

przypuszczenie u. ; zaoenie
»,, mniemanie w. ; hipoteza

/. ; in ber — w przypuszcze-

niu, w mniemaniu; in ber

— , bafj ... w przypuszczeniu,

e...
SBoraii'gfitOt, */. pi =en,

przewidzenie »., oczekiwanie

n.
;

gegen alle — wbrew
wszelkiemu oczekiwaniu.

$0rcut'3fid)tlid), adi.i adv.
dajcy sie przewidzie, pra-

wdopodobny; er roirb eS —
madjen on to prawdopodo-
bnie zrobi.

2$0rai!'§=totffen, toeifj,toeifit,

roeifj, raupte oorau, Ijabe

oorauiogeroujjt, va. z góry wie-

dzie, przewidzie.

SBorait'äjabjfang, sf. obacz

Soraubejablung.
%0'iHtt, sm. =e§, pi. =e,

wystajca cze budowy; wy-
kusz m.

i*0'r*fiaueit,tfa. (b>ben) budo-
wa tak, aby wystawao; za-

budowa na przodzie czego;

(przen. :) zapobiega, zaradzi
czemu.

s
!*0'rÖ(UllMg, sf. budowanie

ii. przed czem; (przen.:) za-

pobieenie n., zaradzenie n.

330'rbebat, sm. s(e)§, prze-

zorno f., rozmylno /.

;

mit — rozmylnie; oljne —
bez rozmysu, nieumylnie.

i*u'rbeböd)tig, l) adi. ein

=er Sftenju) przezorny, ostro-

ny czowiek; 2) adv. roz-

mylnie.

$0'r=6eueitlen, bebenfe, be=

benlft, bebaa)te oor, fiabe oor=

beoacbt wprzód sie namyli;
ein oorbebadjte '

SSerbredjen

zamierzona, premedytowana
zbrodnia.

aSor'=tiet)C«tC«, va.
(

(fiaben)

przepowiada, wróy, wska-
zywa; baä bebeutet nid)t§

©ute§ 001* to si le zapo-
wiada.

Ü>o'rbebeuttiiig, sf. pi. =en,

przepowiednia /'., wróba /.

;

wskazówka /.; prognostyk m.

aWrbebingen, va. obacz
ooraubebingen.

SBo'rbebtngung, sf. pi. =en,

SSo'tbCbinß, sm. =(e)6, za-

strzeenie »., przedwstpny
warunek, preliminarya /. ; ta)

fefce bie —, bafj . . . robi za-

strzeenie, e . . ., stawiam
warunek, e . . .

üBo'rbegriff, sm. =(e)§, pi.

=e, pojcie wstpne.

$o'rbel)att, sm. -(e)§, pi.

=e, warunek m., zastrzeenie

»., wymówienie n. ; oljne —
bez zastrzeenia ; mit —
meiner Secbte z zastrzeeniem
moich praw; unter — pod
warunkiem, z zastrzeeniem;
eine SRacforia):, bie mit allem
— aufgenommen roerben muf;
wiadomo, któr przyj
naley z wzekiem zastrze-

niem; geiftiger — zastrze-

enie w myli.

$0'r=f>ej>atten, bebalte, be=

Ijältft, behält, bebielt nor,

bab oorbebalten, va. 1) feine

©djürje — nie zdejmowa
fartuszka ; 2) zastrzedz, zawa-
rowa, wymówi; id) bebaue
mir alle $nberungen oor za-

strzegam sobie wszystkie

zmiany, waruj sobie prawo
porobienia zmian; ftdt) ba§

SBort — zastrzedz sobie gos.

i*0'rkl)aitltd), praep. z

gen. z zastrzeeniem, pod
warunkiem; — ber ©eneb=
migung Der Kammern z za-

strzeeniem zezwolenia izb.

s
-!$0Ct)et', adv. 1) koo, mi-

mo; er ift an unjerem §aufe— przeszed koo naszego
domu; er ift an un§ — prze-

szed mimo nas; 2) eS ift jroei

Ubr — ju mina druga;

3) eS ift mit iljm — ju po

nim; n>a§ — , ift — co byo
a nie jest, nie pisa tego w
rejestr; co si stao, odsta
si nie moe.
^orbet'*eiten, vn. (fein)

przemkn si koo czego,

przebiegn koo czego.

S>orbet'»faIjren, va. fafjre,

fäbrft, fäfjrt, fujc oorbei, bin

oorbeigefabren, przejeda,
przejecha koo czego, mimo.

SSorbet'-fliegen, fliege,

fliegft, fliegt, flog oorbei, bin

oorbeigeflogen, vn. przelaty-

wa, przelecie koo kogo,

czeso.

üßorbei''f(teften, fltejje, flie-

feeft, fliefet, flofj oorbei, bin

oorbetgefloffen, vn. przepy-
wa, pyn koo czego, pod
czem, mimo co; bie Seit fliegt

oorbei czas upywa.
SSotbct'=ßtb,cn

?
geb>, gebft,

gebt, ging oorbei, bin oorbei-

gegangen, vn. 1) przechodzi,
przej, i mimo, mija,
min; id) bin an einem

äBirtgfjaufe norbeigegangen
przeszedem koo karczmy,
minem karczm; 2) puci
mimo, pomin; er gef)t alle

bie ©einen norbei pomija
wszystkich swoich; ba roirb

al befannt norbeigegangen
opuszczamy to jako znane.

SBOrbet'geben, sn. przecho-

dzenie n. ; im — przecho-

dzc, mimochodem; jmnDn
im — befudjen przechodzc
odwiedzi kogo ; ber «be

przechodzie m.
$orber=jaßen, vn. (fein)

przelecie, przepdzi (galo-

pem).

^nrbci'=fommcn, fomme,
fomtnft, fommt, lam oorbei,

bin oorbeigefommen, vn.

przechodzi, przej koo
czego.

^orbci'-!önncn, lann,

fannft, fann, fonnte oorbei,

f)ahe oorbeigefonnt, vn. módz
przej.
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$orbet'=laffen, laffe, läffeft i

läjjt, läftt, liefe oorbei, babe

oorbeigelaffeu, va. przepuci.
Sorbet'marfa), sm. =e§, pl

mäcfd)e, maszerowanie n.

przed kim, defilada /.

2$orbet'«marfd)tercn, vn.

(fein) maszerowa przed kim,

czem, defilowa.

^orbct'= muffen, vn. (Ijaben)

by zmuszonym przechodzi.

i*orbei'= retten, reite, reiteft,

reitet, ritt oorbei, bin oorbei»

geritten, vn. przejecha konno.

®orbet'=fri)teften, fdjiefee,

fchiefeeft i lojiefjt, fdcjieftt, fdjofe

oorbei, bin oorbeigefa)offen,

vn. szybko przejecha, prze-

pdzi koo czego, przele-

cie jak strzaa; vn. (haben)

strzeli mimo, chybi.

$orbet'=fegeln, vn. (fein)

przejecha egluji-, prze-

pyn; on einem Vorgebirge
— przepyn poprzed prz y-

ldek.
'
93otbc'=fcin, vn. (fein)

obafz SSorbei 3).

93orbet'»tragen, trage, trägft,

trägt, trug oorbei, r)abe oor-

betgetragen, przenosi, nie
obok kopo, czego.

SBordei'=tt)otten, toia, toiuft,

roili, roollte oorbei, bab oorbei»

gerooltt.tm. chcie przej mimo
S3orbei'=jteben, aiebe, jiebft,

jiebt, jog oorbei, bin oorbei=

gejogen, vn. przeciga, prze-

cign.
'93o'r=beforamen, befomme,

befommft, befam oor, bab
oorbefommen, va. 1) fie be=

fam eine ©chürje oor przy-

pasali jej fartuszek; 2) id)

bab 10 fünfte oon i!)m —
dostaem od niego 10 punk-
tów z góry; 3) id) fann e§

nidjt — nie mog tego wy-
dosta.

So'rbemelbet, öo'rbenannt,
adi. wyej wzmiankowany,
rzeczony, wspomniany.

$o'rbemerfnng, sf. pl. «en,

uwaga wstpna.
53o'r=beretten, i. va. (haben)

przygotowa, przysposobi,
przyrzdzi; e§ ift altes jU
feinem ©mpfange oorbereitet
wszystko jest przygotowane,
przysposobione na jego przy-

jcie; barauf roar id) nid)t

oorbereitet na to nie byem
przygotowanym; jmnbn JU

einet Prüfung — przygoto-
'•

wa kogo do egzaminu; bu l

mußt ifjn barauf — musisz
i

go o tern uprzedzi; II. fid)

— , vr. (b,aben) przygotowa,
|

przysposobi si; III. O0rbf=

reitenb, ppr. i adi. przygo-

towawozy.
23o'rberetter, sm. -§, pi.

\—
,
przygotowawca m., przy-

gotowywacz m.
$o'rberettnng, sf. pl. »en,

przygotowanie n., przyspo-

sobienie «., przyrzdzenie n.

SBo'rberettungSanftalt, sf.

pl. »en, zakad przygoto-

wawczy.
SBo'rberettungSHaffe, sf. pl.

=n, klasa przygotowawcza.

SSo'rberettungSmtttel, sn.

=3, pl. — , rodek przygo-
towawczy.

$o'rberettung3fdjute, sf.

pl. =n, szkoa przygotowa-
wcza.

SBo'rbereitungSftunbe, sf.

pl. -n, lekcya przygotowawcza.

aSo'rbereitungSuntemdjt,
sm. e (e)§, nauka przygoto-
wawcza, elementarna.

SßO'rberge, sm. pl. przed-

górze n.

58o'rberitt)t, sm. *e§, pl. =e,

przedmowa f. ; wstpne spra-

wozdanie.

SBo'tbefagt, adi. obacz

3SorbemelDft.

S3o'rbef$etb, sm. ~e§, pl.

=e, 1) wezwanie (sdowe)

;

2) = SBorbebatt.

95o'r=beftt)etben, va. befdjei»

beft, befebetbet, befcfjieb oor, habe

befdjieben zacytowa, wezwa
do stawienia si, pozwa.

95o'rbeft^er, sm. •§, pl. —

,

poprzedni waciciel.

So'rbefjjrerhung, sf. pi.

»ett, rozmowa, konfereneya
wstpna.

SBo'rbefttmmung, sf. obacz
3Soraubeftimmung.

930'rbeftcaft, adi. uprze-

dnio karany.

Sorbeftrofnng, sf. pl. =en,

dawniejsza kara.

33o'ructcn, vn. i va. (baben)

przepowiada komu modlitw.

^orbeter, sm. »3, pl. —

,

ten co przepowiada modlitw.
S3o'r»betrad)ten, va. (ba'»

ben) naprzód co rozway.
©o'c=beugen, I. en. (Caben)

zapobiega, zaradzi; einem
Unglüdt, einer Krar.Ifjeit —
zapobiedz nieszczciu, choro-

bie; II. va. (baben) wypi,
wypry, nagi; ben Dber=

fórper — nagi tuów; III.

fid) — , wypi, nagi, wy-
pry si; IV. oorbeugenb,

ppr. i adi. zapobiegliwy,

zapobiegajcy, zaradczy, pre-

wencyjny
;
profilaktyczny.

S3o'rbeugen, sn. •§, SBo'r»

beugung, V- pl- *", ) wy-
picie n., nagicie n. ; 2)

przeszkodzenie n., zapobie-

enie n., zapobieganie n.

SBo'röeuger, sm. *$, pi. —

,

misie nawrotny.

SBo'rbeugungSmtttel, sn. =§,

pl. —, rodek zapobiegawczy,
chronicy, prewencyjny,

prezerwatywa /., rodek pro-

filaktyczny.

33o'r=btegen, biege, biegft,

biegt, bog oor, bab oorge»

boaen, va. nagi.
Wrbilb, sn. -eä, pl. »er,

1) wzór w., przykad m.\

model m., (proto)typ w., pier-

wowzór m., orygina m.\ 2)

symbol m.
SSo'r=btlben, va. (Ijaben) i)

utworzy co na wzór, przed-

stawi, wyobrazi na wzór,

zrobi model; 2) ksztaci
przedwstpnie; man muf$ if)n

für bte §ocbfd)ute — trzeba

go przygotowa na wszech-

nic ; 3) przedstawi symbo-
licznie.

S30'rbtlbttdj, «di. obrazowy,

uzmysawiajcy, symboliczny;

typowy, alegoryczny.

Sßo'rbUbung, sf. pl. =en,

1) wystawienie n., przedsta-

wienie n., wyobraenie n.

czego; = JDarftellung; 2)

(Unterridjt) nauka przygoto-

wawcza.

SSo'rbitbungganftaU, sf. pl.

»en, zakad przygotowawczy.

3o'r=btnben, binbe, binbefr,

binöet, banb oor, b.abe oor*

gebunben, 1) na przodzie za-

wiza, podwiza; eine



a3o'r=tiIafCH 769 Süo'rberfatj

©djur^e, ein SBatttucr) — pod-

wiza komu fartuszek, pod-

bródek; 2) oprawi na po-

cztku dziea ; bem 93ud)e ba§

3nf|attDerjeid)m — oprawi
spis rzeczy na przodzie ksi-
ki ; 3) przed kim wiza
(snopy); 4) (przen.

:) fid) einen
— skarci, ukara kogo

;

fid) eine 2lrbeit — wzi
sie powanie do jakiej pracy.

'»o'r-filafen, ßrafe, bläfeft

i btäfr, bläft, blieg nor, tjabe

»orgebfafen, va. j[mnbm etro.

auf ber fflóte — zagra komu
co na flecie

;
(przen. :)

prawi
komu co.

$o'r=bul)mt, »« (baben)

widerkiem ot. napuci,
dziurk przewidrowa.

SSo'rbote, sm. »n, pi. —

,

zwiastua ot., posaniec zwia-

stujcy co; — einer Äranf-
Ijeit oznaki przedwstpne
choroby, prodroma /., sym-
ptomat w. ; bie ©d)roalben ftnb

-n be ©ommer jaskóki s
zwiastunami lata; biefeg @c=
eignig roat Mofc ber — eine
grofjen Ungtiifg to zdarzenie

byo tylko przepowiedni,
poprzednikiem, zapowiedze-

niem wielkiego nieszczcia.

SSo'rbrjtin, sf. pi. =nen,
zwiastunka f.

$8o'r=&rtrtgeit,bringe
;
bringft,

bringt, brad)te nor, |abe nor»

gebracht, va. 1) wynie, wy-
doby, wyprowadzi (co ua wi-

dok); 2) er r)atte fein 3Bort oorge=

bracbt nie móg wypowiedzie
sowa; 3) SBeroeife — przed-

oy dowody ; eine $(age —
wnie skarg, reklamowa;
einen SEBunfd) — wyrazi, wy-
jawi yczenie; ©vünbe —
przytoczy powody; ^u feiner

@ntfd)ulbigung — przytoczy
na swoje usprawiedliwienie

;

35orfd)[äge — robi, stawia
propozycye, proponowa; eine

3Jleinung — przedstawi, ma-
nifestowa zdanie; eine £eb,re

— gosi, enuncyowa nauk;
eine $rage — przedoy py-
tanie, kwesty; lauter Sügen
— prawi same kamstwa.

SSo'r'buAftobietcit, va.

(Baben) przepowiada sylabi-

zujc.

Süo'r-bütfcn, fid) —, vr.

(baben) nagi, nachyli,
przechyli si naprzód.

$o'rlJiir)ite,V- pi =»', Przód

ot. teatru, proscenium n.,

przedstanek ot.

SSrj'rtiurg, sf. pi. =en, przed-

grodzie n., przedmiecie n.\

fort ot., wystawiony na przo-

dzie fortyfikacyi dla obrony
tyche.

$0'rd)rtftltd), adi. przed-

chrzecijaski.

SBo'rbodv sn. *(e)§, pi.

=bacber, okap ot., przednia

cz dachu, poddasze ».

SBo'rbamm, sm. -eg, pi.

=bämme, grobla ochronna.

aSo'r=battcren /
va. (baben)

antydatowa.
SBorÖC'm, take üo'rbem,

adv. przedtem, dawniej.

S5o'r=bcmonfti'tctcn, va.

(baben) dowodzi, dowiad-
cza przed kim.

2So'rberarJ)fe, sf. pi. -n,

przednia o.
ÜBO'CÖCI'C, adi. przedni,

przednia, przednie; bie —
3*leibe przedni rzd; bag —
przednia cz, przód ot.; ber

2Sorberfte na przodzie, na
czele bdcy, pierwszy.

$o'rbenrnfid)t, sf. pi. -en,

fasada /., widok OT. z przodu.

SSo'rberarm, sm. <e)g, pi.

=e, przedrami n., pookcie n.

ÜWrberktn, sn. =(e)g, pi.

«e, przednia noga, przyszwa

/., poprzek ot. nogi.

$o'rberblatt, sn. -eg, pi.

=bätter, podbarcze n.

^0'tbCrbritft, sf. przedpier-

sie n.

SSo'rbcrbctf, sn. =(e)§, pi.

-e, przód ot. pokadu.
SSo'rbcrfaffabc, */. pi =n,

SSo'rbei'frOUt, sf. pi. -en, prze-

dnia fasada, front ot.

$o'rberfläd)e, sf. pi. -n,

paszczyzna przednia.

$n'rberfllft, sm. -eg, pi.

-füfje, przednia noga, ród-
stopie n.

SBo'rbcrpnß, sm. =eg, pi.

-gonge, przedni, zewntrzny
kurytarz, galerya /.

aso'rbctßcbäiibc, sn. sg, pi.

—
,
przód ot., przednia cz

budynku.

3fnlenber, S5eutfd>)3oTnifdje5 SBörterBiidj.

Söo'fbccgcftcü, sn. .(e)S, pi.

•e, przód ot. spodu wozu.

lörj'rberfllteb, sn. .(e)g, pi.

«er, 1) czonek przedni; 2)

pierwszy szereg (wojsko); 3)

poprzednik ot. (mat.); 4) zda-

nie poprzednie.

23o'rbergrimb, sm. -(e)g, i)

gówny zarys obrazu, na
przodzie, pierwszy plan; 2)

przód sceny, proscenium n.;

etro. in ben — freuen posta-

wi co na pierwszym planie.

So'rberJjanb, sf. i) cz f.

reki przy pieci; 2) obacz
SSorljanb 2).

^o'rbcrbanb i SBorberba'nb,
adv. tymczasowo.

SotCrberbcutbi, sn. =e§, przód
ot. gowy.

SBo'rbeiTjaitg, sn. -feg, pi.

=r)äu[er, przód ot. domu.
ÜVrberfeule, sf. pi. -n,

przednia wiartka (misa).

SKo'rbcrfO^jf, sm. =eg' obacz
SSorberbaupt.

$o'rberJfaber, sm. -g, pi.

— , strzelba f. do nabijania z

przodu.

jßo'rbednitf, sm. =eg, pi.

-laufe, przednia noga, skok
ot. (jelenia, zajca).

$0'rberICt6, sm. =eg, prze-
dnia cz ciaa.

$0'rbCrIeilte, spl. przodo-
wnicy pi., poprzednicy pi.,

przednicy m.\ id) bab nod)

gehn — mam przed sob je-

szcze dziesiciu starszych.

$rj'rberntamt, sm. -eg, pi.

-männer, przodownik m.,

poprzednik ot., przednik m,,
podawacz ot.

Jßo'rbcrmoft, sm. =e§, pi.

se, przedni maszt.

ÜVrbermaucr, sf. pi. =n,
przedni mur.

^n'rberjiferb, sn. -&,pl. se,

przedni ko, ko ot. na przo-

dzie.

$o'rber})fote, sf. pi. =n,

przednia apa.
s$o'rberrab, sn. «(e)8, pi.

-räöer, przednie koo.
SBo'rberraum, sm. =e§, pi

-räume, przód n. (okrtu).

Söo'rberrei^c, sf. pi. =n,

przedni rzd, pierwszy rzd.

S3o'rbcrfa^, sm. -eg, pi.

-fätje, zdanie przednie, po-

49
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przednik m. ; zdanie poprze-

dzajce wniosek, przesanka

/., premisa f.
syo'rberfdjeufcl, sm. «§, pi.

—
,
przednie ndo.

^o'rberfegel, sm. -§, pi.

—
,
przrdui agiel.

*!>o'rberfeitc, sf. front m.,

fasada/., przednica /. ; cz
przednia.

SSo'rberfty, sm. =e, pi. »e,

siedzenie n., miejsce n. na
przodzie.

Ü'fl'rbCrftC, adi. najprze-

dniejszy, na samym przodzie

bdcy.
'SWrberfteben, sm. -.%, pi.

— , tram przedni (egl.).

ÜVrberftidj, sm. *<&, pi.

-e, mit — uä^en szy przed
iga.

^o'rberftürt, sn.
r

-(e)§, pi.

«e,| przednia cze, przedni
kawa.

äto'rberteil, sm. «eg, pi. =e,

przodek m., przód m., prze-

dnia cz.
äJrj'rbertot;, sn. =eg, pi. »e,

przednia brama, gówna
brama.

^r/rberireffen, sn. =§, pi.

—
,

pierwsza linia bojowa;
przednia stra, awangarda f.

ÜVrberbtertel, sn. =§,; pi.

—
,
przednia wiartka.

SSo'rbertoage, sf. steiwaga

f., przodowa waga u wozu.

orbewagen, sm. >%, pó-
wozie n.

ÜÖO'rbettoanb, sf. przednia

ciana.

$o'ri>erjal)iT, sm. «(e)§, pi.

-gätjne, przedni zb, siekacz m.
sM'ititimmti, sn. --%, pi.

—
, pokój frontowy, na

przodzie.

$rj'r=brängen, I. va. (haben)

pcha na przód, popycha;
II. ftdj —, vr. (haben) cisn
si, drze sie naprzód, pcha
si naprzód, przepycha si,
wysworowa si; (przen.:)

chcie by midzy pierwszy-
mi, chcie przodowa, gó-
rowa.

$rj'r=bringen, bringe, bringft,
bringt, brang nor, bin nor»
gebtungen, vn. dosta si,
przedrze si, zachodzi, zaj;
postpowa, postpi naprzód

;

er ift bi aur geftung nor»

gebrungen przedosta ei a
do fortecy.

^O'rbrÜtßlidj, adi. ten co

chce by na przodzie
;
(przen:)

natrtny, dokuczliwy, niedy-

skretny.

SÖO'vbntcf, sm. 'ta, wzór
wydrukowany, wydrukowanie
n. wzorku (do haftów).

$0'r=bntcfcn, va. (haben)

1) drukowa na czele, przodzie;

einem SBuch etin. — wydruko-
wa na czele ksiki, nagó-
wek na ksice, 2) drukowa
na materyi (wzór do haftów).

$o'refibe, sf. pi. =n, po-

cztek m. odpywu (morza).

$$ü'Xt\)t\\§
t

adi. pized-

lubny.

3?D'rctb, sm. -eS, pi. -e,

przysiga wstpna.
äSrj't=etlen, vn. ([ein) spie-

szy naprzód; itnnbttt —
uprzedzi, przecign kogo.

$rj'reilen, sn. «8, obacz
SSoretlung.

iöo'rctitg, adi. przedwcze-
sny, zawczesny, zbyt skwa-
pliwy, za prdki; porywczy,
nierozwany; ein =e§ Urteil

nierozwany, porywczy sd

;

adv. przedwczenie,porywczo;
— hanbeln postpi nieroz-

wanie.
SSo'reiltgfeU, sf. przed-

wczesno /., prdko /.

;

porywczo /.

$r/reillM(, sf poprzedze-

nie n., przecig m., wyprze-
dzenie ».; lineare — poprze-
dzenie Unijne, przecig li-

nijny.

$o'reUmtg3tt>tnfei, $rj'r=

etlttinfel, sm. «g, pi. —

,

kt m. przecigu, kt m. po-

przedzenia.

SSotcingenommcn, adi.

uprzedzony.

SSf/retngenommenljeU, sf.

uprzedzenie n., przesd m.

SSo'reifen, sn. ~>,'pl. —

,

caka f., ostawa boczna
(górn.).

SBo'reifertgtdjt, sf. caka
przeciwwiatrowa.

SSo'reltcrltd), adi. naszych
przodków.

ÜBo'rdtent, spl. przodkowie
pi., antenaci pi.

SBo'r-emJJfinbeH, etnpftnbe,

empfinbeft, empfinbet, emp=
fanb uor, habe uoretnpfunben,

va. przeczuwa, przeczu.

üBo'rcntyfinbung, */• prze-

czucie n.

Ü*0'r=cntl)alteu, enthalte,

enihältft, enthält, enthielt »or,

6,abe vorenthalten, va. za-

trzymywa, zatrzyma, nie

wydawa komu (co mu si
naley); bu fannft ihm ben
Sohn nicht — nie moesz
mu zatrzyma pensyi, pacy.

^o'rentljalteii, sn. %, 33r/r=

Cntljaltung, sf. pi. «en, za-

trzymanie n. (czego cudzego),

niewydanie n. czego.
2Jo'rent_I>aUer, sm. =§, pi.

—
,
przeniewierca m.\ uzur-

pator n.

SBo'rcntfcfieibung, sf. pi.

»en, orzeczenie wstpne.
ÜVrerttutening, sf. prze-

stroga f., przedmowa /.,

wstp m.
83to'mfenntni8, sn. pi. .ffe,

1) obacz Sßorentfdheioung ; 2)

sf. poprzednie poznanie, wia-
domo pierwotna, poprzednia.

SSrj'mfläntng, sf. pi. »en,

przedwstpne owiadczenie.

üBo'rcnttC, sf. pierwsze
niwo.

ißo'tHft, adi. najprzód,

nasamprzód, przedewszyst-

kiem.

Söo'r-emägen, erwäge, er»

rcägft, erroägr, erroog »or,

habe oorerroogen, va. rozwa-y przedtem.

Srj'rertrjrjgen, pp. i adi.

rozwaony poprzednio.

SÖO'rCCtDäljnt. adi. wyej
wspomniany, wzmiankowany.

bo'V'taät)kn, va. (haben)

wprzód opowiedzie.

treffen, sn. =g, pi. —

,

przekska /., przystawka f.

äJfj'tfflbel, sf. pocztek m.
fabuy, osnowy dziea, zwa-
szcza dramatu.

SSo'HabcIn, va - (&a&en)

baja; jtnnbm eiro. — chcie
wmówi w kogo, baja komu.

^o'ffafyr, sm. =g i =en, pi.

=en, przodek m., antenat m.;

poprzednik m.
$fj'r=fahreri, fahre, fäbrft,

fährt, fuhr nor, bin norge«
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fahren, va. 1) zajecha, za-

jeda; bie ©äfie finb fd)on

oorgefafiren gocie ju za-

jechali; er roirb nädjftenä

Bei 2$nen — wkrótce do
pana przyjedzie, odda panu
wizyt; 2) jecha naprzód,
podjecha; ber 3Bagen fuljr

lina OOt ten wóz nas wy-
przedzi; 3) jmnbm etro. —
obacz Sluftifcfien (przen.).

SSoTfoU, sm. .(e)3, pi.

«fälle, 1) przypadek m., zda-

rzenie «., zajcie n. ; unan=
genehmer — nieprzyjemne
zajcie; Bet jebem — przy
kadem zdarzeniu; 2) opa-
dnicie n.\ opad m. ;

— ber

(SeBärmutter opadnicie, usu-

niecie m. sie macicy.

töo'r=fattcn, falle, fäUft,

faßt, fiel oor, bin oorgefaUen,

1) wydarzy si, zaj; roa
ift benn bei eud) oorgefaHen,

co si stao, wydarzyo, za-

szo u was; bu tuft fo, ol§

ob nid)t3 oorgefaHen roäre

zachowujesz si jak gdyby
nic nie zaszo; 2) ber Dor=

fallenbe SBorbang spuszczona,

zapadajca kurtyna; 3) opa;
ber ®arm ift oorgefaHen
kiszka opada, opucia,
usuna si.

Sto'rfaftCtt, sf. pi. przed-

pocie n.

SSo'rfe^tcr, sm. =3, pi. —

,

przodujcy m. w szermierce;

obroca m.
$o'rfeier, */., Sßo'rfcft, sn.

»e§, pi. =e, uroczysto po-

przednia, wigilia f. uroczy-
stoci.

SBo'rfetfe, sf. pi. -n, pil-

nik drobny.

SBo'rfenfter, sn. »s, pi. —

,

okiennica zewntrzna, po-
dwójne okno.

83o'r*ftnbeit, finbc, ftnbeft,

finbet, fanb oor, bab oorge«

funben, I. va. zasta, zna-

le; id) IjaBe tn ber SBoB,«

nung ntd)t3 oorgefunben nie

znalazem nic w domu; II.

ftd) — , vr. (t)a&en) znajdowa
si; e3 bat fid) nid)t3 oorge-

funben, toa ... nie znale-

ziono, nie zastano nic, coby . . .

Söo'rfttcgctr,, fliege, fliegft,

fliegt, flog oor, bin oorge=

flogen, vn. 1) wylecie; 2)

ben Heineren Sögein — wska-
za lot maym ptaszkom ; 3)

wyprzedzi w locie.
s

!$0'rffat, sf. pi- "W, po-

cztek m. przypywu (morza).

SSo'rforbern, va. (fjaben)

(za)cytowa, kaza si stawi,
(za)pozwa, wezwa, wzywa,
powoa; alS 3eugen — za"

wezwa, zacytowa na
wiadka.

SSo'rforöcruug, sf. pi. «en,

pozew w., zapozwanie n.,

zapozew m., wezwanie «.,

powoanie n.

250'rfrnae, sf. pi. >X\, py-
tanie wstpne.

S50'rfrCUbC, sf. pi. -n, ra-

do /. z góry.

SSo'rfrtCbC, sm. =n3, wst-
pny, tymczasowy pokój.

3$0'rfuil)ling, sm. *§, wcze-
sna wiosna.

$0'r=fiil)lett, va. (BaBen)

przeczu.

aSo'HÜIjrcn, va. (fjaBen)

wyprowadzi; przedstawi,

demonstrowa, okaza; er

führte feine Sängerin oor

wyprowadzi naprzód, na wi-

dok swoj tancerk; bettt

3tid)ter einen SöerBrecfier —
stawi zbrodniarza przed

sdziego; ein ^Jferb — za-

prezentowa konia.

83o'rfiU)rimg, sf. pi. «=en,

wyprowadzenie n. na widok
;

przedstawienie »., prezen-

tacya /.

Söo'rfü^runggficfe^I, sm.

=(e)3, pi. =e, rozkaz m. dosta-

wienia.

$0'rpGe, */• pi' =-n, zada-

tek w., zaliczka f.

S3o'rgang, sm. =(e)3, pi.

=gänge, 1) pierwszestwo n.,

przodkowanie «.; er Bat mir
ben — gegeben da mi pierw-

szestwo ; 2) przykad m.,

przewód m.\ id) B,aBe ba3
nad) feinem — getan zrobi-

em to za jego przykadem;
btt3 ift obne — to jest bez-

przykadne; 3) zdarzenie n.,

wypadek m., przebieg vi.,

zajcie n., odbywanie n. si
czego; id) roili ben — mit
anfeljen przypatrz si odby-

waniu tego; — ber $ranf=
[jett przebieg m. choroby,

23o'rgänger, sm. °$, pi. —

,

poprzednik m.
;
przewodnik vi.

S30'rgängtg, adi. poprzedni.

33o'r"garteii, sm. -, pi.

»gärten, ogródek m. przed do-
mem.

SÖO'r=goufcIn, va. (fjaBen)

jmnbm etro. — tumani kogo
czem, durzy.

SBo'rgeBäube, sn. <=§, pi.

—, budynek vi. na przodzie,
przedni budynek.

S3o'r=gebeit, geBe, giBft,

giBt, gab oor, fja&e oorgegeBen,
va. 1) da naprzód; bu mufjt
mir 20 Sßunfte — musisz mi
da z góry dwadziecia
punktów; 2) udawa, zmy-
la, utrzymywa; er gab
oor, er fei franf geioefen uda-
wa chorob, upozorowa
chorob, symulowa chorob

;

3) gib bem ßinbe eine ©er=
oiette Dor zaso dziecko ser-

wetk; bem SBieb, Cutter —
dawa bydu karm.

S50'rgckn, sn. =1, udanie
n., zmylenie «., upozorowa-
nie n., symulacya /. ; unter
bem — pod pozorem.

aSo'rgefitlöe, sn. =3, pi. —

,

pratwór m.

SSo'rgeotrge, sn. =3, pi. —

,

1) przedgórze »., przygórek
m. ; 2) przyldek m.

So'rge&liu)', adi. udany,
(do)mniemany ; ado. rzekomo,
nibyto, jakoby.

SSo'rgebogen, pp- i adi.

obacz orbtegen.

söo'rgebratljt, pp. i adi.

obacz Vorbringen.

SSo'rgcBunbcn, pp. i adi.

obacz Üjjocbinben.

SSo'rgcbddjt, pp. i adi. obacz
SSorerroäljnt.

350'rgefojjt, adi. uprzedzo-

ny, przewidziany, przesdny,
na przewidzeniu oparty, z

przewidzenia pochodzcy; =e

SReinung uprzedzenie n.,

przesd m.
$o'rgefed)t, sn. -e§, pi. --e,

bitwa wstpna.
SSo

f

rgcfii|)i, sn. =(e)3, pi *e,

przeczucie n.

SSo'rgefuttbcit, pp. i adi.

obacz Vorfinben.
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Süo'rncsrtffcit
SBo'r^akn

ÜWrgcgriffen, pp- obacz

SSorrcttcn.

SBo'r-gcljcn, gebe, gebft, geht,

ging t)or, bin vorgegangen,

vn. 1) i naprzód, i przed

kim, wyprzedzi, poprzedzi;

bitte, gehen ©ie bod) »ot!

prosz, niech pan idzie przo-

dem!* mtne Ubr ge&t Dor

mój zegar spieszy; 2) wyst-

pi, wyj, awansowa, do-

ciera, i naprzód = t)Or=

rüden; gegen ben JCeinb —
ruszy, i naprzód przeciw

nieprzyjacielowi; 3) (h,en)0r=

treten) mie pierwszestwo,

przewyszy; 4) (przen.:)

jmnbnt ober einer ©ad)e —
da pierwszestwo komu
czem, i przed kim, przed

czem ;
przewaa, przewy-

szy; bciö gefit allem anoeren

nor to przedewszystkiem ; bte

Arbeit gebt bem SSergnügen

nor praca idzie przed przy-

jemnoci; bte Sßfltc&t getyt

allem Dor pierwsza powin-

no ni wszystko inne; 5)

(przen.:) jmnbm mit gutem

SJeifptele — dawa komu do-

bry przykad; 6) (mit etro.)

bu mufjt mit ©trenge — mu-

sisz wystpi ostro, musisz

obej si z surowoci; er

xoxü nicbt'mtt ber ©nrache —
nie chce mówi; 7) (oor fid)

geben) dzia si, sta si, wy-

darzy si, zaj; roa ift benn

roteber vorgegangen? có si

znowu stao? roa§ geljt bter

nor? co si ta dzieje? es»

geljm bier nitc&tige Singe nor

dziej, tocz si tutaj bardzo

wane sprawy; e§ ift mit i&r

eine grofje SSeränberung nor»

gegangen ona si bardzo zmie-

nia, w niej zaszta wielka

zmiana.

$0'rgel)en, sn -
=g

'
wyst-

pienie n., awansowanie n.;

przewyszenie »., wystpie-

nie «., postpowanie w., zna-

lezienie »., obejcie n. si;

{ein — gab su 33emer!ungen

SCntafj jego postpowanie
dao powód do uwag.

$o'r=geigen, va. tyaben)

zabra na skrzypcach.

SSo'rgeHungen, pp. i adi.

obacz ÜBorflingen.

StfoTgCiCgC, sn. -% przy-

stawka /.

Wrgelogcn, pp- " adi.

obacz ÜBotlüaen.

syo'rgemad), sn. =(e), pi
»gemacher, przedpokój m.

SSo'rgemelbet, »o'rgcnannt,

pp. i adi. obacz SSorbemelbet,

norbenannt.

SSo'rgertommeu, pp. i adi.

obacz ornebmen.

SWrgemift, sm. -ffes, pi.

«genüge, przedsmak m.

aSo'rgeridjt, sn. -(e)s, pi

»e, przekska /., przystaw-

ka f.

SBo'rAentten, adi. obacz

Vorreiten.

SSo'rgerÜflt, adi. obacz 3Sor=

rüden, im «en 2Utec w po-

deszym wieku.

Wrgefttgt, adi. przepo-

wiedziany, wyej wspomnia-

ny, wzmiankowany.
SSo'rgcfang, sm. -(e)8, pi

«gelänge, piew wstpny, in-

trodukcyjny, preludyum n.\

tird)lid)er — antyfona /.

S3o'rgefd)iä)tc, af. pi. -n,

1-) epoka przedhistoryczna,

czasy przedhistoryczne; 2^ bte

23o'rge"broc(jen, pp- "- adi.

obacz ^orfpredjen.

$n'rgefjm«tgen, obacz 3Sor=

fpringen.

äWi-gcftanuen, obacz 3Sor=

fteben.

So'rgCftem, adv. przed-

wczoraj, onegdaj.

$o'rge*tod)ert, obacz 35or=

ftedben.

$0'rgeftrtg, adv. przed-

wczorajszy, onegdajszy.

$0'rgetait, pp. i adi. obacz

fortun.

SBo'rgetmefen, pp- i adi.

obacz Jöorrceifen.

SSo'rgeöiogen, pp- ' adi.

obacz Dormagen, 28orrotegen.

SSo'rgctDorfcn, pp- i adi.

obacz SBorroerfen.

SSo'rgejogen, pp- i adi.

obacz Sßorjteben.

SSo'tgicbel, am. «§, pi. —

,

gówna fasada budynku.

SBo'r-greifert, greife, greifft,

greift, griff r-or, bab nor«

gegriffen, vn. 1) uprzedza,

uprzedzi, wtrci si do

czego ; ben (Sreigniffen —
i uprzedzi wypadki; einer

fCrage — uprzedzi zapyta-

nie ; id) toin bir in beinern^<^v r.^.^-.~.~~y - , me; ten roiu oit in wnusiu— einer ^Angelegenheit po-
Urt

"

i(e

'

nic^t
_ nie chce

czatek w. sprawy; 3) — 33or*
|

,
t du . ben

fabel.

aSo'rgcfdjidlrtiu), adi. przed-

historyczny.

Ü*n'rgefä)maff, sm. »(*)*/

przedsmak m.

SBo'rgcfrljobcn, pp. i adi.

1) obacz Sßorfcbieben ; 2) =er

soften wysunita stra; 3) «e

sßerfon podsunita, podsta-

wiona osoba.

S3o'rgefu)offen, pp-

obacz Sßorfcbiefien.

$r/rgefujrieben, pp
obacz 3Sorfd)reiben.

23o'rgefu)nrtert, pp.
obacz SBorfcbreiten.

SSo'rgefelieit, adi. i adv. i)

obacz SBorfeben; 2) —

!

baczno f.\
ostronie, z drogi.

SCrgefeijt, pp. i adi. 1)

obacz SBorfefeen; 2) bte =e

S8el)örbe przeoona, zwierz-

chnicza wadza.
a3o'rgcfc^tc(r), sm. «en, pi.

=e(n), przeoony w., zwierz-

chn k m.

adi.

adi.

adi.

uprzedza twego sdu; ben

fechten jmnbä — wdziera

si w czyje prawa, roci,

uzurpowa sobie czyje pra-

wa; 2) (örttieb) baä $ferb

greift mit bem redjten gufje

nor ko wystpuje praw
nog naprzód; ben Seitbunb—° 'taffen spuci goczego

psa ze smyczy.

g$o'rgretfett, sn. «§, obacz

SSorgreifung.

Sß'nrgretfliuj, adv. uprze-

dzajc.
SBn'rgretfuttg, sf., Vorgriff,

sm. «(e)8/ Vi- -*> uprzedzanie

n. kogo w czem, przedwcze-

sne wtrcanie n. si.

930'rgrunb, sm. *(03, obaca

SSorbergrunb.

SBo'rguöen, m. (fem) wy-

glda, stercze z za czego.

aWr-Ijabert, va. (baben) i)

mie co przed sob, na sobie

z przodu; fte hatte eine roeijje

<SpiCenfd)leife oor miaa na

sobie bia koronkow ko-
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^orl)c'r=nc()Ctt

karde; 2) zamierza, zamy-
la, przedsiwzi; 58Ófe3 —
knu, knowa co zego; id)

bab eine Steife noc projek-

tuje, planuj podró ; was»

Ijaben ©te filc tyeute abenb

DOC ? co pan zamierza robi
dzisiaj wieczór, jakie ma pan
plauy na dzisiaj wieczór?

roa§ baft bu mit iljm noc?
jakie s twoje zamiary co

do niego? roaä Ijabt tl)C mit«

einanbec nocgeb,abt co byo,
zaszo midzy wami? 3) bie

Safdjenubc fyat ec fertig, jetjt

b,at ec bie SBanbuljc noc zegar

kieszonkowy skoczy i wzi
si teraz do zegara ciennego';

ib roifjt nidjt, mit roem ibc

e OOChabt nie wiecie z kim
macie do czynienia; jmnbn
— (oornefjmen) wypyta, wy-
bada, napomn kogo, zmy
komu gow.

a3o'r|aöen, sn. «=§, pi. —

,

zamys m., zamiar m., przed-

siwzicie «.; id) ftelje non
meinem — ab odstpuje od
mego zamiaru ; auf feinem
— befielen obstawa przy

swoim zamiarze ; ©Ott fegne

3^C — niech Bóg bogosawi
paskiemu zamiarowi.

SSo'rljafen, sm.=§,pl. =bäfen,

port zewntrzny.
SSo'lhOft, sf. areszt ledczy.

ajfl't^aüe, sf pi. =n, przed-

sie /., przedsionek m., we-
stybul m.\ — in bec ^tccbe

kruebta f.; (przen.:) —
einec SBiffenfdjaft przedsionek

m. wiedzy.

2S0'rI)0U, sm. -(e)§, obacz

Socfteaung 3).

33o'c=J)alten, balte, bälft,

bält, bielt nor, bab t)ocgeba[=

ten, I. va. 1) trzyma przed

czem; balte mic bodj ben

©piegel DOC potrzymaje mi
lustro; bie §änbe, ein ©djttb
— zasoni si rkoma, tar-

cz; jmnbm eine pftole —
zmierzy w kogo z pistoletu

;

2) wypomina, wymawia,
wymówi, wytyka, wyrzu-

ca komu co; jmnbm fein

Unredjt — przedstawi komu
swoj (jego) krzywd ; empfan^
gene Bobltaten — wypomina
wyrzdzone dobrodziejstwa;

3) bec ©au ben ©piefj — dzi-

kowi nastawi oszczep; baä

©eroebc, albo mit bem ©eroebr
— strzelb wymierzon trzy-

ma, czekajc a zwierzyna

na cel przyjdzie ; II. vn. (baben)

(wy)starczy, (po)trwa; fo=«

lange baö ©elb nocl)Ut do-

póki pienidze starcz; ba§

raieb nidjt lange — to nie

dugo potrwa; ber SSoccat

roieb ntdjt lange — zapas

nie wystarczy na dugo; bec

©toff rotcb nidjt lange — ten

materya nie dugo wy-
trzyma, nie bdzie trwaym.

2?o'ri)aUen, 'sn. =s, 3$o'r=

Ijflltling, sf. 1) wypominanie
w., napominanie w., wyma-
wianie n., wyrzucanie n.,

wyrzut m., strofowanie n.\

2) trwanie «.; bag ncb nid)t

lange — to nie potrwa dugo.

äb'rljanb, */. i) obacz

SSorberbanb 1); 2) a) obacz

aSotnerfaufrecbt ; b) (w grze)

bie — baben, — fein by na
rce, na zadanej.

'
aSurlja'nÖCn, adi. i adv.

obecny, przytomny, bdcy,
znajdujcy si tu; — fein

by, znajdowa si, istnie;

febr cettfjlidj — fein by po-

dostatkieun, obfitowa; ba§

~t ©elb pienidze do rozpo-

rzdzenia, do dyspozycyi; e
ift ©efafjr — grozi niebez-

pieczestwo ; e ift nicbt meijc

baoon — nic ju z tego nie

zostao, wszystko ju wy-
czerpane; e§ ift feine Äoljle

mebc — niema ju wgla.
Sßorlja'nbenfetn, sn. <*%, obe-

cno /., istnienie n.

SßO'r^anblunO/ */• dziaanie

wstpne.
$Vrl)ang, sm. =(e), pi

»Öänge, 1) tiranka /"., zasona

/. ; — nor bec %üv portyera

/. ; 2) zasona/., kurtyna /.

;

ben — aufjteben podnie
kurtyn, zason; bet — faßt

zasona, kurtyna spada.

Sßo'r^ongen, bange, Ijängft,

bangt, bing nor, bat noc=

gegangen, vn. wisie przed

czem, z przodu; stercze,

wystawa.
S3o'r=I)äitgen, cange, Cängft,

Ijängt, bing nor i pngte noc,

Ijabe noegebangen i uocgefjängt,

va. zawiesi co przed czem,

z przodu, wywiesi; ein ©cblofs

— zawiesi kódk.
$8o'rbärtg(e)fd)loft, sn. -ffes,

pi. -fdjlöffec, kódka /.

aSo'r=^aucn, Caue, f)au\t,

bieb noc, f)abe nocgeljauen,

va. (noc=bcennen) spali na
panewce.

$0'rl)ailj)t, sn. «eg, 1) obacz

SOorbecbaupt ; 2)gowa/.mostu.
sM'xi)au%, sn. .fe§,

;

pi.

=f|äufec, przedsie f., sie /.,

przedsionek m., kurytarz m.,

westybul m.

$o'rl)aut, */. pi. »baute,

przedskórek w., napletek m.,

obrzezek m.; puzdro n. (u koni).

^o'rljemb, sn. °i%,pl. =en,

pókoszulek m.

löo'rljer i 33orI)e'r, adv.

wprzód, przedtem, z góry;

naprzód; — roamen przed-

tem ostrzedz; lange — daleko

wprzód; mele 3>al)ce — wiele

lat wstecz; am Stbenb —
ubiegego wieczora; am Sage
— poprzedniego dnia; id)

faun e§ nidjt — beftimmen

nie mog tego naprzód ozna-

czy,
5Borljc'r=be&ertIen, 6eoenI^

bebenfft, bebenft, bebadjte noc=

bec, b.abe t)ocl)erbebad)t,^ va.

z góry, naprzód obmyli.
83orlje'r<=beftimmeit, va-

(baben) naprzód oznaczy,

przeznaczy, predestynowa.

SSorlie'rtiefttmmung, sf.

przeznaczenie n., los m. f

predestynarya /.

aSoc'^Crtift, sm. =(e)8, przed-

jesie f.,
wczesna jesie.

^mije'ruafeirt, sn. prabyt

m„ przedbyt m.
S3or^e'r=em^finben, va.

(Ijaben) obacz SSocempfinben.

SSor^)C'r=crfennen, etfenne,

erfennft, ecfennt, ecfannte noc-

ber, bab »otbecetfannt po-

zna przedtem.

S5or^e'rerfcnntni§ f sf. po-

znanie n. a priori.

$orI)e'rgegangeti, pp. i adi.

poprzedzajcy, poprzedni.

S3or^e'r=gei)cn» %*¥> wh%
geljt, ging norbec, bin nocber=

gegangen, vn. poprzedza,

uprzedzi, i przodem ; einec
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©acbe — wyprzedzi, uprze-

dzi co.

^orbe'rgeljenö, adi. po-

przedzajcy, poprzedni; aus
oem =en folgt, baf . . . z po-

przedzajcego wniosek, e . . .

i'or&c'rgenmjjt, pp. i adi.

obacz ÜBor()eriDtffen.

^OdjC'rtg, adi. dawniej-

szy, dawny, przeszy, poprze-

dni; meine »e Meinung moje
poprzednie zdanie, ot)ne <=t

SBarnung bez poprzedniego
ostrzeenia.

$orIjc'r=mcrfen, va. (b>ben)
przeczuwa, przeczu.

^O'rfyerrfdjaft, sf. przewaga
/., hegemonia f.

Sßo'r-IjerrfdjeH, i. vn. (fjaben)

przemaga, przewaa, góro-

wa, rej wodzi, mie pierw-
szestwo, dominowa; II.

oorberrfcfjenb, ppr. i adi.

przewaajcy, dominujcy;
bie <e ^arbe przewaajcy
kolor; ber =e ©efdjmacf gust,

który teraz wzi gór.
SBfl'rljerrfdjeti/sH. 4, prze-

waanie «., przewaga f, gó-
rowanie n., dominowanie n.,

preponderancya f.

$orI)e'r=fögen, va. (fjaben)

przepowiedzie ; wróy, pro-

rokowa.
^or^e'tfogung, sf. -=en,

przepowiednia/.; wróba /.,

proroctwo n., prognosiyk m.
$or||e't-fe^en f feije, fiebft,

fiebt, \ai) r>orb,er, Ijube oor=

Ijergefetjen, va. przewidzie,
przewidywa; et ftef>t atle
Dornet nic ma nie ujizie;

nom ©efe§e corbergefebener

%0.U przez ustaw przewi-
dziany wypadek.

Sßor&e'rfc&en, sn. *§, $or=
^e'Cfe^ltng, sf. pi. =en, prze-

widzenie n., przewidywanie n.

aSor^c'r=tJerIiinb(tg)e«, va.

(Ijaben) zapowiada, zwiasto-

wa; przepowiedzie.

$orjS)e'rbcrliin&tgting, sf.

zapowiadanie n., zwiastowa-
nie n., przepowiednia f.

^orl)e'r=tt>tfien, roeifs, raeifjt,

roeifc, roufjte norjer, l)abe oor=

lurgennifät, va. wiedzie z

.góry.

^orbe'rtoiffen, sn. =§, wie-

dza uprzednia.

Sßo'HeudjclH, va. (baben)
udawa, zmyla; jmnbm
%xnit — udawa przed kim
wierno.
SWMjeitlen, va. (baben)

wy przed kim, lamentowa
przed kim.

JBü'rlitmmd, sm. *%, pod-
niebie n., przedsionek nie-

bieski.

ÜBorljt'tl, adv. przedtem,
wprzód, przed chwil; erft —
jeszcze niedawno.

SÖO'r^inetlt, adv. im ober

ttl — z góry, przedtem.

iVrllHtOrifuj, adi. przed-

historyczny.

$0'r|)0[, sm. *(e)§,pl =rjöfe,

1) dziedziniec m., przydwie-
rek w.; — einer ßirdje

kruchta /.; 2) — be Dt)re§,

be Cergen przysionek m.
ucha, serca.

%0'x*f)Blttl, va. (EjaBen) wy-
doby, wydosta.

üßo'rpÜc, sf. przedpiekle n.

^O'r^omcrtf^, adi. przed-

homeryczny.

$0'r=pren, I. va. (fjaben)

man bort ijre ©timme unter

allen nor jej glos przewaa,
dominuje nad innymi; II. vn.

(fjaben) poinformowa si,

zasign wiadomoci; id)

min einmal — , ob er ange-

fommen ift musz si poin-

formowa, czy te on przy-
jecha.

$0'rI)Ui, sf. 1) przednia

stra; 2) prawo n. pierwszej

paszy.

3$0'rig, adi. poprzedni,

przeszy, dawny, ubiegy;
=e SBodje zeszego, ubiegego
tygodnia; ba§ =e kapitel po-

przedni rozdzia; in =en 3ei=

ten dawnymi czasy, w da-

wnych czasach ; <-e§ Tla
ostatnim razem; in ben --en

guftanb tierfefcen doprowa-
dzi do pierwotnego stanu.

SBo'rinftanj, sf. pi. =en,

pierwsza iustancya.

üßn'rjagb, sf. prawo n. po-

lowania naprzód.

S?0'rja^r, sn. «(e)3, l) ze-

szy, miniony rok; 2) =
griibiabr.

SÜO'l'jäljrig, adi. zeszoro-
czny, przeszoroczny, oski.

23o'r-jammcrn, va. (ijaben)

jmnbm etro. — lamentowa,
skary si przed kim.

SBo'rfammer, sf pi. =n, i)

przedpokój ?».; 2) (flnat.) —
be£> $)erjen3 przedkomórka
/., uszko n. serca.

S00'rlantlf, sm.*i$, l) bitwa
wstpna ; 2) bitwa /. na czele

walczcych.

!J>o'r=fäm{)fen, vn. (baben)

1) bi si w pierwszym szeregu
;

2) bi si na wzór dla dru-
gich.

iVrfämjjfer, sm. «§, pi.

— , ten co bij 3 si w pierw-
szym szeregu; (przen.:) za-

panik w., poplecznik m.,
obroca m., ordownik tn.,

szampion m.
$o'r=fauen, va. (jaben)

einem Äinbe etro. — przeu-
wa dziecku co; (przen.:)

man mufj iljm aüe§ — wszyst-
ko mu trzeba w gb ka,
wszystko mu trzeba podsu-
wa, co ma mówi.

SßO'rfauf, sm. .(e)3, pi.

«laufe, pierwokupstwo «.,

pierwokupno »., prawo n.

pierwszestwa do kupna,
prawo n. pierwokupu, pierw-
szestwo n. do kupna; za-

kupienie «., zakup m.
$o'rtiiufer, sm. =§, pi. —

,

przekupie m.

sBo'rföitfertn, sf. vi. =nen,
przekupka f.

330'rfaitfredjt, sn. -(e)§,

pi. =e, pierwokupstwo n.,

pierwokupno «., pierwsze-
stwo n. do kupna.

S5o'r!c^r, sf. obacz S3or=

fel)iung.

®o'x=U\)Ttn, va. (baben) i)

wymie z pod czego; 2) za-

pobiedz, uprzedzi, obmyli,
uy dla zapobieenia; 21n=

flauen, Mittel — obmyli
rodki; fte bat bafür nidjt
norgefeljrt nie poczynia w
tym celu przygotowa; 3)

bte raul;e ©ette — pokaza si
z najgorszej strony.

Sßo'rfeljriing, «/. pi. =en,

przygotowanie n. ; rodek za-

pobiegajcy; bu mufjt =en

jur Steife treffen musisz po-

czyni przygotowania do po-
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droy; »en gegen etto. treffen

zapobiedz czemu.

Sßo'rfelji'unßSmtttel, sn. =3,

pl. — , rodek zapobiegajcy,
prewentywny, prezerwatywa /*.

äto'rfentttmS, */. pl. =ffe,

wiadomo przedwstpna, po-

przednicza.

So'rfirdje, sf. pi. =n, por-

tjk m., przedsionek m. ko-

cioa.
$o'r=nagen, va. i vn.

(baben) jmnbm [ein Seib —
skary, ali si przed kim.

SBo'rHaffifdj, 'adi. przed
epok klasyczn.

SBflVfltmjjern, va. (Baben)

jmnbm ero. — brzdka ko-

mu co.

$o'r=flingen, Hinge, ffingft,

Hingt, flang nor, Bab oorge*

fiungen, vn. i) dwiczy,
brzmie naprzód, z góry; 2)

dwiczy (przed uszyma);

3) (»orljerrfdjenb Hingen)
przewaa w brzmieniu.

SSo'r=!ommcn, fomme,
fommft, fommt, fam nor, bin

oorgefommen, vn. 1) bei jmnbm
— przyj przed kogo, mie
dostp do kogo; id) fonnte

beim SJlinifter nid)t — nie

mogem dosta si do mini-

stra; fie rooßen morgen —
oni wróc znów jutro, oni

zgosz si znów jutro; 2)

jmnbm — wyprzedzi, uprze-

dzi kogo; 3) obacz r)eroor=

fommen ; 4) wydarzy si, przy-

trafi si, sta si; ba fommt
alle £age oor to si co dnia

zdarza; ba fommt fcbon oor

to si zdarza ; ba barf nid)t

roieber — to si nie mie
powtórzy; roa i ft benn BJcr

oorgefommen ? co tutaj zaszo ?

ba§ ift nod) nid)t oor=

gefommen to jest nieby-

way wypadek; oorfommen»
ben gafle) w danym wy-
padku; bei oorfommenber
©elegenfjeit przy zdarzajcej

si sposobnoci, przy sposo-

bnoci; (Sifen fommt bort nid)t

üor w tern nie znajduje si
elazo; biefe ©telle ift mir
in biefem 33ud)e nod) nid)t

oorgefommen tego ustpu nie

napotkaem jeszcze w tej

ksice; biefeä SBort fommt

feiten Dor ten wyraz napo-
tyka si rzadko; biefe SBort

fommt oft in biefem SBetfe

oor ten wyraz si czsto po-

wtarza w tem dziele; ein

fotctjer Sum» ift mir nod) gar

nicbt oorgefommen nie zda-

rzyo mi si jeszcze widzie
takiego gagana; feilt üftame

fommt in ber Sifte gar nidjt

Dor jego nazwisko nie zuaj-

duje si, nie figruruje wcale
na spisie; biefe ^ßerfon fommt
erft im groeiten Slfte oor ta

osoba wystpuje dopiero w
drugim akcie; foftte %§nm
eine partie SBotte — gdyby
si panu nadarzya partya we-
ny ; ba§ ift bir getoif} imraume
oorgefommen to ci si pewnie
przynio; bie SBecbfet finb

un3 nod) nictyt oorgefommen,
dotychczas nie przedoono,
prezentowano nam tego we-
ksla; roa ift in bee ©ifcung
oorgefommen? na czem obra-

dowano na posiedzeniu, co

przedoono na posiedzeniu?

5) wydawa si, zdawa
si; ba fommt mir nid)t

unmöglich, oor to mi si nie

zdaje niemoliwem; ba§

fommt einem fonberbar »or

to si wydaje dziwnem czo-
wiekowi ; e§ fommt mir oor,

als ob jmnb läuten roiirbe

ziaje mi si, jakoby kto
dzwoni; er fommt fid) febr

roid)tig OOr zdaje mu si, e
jest wan osobistoci; id)

roetfj nidjt, roie ©ie mir bleute

— pan mi si dzi dziwnym
wydaje; roie mir oorfommt
o ile mi si zdaje, wedle
mnie.

$o'rfommiu§, sn. =ffe§, pi.

cffe, zdarzenie «., wypadek
m., zajcie n.

$o'rfonfercitj, */. pl. =en,

przedwstpna koDferencya.

$o'r=IÓnnen, fann, fannft,

fann, fonnte oor, bab oorge»

fonnt, sn. wydosta, wydo-
by si ; módz postpi, wy-
sun si; by przypuszczo-

nym (na posuchanie i t. p).

SSo'tfOft, sf. przystawka /
SSo'rfoftljnnbler, sm. -s,-j5

— , handlarz m. wiktuaów.
SSo'ctoftljanblung, sf. pi.

=en, skad m., handel m.
wiktuaów.

SSo'r=frogcn, I. va. (fjaben)

budowa w wyskoki; II. vn.

(fein) wyskakiwa, wysuwa
si, wystawa naprzód.

aSo'rfraflitttfl, sf. pi. «en,

wyskok m., wysunicie n.

ü8o'r=frienen, va.' (Baben)

obacz Sornebmen.
aWrlabebefeljl, sm. ob.

S3ortabung3befeBl.

$o'rlaben,etDeljr, sn. =§, pi.

=e, obacz Sotbertabcr.

aSo'r=tabcn, labe, läbft, labt,

lub oor, bab oorgelaben, va.

1) adowa z przodu ; 2) za-

pozwa, wezwa do stawia-

nia si; gerichtlich — sdo-
wnie zawezwa.

Sßo'rtaber, sm. =§, pi. —,
1) ten co wzywa; 2) obacz
SSorberlaber.

SSo'rlabnng, sf. pi. -en,

wezwanie «., zapozwanie «.,

pozew m., zapozew w., cy-

tacya f.

SSo'rlabungskfehf, sm. *(e)§,

pl. =e, $o'rlabitnn,§fd)mben,
sn. =§, pozew m., zapozew
m., cytacya /.

SSo'rlnbungöocIb, sn. -eg,

pozewne n.

S3o'rI«0C, */. pl. *n, i)

przedoenie n., projekt m.,

wniosek m.\ 2) podkadka/.,
podkad m„ leniuszek m.

;

wzorki pl. (do rysunków);
wzór m.\ 3) odbieralnik m.,

obejmak m., przyjemnik m.,

zbieralnik m., zbiornik m.,

recypient m. (przy alembiku)

;

4) awa przedwalcowa; 5)

ryzalit m. (archit.); 6) przy-

przg m.\ — frifcfjer ^ßfer'oe

zmiana /. koni; mit oorge=

legten ?ßferben reifen podró-

owa rozstawnymi komi.
SBo'rlager, sm. =$, pl. —

,

czoo n. obozu.

^o'r=logcrn, va. (Baben)

nadj ©altjicn Binein oorge=

lagerte SSergfetten acuchy
gór cignce si a ku
Galicyi.

%0'X'laütn, va. (Baben)

jjmnbm etro. — bekota co
przed kiao.

^ÖO'rlaitb, sn. =(e)3, pl.

4anber i =Ianbe 1) wolny
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obszar ziemi nad brzegiem
jeziora, rzeki, grobli, nad-

brzee zalewane, zalewisko

cienione; 2) bie SBorlanber

be ©ebirgeS kraje pooone
u stóp gór; 3) bic Öfterret«

djifcben SJorlanbe dawne po-

siadoci austryackie w tera-

niejszej prowineyi Baden.

8?o'r=langen, va. (haben)

wydoby, wyj co skd.
SBö'rlältgfi, adi. i adv. od

dawien dawna, od dawna.

$rj'rla&, sm. -ffes, i)

obacz SBorlaffWtg, 2) obacz

Vorlauf 2 a).

Sorlaftttiein, s??i. =e§, pi.

=e, obacz SSorlauf 2 b).

$0'r4affen, taffe, läffeft i

lätjt, lief; »or, habe t>orge=<

laffett, va. 1) puci naprzód

;

2) puci przed kogo, do
kogo; id) habe lange geroartet,

rourbe aber nid)t notgelaffen
czekaem dugo, ale Die wpu-
szczono mnie, nie miaem do-

stpu, nie uzyskaem audy-
encyi.

SSfl'riaffltng, sf. przypu-
szczenie n., przyjmowanie n.

kogo, przyjcie «., audyen-
cya f, dostp m.

SSo'rlafttg,' adi. »es Sdjiff

okrt zanadto z przodu ob-

ciony.
IßO'riaitf, sm. «e§, 1) bieg

m. przodem; 2) a) wyskok
m. (wódki); b) samotok m.
(wina).

ä5'or=Iaufcn, laufe, läufft,

läuft, lief nor, bin »orge-

laufen, I. vn. (fein) biedz

przodem, przecign, wy-
przedzi kogo w biegu; II.

va. (fjaben) baS Srj — rud
podwie do pieca, do to-

pienia.

SBo'rliütfer, sm. .§, pi. —

,

posaniec m., przesaniec m.;
poprzednik m., zwiastun m.\
— einer ßranfheit oznaka
przedwstpna, symptomat m.,

prodroma f. choroby; —
eines ©ebirge podgórze n.

SSo'rlÜUftg, I. adi. lymcza-
sowy, przedwstpny, przedsta-
nowczy, prowizoryczny ; =er

ttberfd)lag przedwstpny
preliminarz; II. adv. tym-
czasowo, tymczasem ; — auf

freien ^ufj fefcen puci tym-
czasowo na woln stop; ba
gebe id) bir — mer, fronen
masz tymczasowo cztery

korony.

SSo'rlailt, adi. i adv. nadto
gony; — roerben mówi za

gono, odzywa si niepo-

trzebnie; skwapliwy, wyry-
wajcy si z czem, lubicy
si wygada, niedyskretny,

impertynencki, wcibski, za-

rozumiay ; niedyskretnie.

SBo'rlegefeaitnt, sm. =(e)§,

2)1. »bäume, zapora /.

SBo'tlcgelilntt, sn. *e§, pi.

»blattet, wzorek m. (do pi-

sania, rysowania).

Söo'rlegcgabei, sf pi. =n,

widelec pómiskowy.

Söo'rlegelöffel, sm. *%, pi.

— , yka pómiskowa; cho-

chla /.

S3o'rlcgcmeffer, sn. =%, pi.

— , wiks-zy nó do krajania

przy stole, nó m. do tran-

erowania.
$o'i>legen, va. (haben) i)

pooy co przed kim, przed

ezem, zaoy; ein ©d)lof5 —
zaoy kódk; frifche ^ferbe
— przyprz nowe konie;

^Pferbe — zaoy konie; 2)

barf id) Shnen ein ©tuet

Äalbfleifd) — ? czy mog pa-

nu da kawaek cielciny?

er bat $r)nen ein fdjledjte

©tüd oorgelegt poda panu zy
kawaek ; ben Sßferben §eu —
da koniom przegry siana;

3) przedoy, pokaza, przed-

stawi; eine grage — zada
komu pytanie; id) f)ah( ihm
meine 2lrbeit norgelegt daem
mu moj prac do przejrzenia;

jur Prüfung, jur SBaljt —
przedoy do wyboru; 33e=

roeife — przedoy dowody;
jur Unterfcbrift — przedo-y do podpisu; einen ©efefc=

entrourf — przedoy pro-

jekt ustawy; bem oberften

®erid)tshofe etro. — wnie
co do najwyszego trybunau

;

4) SBaren jum SSerfaufe —
pokaza, przedoy towar na
sprzeda.

aSfj'rfCQCn, sn. =§, obacz
Vorlegung.

üöo'rleger, sm. •§, pi. —

,

1) ten co podaje przy stole,

który kraje miso ; 2) may
dywanik; Settüorleger dywa-
nik przed óko.

SSo'rlegefdjlof), sn. «ffeä, pi.

«fchlbffer, kódka /.

Boriegcftange, sf. pi. «n,

zapierado n.

ÜBfl'rlegeüjerf, sn. .-(e), pi.

=e, — einer Ubr kwadratura/,
zegara.

SBo'rtegMtg, sf. przedoe-
nie n., przedstawienie n., po-

kazanie >i.

SBr/r-Ieljnen, fid) —, vr.

(baben) wychyli si naprzód.

S3o'r=Ieictn, va". (Caben)

jmnbm etro. — dudli komu
co; klepa komu ustawicznie

jedno i to samo.

aSo'rlcnbengegcnu, sf. przed-

ldwie n.
*
SSo'tlcSbar, adi. dajcy si

odczyta, do odczytania.

ÜSO'rkfC, sf. pierwsze wino-

branie; (przen.
:) jmnbm bic

— laffen zostawi komu
pierwszestwo.

ä3rj'r=lefeii, lefe, liefeft i

lieft, lieft, las nor, bab uot=-

gelefen, va. czyta na gos,
czyta komu, odczytywa;
er lieft febr gut oor on bar-

dzo dobize czyta na gos,
odczytuje; grettag abenbö

lieft er un nor w pitki wie-

czór miewa dla nas odczyty
;

imnbm fein Urteil — ogosi,
odczyta komu wyrok.

SBojiefer, sm. =s, pi. —

,

czytajcy m., prelegent m. t

lektor m.
$r/rleferin, sf. pi. snen,

czytajca, /., prelegentka f.,

lektorka f.

ÜWrleftwg, sf. pi. -en, l)

bez plur. take SBorlefen,

odczyt m., recytacya f, pre-

lekcya /. ; 2) wykad w., od-

czyt m. ; «=en halten mie od-

czyty, wykady, wykada z

katedry; »en hrj«n über...
sucha wykadów o . .

.

Söfl'rlttyt, adi. przedostatni.

$0'r=leucfoteti, vn. (Ijaben)

przywieca, wieci komu,
powieci; (przen.:) suy
komu za przykad; mit feinen

Sttgenfcen — przywieca in-
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nym swojemi cnotami; 2) ce-

lowa wiatem, najjaniej

wieci.
23orlie'6, adv. mit etro. —

nehmen zadowoli si czem.

SO'tliCÖC, sf. zamiowanie
»., upodobanie n., predylek-

cya /.; übertriebene — ma-
nia/.; befonbere — für jmnbn
baben uiie szczególna pre-

dylekcy do kogo.

S3o'r»ltegen, liege, Uegft,

liegt, lag oor, bab oorgelegen,

vn. 1) lee przed czem; t%

liegt ein ©d)lojj »or jest przy-

wieszona kódka; bie nor«

liegenben SBerfe obacz 23or=

roerfe; 2) lee przed oczy»

ma; ber SBericbt liegt ber SSer-

fammlung oor sprawozdanie
przedoono posiedzeniu; e§

liegen Seroeife nor s dowody;
beute liegt nidjt oor dzisiaj

niema nic nadzwyczajnego

;

eä )at gar fein ©runb baju

»orgelegen nie byo adnego
powodu po temu; e§ liegt

nid)t§ gegen ir)n nor nie mo-
na mu nic zarzuci; e§ liegt

ein Irrtum — zachodzi omy-
ka; ber Dorliegenbe ©egen»
ftanb przedmiot omawiany,
przed oczyma bdcy, niniej-

szy; ber Dorliegenbe gali

obecny, dany, niniejszy przy-

padek ; ber unS Dorliegenbe

%e^t tekst, który mamy przed

sob.
ÜBO'rltltgä, adv. naprzód

(w gimnastyce).

%0'l\typt, sf. pi. «n, prze-

dnia cz wargi.

83o'r4ügen, lüge,lügft, lügt,

log oor, babe Dorgetogen, va.

nakama, naga.
S3o'^mad)en, va. (!)aben) 1)

zrobi, zawiesi, postawi,
pooy przed czem; mad)e bir

eine ©chürje cor przypasz^so-

bie fartuch; mache biet einen

SSorbang Dor zawie tu firan-

k; 2) (z)robi co przed kim
(dla pokazania lub dla nau-

czania); 3) (przen. :) tumani,
udawa, zmyla; er roiH bir

nur roaä — chce ciebie tylko

tumani, chce ci tylko co
wmówi; jmnbm ein X für ein

U — omami kogo.

SSo'rmafleit, sm. =S (u pta-

ków, u przeuwaczy) pierwszy

odek, odwilacz m.

SBo'rmaljb, sf. pierwsze

siauocie.
$0'r=mäljeit, va. (fjaben)

przodem kosi; pizodowa
w koszeniu.

$0'r=maleit, va. (baben)

jmnbm etro. — odmalowa,
wymalowa co komu, malo-
wa przed kim; (przen.:)

pizedstawi komu co w pi-
knych kolorach.

SÖO'rmaltJT, adi. dawny,
byy.

üßO'rlttfllZ, adv. dawno, da-

wniej, przedtem.

$o'rmann, sm. »(e)§, pi.

=manner, 1) obacz SBorber»

mann; 2) gracz m. na rku;
3) przodownik m., przednik

m. ; 4) (w kupiect.) poprzedni

indosant, przekaziciel (wek-
slu); 5) (JBerffüfjrer) werk-
mistrz m. ; fi) pierwszy wiolarz.

So'rmari, sm. =fe3, pi. -fe,

obacz Söormaft.

$o'nnarfdj, sm. =e§, pi.

=märfd}e, pochód m. naprzód,

posunicie n. si.

^o'r=marft|)ietcn^w.(baben)
maszerowa naprzód, awan-
sowa.

^0'rmaft, sm. -e§#
przed-

maszt m.
^o'rmoucr, sf. pi. m,

przedmurze n., wa obronny.

äto'rmerf, sm. -&, pi. =e,

uwaga /"., notatka /.; preno-

tacya /'., zamówienie n.

$o'r=merfen, va. (baben)

zanotowa, zapisa; preno-

towa, zamówi.
Söo'rmerlQCöü^r, sf. pi. »en,

naleyto f. za zamówienie,
prenotacy.

33o'rmerfung, sf. pi. »en,

zanotowanie n. ; roir bitten ©ie
gute — o on unferer Unter»

fd)rift ju nebmen prosimy
przyj uprzejmie nasz pod-
pis do wiadomoci.

iBo'r=meffen, meffe, miffeft

i mtjjt, mifit, mafj oor, bab
norgemeffen, va. jmnbm etro.

— przemierzy, odmierzy,
wymierzy komu co.

$o'rmittag, i. sm. «(e)§, pi.

= e, przedpoudnie n.; IL adv.

przed obiadem = oormittag.

Syo'l'mittÖflig, adi. przed-

poudniowy, przedobiedni.

SSo'rmtttÖgliu), adi. kade-
go przedpoudnia przypada-

jcy-
SBo'rmtttagg, adv. przed

poudniem, przed obiadem.

SSo'rmütagäptteS&tenj't, sm.

»e, pi. «e, naboestwo
przedpoudniowe.

^o'cmittafl^rcbigt, sf. pi.

«en, kazanie przedpoudniowe.

SnnmttagSfdjiile, sf. pi.

=n, szkoa przedpoudniowa.

SSo'rmittaflöftunöe, */. pi.

=n, godzina, lekcya przed-

poudniowa.
SSo'rmittog^jcit, sf. czas

przedpoudniowy, przedpou-
dnie 11.

aSo'tmittcrnüujUiu), adi.

przed pónoc.
So'rnutnb, sm. =(e)§, pi.

»münber, opiekun vi., ku-

rator m.
aSo'rmitnberin, sf. pi. -nen,

opiekunka f.
aWrmunbSbefteuung, sf.

ustanowienie n. opiekuna.

S3o'rtminofu)aft, sf. pi. -en,

opieka /., opiekustwo n.,

kuratela /.; unter — ftellen

odda kogo pod kuratel,

ubezwasnowolni kogo.

SSn'rmunbfdjafrtiu), adi.

opiekuczy; =e ©eroalt wa-
dza opiekucza.

$0'rmunbfd)aft3atttt, sn.

«e, SBr/nmtnbfdjaftSgendjt,

sn. -e3, sd opiekuczy,

wadza opiekucza.

93o'nmmbfdjaft3angelegen=

Ijett, sf. pi. »en, sprawa
opiekucza.

S3o'nnunbfd)aft§gelber, sn.

pi. kapitay podlegajce wa-
dzy opiekuczej.

$o'rmunbfd)aft3gerid)t, sn.

.-e§, obacz 3Sormunbfcf)aftöamt.

$o'rmunbfdjapa>efen, sn.

s§, opiekustwo n.

aSo'r=ttlÜffCH, vn. (Ejaben)

by zmuszonym wyj, wy-
stpi naprzód.

&orn, SWrne, adv. i) z

przodu, od przodu, na przo-

dzie; — unb binten z przodu

i z tyu; — eintreten wej
z przodu, przodem ; etro. —
binlegen pooy co na
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przodzie; ber SIjorn ftebt

— cor bem §auje klon stoi

na przodzie przed domem

;

— unb btnten fein by
we wszystkich ktach;
— berau roolmen mieszka
na froncie, od ulicy; — im
93ud)e na czele ksiki; 2)

3tmmer nad) — btnauS po-

koje na front, od ulicy

;

nad} — geneigt przegina,

nagina sie ku przodowi; non
— z przodu, z frontu ; non —
gefefyen widziane z przodu;

od przodu, z frontu; non —
angreifen zaczepi z przodu;

3) z pocztku, na nowo ; bu
mufjt bie 2Irbeit «on — an=

fangen musisz zrobi to na no-

wo ; mit ib,m mufj man immer
eon — anfangen z nim
trzeba zawsze zacz od po-

cztku, na nowo; 4) — über

fallen zrobi kozioka, wy-
wróci si gow naprzód;

5) »on — berein take: im
worljinein, im Dorfjerein • z

góry, naprzód ; na pierwszy
rzut, od pocztku.

Söo'rnodjrirfjt, */. pi. =en,

przedwstpna wiadomo.
S50'miJd)tifl, adi. ubiegej

nocy, przednocny.

3So'r=nageln, va. (baben)

przybi na przodzie gwo-
dziami.

JBO'rnafjmC, */ przedsi-
wzicie n.

SBVrname, sm. *n§, pi.

=n, imi n. (chrzestne); —
unö 3"name imi i nazwisko.

33orna'lt,atf t>. obacz 33orn 1).

Sßo'rnehm, adi. i adv. zna-

komity, znaczny, zacny, ary-

stokratyczny, dystyngowany;
»on <em Stanbe z wysokiego
stanu; oon ser Slbftammung
szlacheckiego rodu ; bie =e 2Belt

wyszy wiat; =e§ Seben pa-
skie ycie; eine =e (Srfdjei*

nung paski wygld ;
— au§<

fe^en mie min pask, wy-
glda po pasku; ben 23or=

nejjmen fpielen udawa pana;
baju ift er &u — na to on
jest za wielkim panem ;

—
leben y na wielk stop;
ba§ ift roabrlid) eine =e Same
to jest ca gb pani ; bie

SSornefmten Die -'en Seilte znako-

mitoci^. ; bie 33ornef)mften in

ber ©tabt pierwsze znako-
mitoci miasta; bie -en ©tabt=
teile dzielnice arystokraty-

czne; ba nomeljmfte ©ebot
najgówniejsze, najpierwsze
przykazanie.

sM't neunten, nebme,
nimmft, nimmt, nabm »or,

bab »orgenommen, va. 1)

bra przed si, wzi przed
siebie; nimm bod) eine ©djürje

»ör zasoe si fartuchem
;

eine ©djieife — przypi z

przodu kokard; 2) przedsi-
wzi co, zaj si czem,
wzi si do czego, odby
co; eine 3leife — odby po-

dró; eine Slrbeit nod) einmal
— rozpocz robole na nowo

;

etro. juerft — zrobi co
przed^czem ; tfjre Stngelegen»

ijeit roirb fjeute rjorgenommen
paska sprawa bdzie dzi
rozpatrzona; roa§ roirft bu
beute nad)mittag — ? co po-
czniesz dzisiaj po poudniu?
3) fid) etro. — zamierzy,
przedsiwzi, uoy sobie,

postanowi co; fid) eine Steife

— zamierza podróowa,
projektowa podró; bie nor=

genommene 3ieife projektowa-
na podró; 4) mir motten

jejjt ©efd)id)te — teraz zaj-

miemy si history, teraz

przerobimy history; mer JU-
niet rjornimmt, bringt nidjt
ju ftanbe kto za wiele obie-

cuje, nic nie dotrzymuje;

mir haben in ber 2Bof)nung

aSeränberungen vorgenommen
poczynilimy zmiany w mie-

szkaniu; ber Sefjrer f)at nirfit

alle ©djüier norgenommen
nauczyciel nie wypyta wszyst-

kich uczni; bet siebter l)at

ben 21ngeflagten norgenommen
sdzia przesucha oskaro-
nego; jmnbn tüchtig — roz-

mówi si z kim na ostro,

wytrze komu kapitu.
SBrj'WCljmert, sn. «§, 'przed-

siwzicie «., zamys m.,

projekt m., zamiar m.
23o'mC^ml)Cit, sf. zacno

/., znakomito /., pasko
/., dystynkeya /.

ä$0'rnel)mltd), adv. przede-

wszystkiem, szczególniej,

osobliwie, zwaszcza, miano-
wicie.

S3ornC^mtUCrci', sf. uda-
wanie n. wielkopastwa.

S3o'r=neitjen, fid) ?— , w.
(fjaben) nagina, nachyla si
naprzód.

SBo'rneipng, sf. pi. =eu,

1) naginanie n., nachylanie
n. si ku przodowi ; 2) szcze-

gólna skonno.
sßo'rnberein, adv. oon —

obacz Sjom 5).

Söo'rori, sm. =e§, pi. =e, i)

miasto gówne, stolica /.

;

2) przedmiecie n.

SJo'r-jifeifen, pfeife, pfeifft,

pfiff cor, babe uorgepfiffen,

va. jmnbm etro. — zagwizda
komu co.

SSo'r=plopjern, va. (fjaben)

obacz ^orplauoerrt.

Vo'rülalj, sm. =es, pi.

=pläce, plac m. przed czem,
dziedziniec m. (przed paa-
cem); wesfybu m., przedpo-

kój m.
$o'r=p1auöern, va.

f

(fjaben)

papla komu co, baja, bzdu-

rzy, nagada; er rjat un§
uiet Unjtnn norgeplaubert na-

gada, nabaja nam duo
gupstw, bzdurstw.

Sßo'rWten, sm. =§, pi. —,
placówka /., posterunek m.,

forpoczta /., wedeta /. ;
—

auftellen rozstawi przednie

strae.

Vo'raoftenbtenft, sm. =e§,

suba stray przedniej.

SBn'rjjoftengefedjt, sn. «e,
pi. =e, utarczka f. przedniej

stray.

S3o'r=ara^Ien, va. i vn.

(baben) jmnbm etro. — szczyci
si, chepi si czem wobec
kogo.

Sßo'HJreötgen, va. (b>bcn)

jmnbm etro. — rozprawia
komu o czem; naprawi ko-

mu, prawi komu peror.

S3o'r=prcifen, va. (fjaben)

jmnbm etro. — zachwala, wy-
chwala co wobec kogo.

$rj'r=J)riifen, vn. (baben)

egzaminowa kogo na prób,
przedwstpnie egzaminowa.

23o'rpriifimg, sf. pi. =en,

egzamin przedwstpny, bada-

nie wstpne.
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SSo'r=raflcn, vn. (Caben)

stercze, wystawa = ber*

oorraqen.

Sßo'rrong, sw. =e§, pierw-

szestwo «., prym »2. ;
—

nad) bem 2Üter starszestwo

w.; jmnbm in «tro. ben —
ftreitig madjen zaprzecza
komu starszestwa, pierwsze-
stwa.

SSo'rrat, sm. «=(e)§, pi.

täte, zapas m., zasób m.,

rezerwa/.; id) t)abe ba§ in

SSorrat mam tego podostat-

kiem; mad)e nur »te 9Sor=

täte für ben SEBinter porób
tyiko duo zapasów na zim.

SSO'rtÖttfl, adi. zapasowy,
zapany, zasobny, gotowy;
dv. zapasem, w zapasie,

podostatkiem; bieget 2IrtifeI

ift nod) — ten artyku jest

jeszcze na skadzie; eä ift

feine glafdje meljr — niema
ju ani jednej flaszki ; e§ ift

nid)t mef)t — zapasy ju
wyczerpane; Ijaft bu ©elb — ?

czy masz gotówk? 3Bed)fel

— baben mie weksle w za-

pasie; bei allen 93ud)[)änb[etn

— do nabycia u wszystkich
ksigarzy.

SBo'rrot86o&en, sm. -§, pi.

=böben, spichlerz m.
%o'xiat%t\au§, sn. =fe3, pi.

»Käufer, magazyn m., skad
tn. ywnoci.

33o'rrat3fammer, sf. pi.

-n, spiarnia f., lamus rn.

$o'rrat3fafteit, sm. =3, pi
=fäften, skrzynia /. na y-
wno, z ywnoci.

SBu'rratgraum, sm. =e3, pi.

=räurrte, magazyn m.
SSo'rratgücrjei^nt^, sn.

=\\t, pi. =ffe, inwentarz m.
aSo'rratöttagen, sm. =3, pi.

sroägen, tender m.
SBo'naum, sm. =e3, pi.

=täume, przednia cz prze-

strzeni; przedpokój m.

S3o'r=tCd)ncn, va. (fjaben)

wylicza, naliczy, wyszcze-
gólni; id) toetbe Stjnen —

,

roa id) ausgegeben b,abe wy-
szczególni, wylicz panu,
co wydaem; fid) etro. —
wylicza co na palcach.

$o'rred)t, sn. =(e)3, pi. =e,

przywilej m., prawo n. pierw-

szestwa, prerogatywa f.
SBo'rit&e, sf. pi. =n, 1) mó-

wienie n. o czem w przód;

2) przedmowa /., prolog m.,

wstp m.
$Vr=re&eit, va. (ijaben) l)

wmawia, nabaja; id) laffe

mit nid)t§ — nie daj w siebie

nic wmówi; 2) przepowia-

da, mówi przed kim, aby
powtarza.

Söo'rrebner, sm. *%,pl. —

,

poprzedni mówca; preopinant

m. ; ten co wygasza przed-

mow, prolog ; autor m. przed-

mowy.
23or=rciDcn, teibe, teibft,

reibt, tieb Dor, fjabe ootgerie=

ben, va. miesza, uciera
(farby).

Söo'rretkr, sm. >§, pi. —-,

elazo obrotne u okna, za-

krtka /.

Bo'r=retd)en, va. (Ijaben)

podawa.
SSo'rrCtf, adi. obacz griifj=

reif.

$o'r=retf?ett, reifje, retfjeft i

reifst, ttfj nor, fjabe norgeriffen,

va. 1) (wy)eign silnie na
przód; 2) zarysowa, zrobi
zarys, szkic ; 3) eine £inie
— pocign kresk, lini;

ba§ $oIü — naznaczy drze-

wo; 4) SBifte — robi ze do-

wcipy.

SSo'rretjjer, sm. «§, pi. —

,

kolec elazny, uywany przez

mechaników.
33o'r*reiien, reite, reiteft,

reitet, ritt nor, bin norgerit=

ten, va. i vn. 1) jtnnbm —
jecha konno przed kim, przo-

dem ; wyprzedzi kogo konno
;

wyjecha konno przed koso; 2)

(Ijaben) jmnbm ein ^[etb —
konia przed kim ujeda,
przejeda; 3) (fjaben)(przen.

:)

jmnbm etro. — paradowa z

czem przed kim ; einen Sali —
w bilarze ustawi tak kul,
hy bya atwa do wzicia.

Sßo'mtter, sm. =3, pi. —

,

suga jadcy konno przed

powozem, fory m.

äto'M'Cmten, renne, renr.fr,

rennt, tannte nor, bin t)or-

gerannt, vn. pdzi, lecie
naprzód.

%0'imó)ttn, va. (t)aben)

1) przygotowa, przysposobi,
przyrzdzi; 2) eine Ubr —
posun zegar naprzód.

S3o'rrid)tintg, */. pi. =en,

1) przygotowanie «., przy-

sposobienie n., przyrzdzenie
w.; bu mufjt alle »en treffen

musisz poczyni wszelkie

przygotowania; 2) przyrzd
tn., narzd m., przybór m.,

mechanizm m. ;
— jur 9tege=

hing be3 ©ange einer 2Jia=

fd)ine regulator w.; biefe —
gum Q\el)en ift fdjiedjt gemadjt

ten przyrzd do wycigania
jest. le zrobiony.

SBo'rrtft, sm. «ffeg, pi, «ffe,

pierwszy zarys, szkic m.

aSo'r-rüctcn, I. vn. (fein)

posun si naprzód, i na-

przód, postpi; Gruppen —
laffen wysuwa wojska; bie

Arbeit ift Dorgerüdtt robota

postpia; im norgeriidten

2llter w podeszym wieku;
II. va. (ijaben) i) bie libr —
posun zegar naprzód ; ba§

©atum — antedatowa ; 2)

jmnbm etrt). — wyrzuca, za-

rzuca, wymawia komu co.

So'rriiden, sn. =§, posu-

nicie n. si naprzód, post-
pienie n., maszerowanie «.,

pochód m. naprzód; zarzu-

canie n., wymawianie n.

komu czego.

SSo'rrubcrer, sm. «•§, pi.

—
,
pierwszy wiolarz.

SSo'r'ntfcn, rufe, rufft, ruft,

rief cor, babe üorgeeufen, va.

zawoa; wywoa; przywo-a ; kaza przyj.
SSo'rfaal, sm. *t$,pl. -fäle,

sala wstpna; przedpokój m.,

przedsionek m., westybu m.

SSo'Hagen, va. (fjaben) 1)

powiedzie; einer Same niel

©d)bne§ — powiedzie pani

wiele komplementów ; 2)

jmnbm etit). — przepowiada
komu co, mówi komu co,

aby powtórzj, podpowiada;
dyktowa, suflowa.

$o'rfafler, sm. .8, pi. —

,

sufler m.

Söo'rfänßcr, sm. -s, pi. —

,

pierwszy piewak ; kantor m.
(bónicy).
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2$o'rfa^, sm. «e§, pl. =fäfce,

zamiar m., zamys m., posta-

nowienie n., przedsiwzicie
n. ; einen — faffen powzi
zamiar; fid) »on feinem »e

nid)t abbringen laffen nie da
si odwie od swego posta-

nowienia; mit — lügen wia-
domie, z umysu kama.

äJo'rfätjltdj, adi. umylny,
obmylany; adv. nmylnie, z

rozmysem, z zamiarem.

So'rfcene, Uorf^cnc, sf. pl.

n, proscenium n.

$o'rfd)<utje, */. pZ. =n,

szaniec wysunity.

$fl'r>fd)an$en, w. (tjaben)

obwarowa na przodzie sza-
cami; (przen.:) ©elb —

,

poycza pienidze komu

;

wymawia si pod jakim
pretekstem.

äWrfdjetlt, sm. «(e)§, wi-

dok m., jaw m.
;
jum — fom=

men zjawi si, ukaza si,

wyj na jaw, wyj na wi-

dok; jum — bringen objawi
co, wynie, wydosta na jaw.

$0'Hu)einen,fcbeinft,fcbeinr,

fcbien nor, bab uorgefcbienen,

vn. 1) przywieca; 2) janiej

wieci od innych ; 3) obacz
§ert)orjd)einen.

$0'rfujt(f)t, sf pl. »en, po-

kad wierzchni.

SÖO'Hdjttfen, va. (fjaben)

przodem posya, wysya

;

Gruppen — (»orriicfen laffen).

83o'r=fdjtekn, fcbiebe, fiebft,

fd)iebt, jcbob nor, i^abt nor»

gefcboben, va. 1) posun, wy-
sun naprzód; 2) posun
przed co; ben Sifd) Dor bie

%\\x — posun stó przed

drzwi; 3) zasun; fcbiebe

ben bieget nor zasu zasu-

wk, rygiel; 4) podsun;
jmnbn — podsun kogo (na

swoje miejsce).

5Bo'rfd)ieber, sm. •>§, pl.

—, $o'rfd)ie6erießel, sm. -g,

pl. — , zasuwka /.

SBo'Hdjteften, fdjiefje, fdjie-

fceft i fcbiejjt, fduefjt, fcbofj nor,

bab ootgefdjoffen, I. vn. 1)

jmnbm — strzeli przed kim,
(dla pokazania mu) ; 2) (fein)

baö ©ebirge fd)iefjt nor te

góry usuwaj si; 3) strzela,
tryska do góry; rosn

szybko w gór; 4) (Bernor=

ragen) wystawa, stercze na-

przód; II. va. (fiaben) zali-

cza, poycza, dawa z góry,

forszusowa; id) roerbe fcCon

baS ©elb — ja ju wyo
te pienidze.

aJo'rfdjteftetl, sn. -g, zali-

czanie n., poyczanie w., da-

wanie n. z góry, forszusowa-
nie n.

SBo'rfdjtff, sn. «(e)g, pl. =e,

obacz 58otberfd)tff.

$o'rfd)lag, sm. -(e)g, pl.

=fd)Iäge, 1) pierwsze uderze-

nie; bicie n. przed kim;
beim SDrefdjen ben — baben
przy móceniu uderza pierw-

szy; 2) wniosek m., przedsta-

wienie n., proponowanie n.,

zalecenie n. ; auf feinen —
na jego wniosek; 3) przed-

nutka /. ; 4) propozycya f.,

projekt m.\ ein — jur ©üte
propozycya pod rozwag ; id)

mactje ben — , ben Slbenb ju=

fammen ju »erbringen proponu-

j by wieczór razem spdzi;
macbe mir einen — przedómi
projekt; jmnbn in — bringen
zaproponowa kogo; in —
fommen wej w propozycy;
auf meinen—mürbe er angefteöt

na moj propozycy dano mu
posad; 5) Oßreignorfdjiag)

oferta f. ; zacenienie n.

$0'r=fuHagen,fcbiage,fct(agft,

fdjlägt, fctjlug nor, fjabe nor*

gefcblagen, I. va. 1) przybi
co z przodu; 2) ben ©cfoleier

— spuci woalk; 3) ben

3ufa^ — wnie poprawk;
4) §eu, ©rag — siana, tra-

w wpakowa do dziaa pod
kul ; 5) bie ©arben — kosy
lekko wymaca, kosowa;
6) ein Söroe, ber bie gunge —
lew z wystajcym jzykiem;
7) eine 9lote — uderzy przed-

nutk; ben Saft — wy-
bija takt; 8) propono-

wa, radzi, doradza, przed-

stawi, wnie, wnosi; jmnbn
für eine SEBabt — wnie
czyj kandydatur; einen

©eiftlidjen für eine ^frünbe —
prezentowa ksidza na pro-

bostwo; id) roerbe bir ein

Mittel gegen Äopffd)merjen
— poradz ci rodek na ból

gowy; 9) zaceni; id) fd)Iage

^finen nicbt nor ja panu nie

ceni, nie zaceniem; II. vn.

(rjaben) 1) bie SJage fcblä'gt

nor waga si przechyla, prze-

waa na jedn stron; 2) prze-

waa= normaltcn ; in feinen

Urteilen fcbeint bie greunb*
fd)aft uor^ufcfjfagen w jego
osdzeniu przewaa przyja;
3) ber §unb fcblagt nor pies

zawczenie szczeka ; 4) bi
naprzód (mócc cepami); 5)

eine Sftote fcblägt nor nuta
poza taktem, przednutka; 6)
(w górn.) uderzajc dawa
sygna.

!öo'rfdjlaflljammer, am. =g,

pl. —
,

przybijak tn., mot
dwurczny, berlik m., kija-

nia /., kija m.
SSo'rfd)liigliu), adi. i adv.

sposobem propozycyi.

$o'rfu)Iapgltftc, sf. pl. -n,

lista kwalifikacyjna.

SJo'rfdjfaflnote, */. pl. =n,

obacz Suorftjlag 3).

$u'rfdjlaa.redjt, sn. »t&,pl.

=e, prawo n. propozycyi, pre-

zentacy i.

SSü'rfd)m0(f , sm. *(e)g,przed-

smak m.
;

(przen. :) ben —
ber ©eligteit baben mie
pizedsmak rozkoszy.

SBo'Hdjmecfen, i. va. (Ca*

ben) 1) ben ^feffer — wy-
czu przewaajcy smak pie-

przu ; 2) kosztowa naprzód

;

3) mie przedsmak czego;

II. vn. (baben) przewaa w
smaku; an biefer ©auce
fcbmecft bag ©eroürj nor w
tym sosie przewaa smak
korzeni.

SBo'Hrfjntetfjen, fdjmeifje,

frJtjnteifeeft i fdjmeilt, fd)mi§

nor, bab »orgefcfjmiffen, va.

obacz oorroerfen.

SJo'rfujneibcbrett, sn. =eg,

pl. »bretter, deszczuka /.,

stolniczka /. do krajania,

transzerowania.

SSorfncibcmcffcr, sn. «g,

pl. — , nó m. do rozbierania,

krajania, transzerowania.

Sßo'Hdjnetben, fdjneibe,

fcbneibeft, fctjneibet, fdjnitt

nor, f)abi norgefcbnitten, 1)

kraja, dzieli, rozbiera,

transzerowa ; ben S3raten
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— pokraja piecze; ba§

%U(!t) — przykroi sukno; 2)

jmnbm — kraja przed kim
dla pokazania mu; jmnbm
©eftdjter — stroi komu
miny, grymasy; 3) przed

innymi, przodowa ecom.
S5o'rfd}lteti)en, sn. »3, kra-

janie n., dzielenie n., roz-

bieranie n., transzerowauie

n., przykrawywanie n.

aSo'rfdjnetöer, sm. *§, pi.

—, 1) krajczy m. ; 2) przo-

downik m. w szyciu, przy-

krawacz m., zaprzednik m.

SSo'rf^nett, adi. zawcze-

sny, prdki, porywczy, go-

rcy; adv. porywczo; —
antworten odpowiedzie bez

rozmysu, bez zastanowienia.

SBo'rfdjltitt, sm. .(e)g, pra-

wo n. pierwszego cia; 2)

(33ormai)b) pierwokos m.

aSo'r=frct6cn/
fc&reibe,

fdjretbft, fcbretbt, ftfjrieb »or,

|abe üorgefdjrieben, va. 1)

einem ©cbüter 33ud)ftaben —
napisa uczniowi litery na
wzór; 2) napisa co na przo-

dzie, na czele; ben Nullen

eine ©in§ — dopisa jedynk
przed zerami ; 3) jmnbm ettt).

— przepisywa, nakazywa,
rozkazywa komu co ; ©efe^e
— stanowi prawa; baS ©e=

fe£ fcftreibt Dor . . . ustawa
nakazuje, wymaga . . .

;

©renjen — wyznaczy, za-

kreli granice; jmnbm 33er=

baltungmafsregern — prze-

pisa komu sposób zacho-

wania si; id) raffe mir oon
eudj nid)t§ — nie macie
prawa rozkazywania mi ; II.

»orgefc&rteben, pp. i adi.

przepisany; er fctftet an ben
=»en Sagen poci w ustano-

wione dnie; ju ben =en 33e=

bingungen w ustanowionych
warunkach.

33o'r«fd)reten, fcbreten,

fd)reift, fdjrett, fdjrte nor, bab
»orgefcbrten, I. va. jmnbm etro.

— krzycze komu co w
uszy ; II. vn. krzycze goniej
od drugich.

$o'r=fd)mten, fdjreite,

fdjreiteft, fd)reitet, fcbrttt oor,

jjabe rjorgefd)ritten, vn. i) po-

stpowa, kroczy naprzód

;

2)(przen.;) bte Angelegenheit

fdjreitet Dor sprawa postpuje;
bte Äranfljeit tft fdjon nieit

»orgefdjritten, choroba ju
bardzo postpia; 3) i przed

kim, wyprzedzi kogo.

23o'rfd)rlft, sf. pi. =en, l)

wzorki pi. do pisania; 2)

przepis m., regua f., in-

strukeya /., regulamin m.,

nakaz m., rozkaz m.\ auf— be§ SIrgtcö na przepis le-

karza; ge|eCttd)e =en przepisy

prawne; nad) — banbeln
dziaa wedle instrukcyi

;

baä -Diufter ift ntd)t nad) ber
— wzór nie jest wedle prze-

pisu; -en maeben dyktowa
prawa; ftrcblicbe =en kocielne
przepisy; ber — gemafj sto-

sownie do przepisu, nakazu.

SBo'rfdjriftSgemäfj, adv.

stosownie do przepisu, wedle,

podug przepisu, przepisowo.

$o'rfd)rtft§mäfjtg, adi. i

adv. stosowny, stosownie do
przepisu, prawidowy, prawi-

dowo; -t ßleibung, «er ©rufi
przepisane umundurowanie,
ukon.

aSo'rfd)rift§ü)ibtig, adi. i

adv. przeciwny przepisowi,

nieprawidowy, niepra-

widowo.
$o'rfdjritt, sm. =e§, pi. «e,

1) postpowanie n., krok m.,

naprzód; 2) postp m. =gort=
fcbrttt.

SBo'rfdjuIj, sm
%

«(*)§, l)

ben — haben mie pierwsze-
stwo do rzucania (krgle)

;

2) pomoc m., wsparcie n.,

porka /. ;
jmnbm — leiften

dopomódz komu, wesprze
kogo; einem Unternehmen —
letften popiera przedsiwzi-
cie, faworyzowa przedsi-

wzicie; baä hiefse ber SSer»

leumbung — leiften to ró-

wnaoby si poparciu

oszczerstwa.

$o'rfd)ul), sm. =(e)§, pi. -e,

cz /. bucika bez cholew,

podszycie n.

$0'r»fd)ltl)Clt, va. (haben)

podszy, da podszycie (na

buty).

$o'rfd)ule, sf. pi. =n, i)

szkoa wstpna, przygoto-

wawcza; 2) podrcznik m.
(jakiej umiejtnoci).

S3o'rfd)iiler, sm. =3, pi. —

,

ucze m. szkoy przygotowa-

wczej.

S3o'rfdjUJJ, sm. -ffe8#
pl>

=fchuffe, 1) pierwszestwo n. w
strzelaniu

;
pierwszy strza;

2) zaliczka /., zadatek m.,

forszus m.\ urn 20 Äronen
im — fein mie zaliczk na
20 koron.

Sßo'rfdjupettitütßung, *f-

przyznanie w., przyzwolenie n.

zaliczki.

»o'rfcfju&faffe, sf. pi. m,
kasa zaliczkowa.

23o'rft(juf?t>emn, sm. =e§,

pi. '(, towarzystwo zalicz-

kowe.

SÖO'rfcljllßttietfe, adv. tytu-

em zaliczki, zadatku, jako

forszus, z góry.

SB0'tfd)uijaI)Iung, */. zali-

czenie «., zapata f. z góry.

SSo'rfdHttt, äw. =(e)3, pasza

rzucona dzikom w zimie.

8So'r=fd)ütten, va. (haben)

bem astet) Cutter — bydu
nasypa paszy.

0'rsfd)iiCett, va. (haben)

zastawia si, zasania si;

tumaczy si, uniewinnia,
usprawiedliwia si; er bat

eine Sranfbeit norgefd)ü|t

tumaczy, usprawiedliwia

si chorob; feitt SUter —
zastawia si wiekiem; ltn=

rotffenbeit — zastawia si
niewiadomoci.

SSo'rfdjÜ^en/ sn. -8, za-

stawianie n. si pretekstem.

SSo'rfd)ö)armi sm. =(e)3 r

pi. =fchroärme, pierwszy rój,

pierwak m.

SSo'r=fdjtrj0^cn, va. (haben)

obacz SSorplaubem.

SSo'r-fdjtPCticn, vn. (haben)

snu si przed oczyma, by
na myli, zdawa si komu;
ba§ fdjroebt mir beutlid) »or

to stoi mi wyranie przed

oczyma; ba§ fdjroebt mir

bunfel oor to mi si tylko

majaczy.

3$o'r=fd)totmmen, fdjrotmme,

fdjroimmffjdjrotmmt, fdjraamm

oor, bin norgefebroommen, vn.

1) pywa przodem, naprzód;

2) jmnbm — wyprzedzi ko-
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go pywajc; 3) jmnbm —
pywa przed kim (dla po-
kazania mu).

93o'r=fdjtDtnbeIn, va. (baben)

jmnbm etro. — wmówi w
kogo co.

SJo'rfegel, sm. -§, pi. —

,

przedni agiel.

SBo'MCgellt, vn. (fein) 1)

aglowa na przodzie ; 2)

aglujc wyprzedzi.

a$o'r=feljcn, febe, fiebjt, fiebt,

fab, oor, Ijabe oorgefeben, I.

va. 1) przewidzie, przewi-

dywa; btefer gaQ ift im ©e<=

fe^e nicbt Morgefeben ten wy-
padek jest nieprzewidziany

przez ustaw; 2) zawczasu
w co zaopatrzy; II. jttf)

— , vr. (baben) zaopatrzy
sie; mie si na bacznoci,
na ostronoci; wystrzega
si czego ; oorgefeben ! bacz-

no! ostronie!

$fl'rfel)imfl, */. 1) opa-

trzno /'. ; Die göttüdje —
opatrzno boska; DO» bev
— beftimtrt przez opatrzno
przeznaczony; 2) roegen einer

©adje — tun ubezpieczy si
w jakiej sprawie.

SBo'Heilt, bin, bift, ift, mar
r>or, bin uorgeroefen, vn. 1)

jmnbm — wyprzedzi kogo,
przewyszy kogo; 2) (oer-

banbelt roerben) roa ift jefct

t)0r? o czem si teraz roz-

prawia ?, nad czem jest teraz

dyskusya? 3) bo^ fet ©ott
OOr! niech nas Bóg od tego

obroni!

SBo'rfette, sf. pi. -n, obacz

SSorberfeite.

SSo'tfC^fittC, adi. dajcy
si przedoy, poda, mo-
gcy by przedoony, po-

dany.

230'rfe^Wittt, sn. -eg, pi.

»blätter, biaa kartka papieru
na pocztku i na kocu
oprawnej ksiki.

$fl'rfCfcl)Ied), sn. .(e)§, bla-

cha, któr si stawia przed
jakim otworem.

SSfl'Meijen, va. (Caben) l)

postawi, pooy co na przo-
dzie, przed kim, przed czem;
ber Sür einen ©tein, ein
SBrett — zaoy drzwi ka-
mieniem, zastawi drzwi de-

sk; 2) jmnbm ©peifen, ©e=
tränfe — poda komu po-

trawy, napoje ; barf id) ^fynen

etro. — ? czy miem panu
co poda? 3) einem Sorte
eine ©übe — pooy zgo-
sk przed wyrazem ; einer

3lott ein Äreuj — postawi,
pooy krzyyk przed nut;
5) eine fiolje Äarte — bi wy-
sok kart; 5) Sßferbe —
przyprzdz jeszcze koni; 6)

feinen tarnen einem S3ud)e —
podpisa si na czele, na po-

cztku ksiki; einem 33udje

eine SSorreoe — umieci
przedmow na pocztku ksi-
ki; 7) jmnbn einem anberen
— przekada, przeoy kogo
nad kim; er rouibe bem £eere

DOrgefe^t zrobiono go prze-

oonym wojska; bie oorge=

fefcte 33ebörbe przeoona wa-
dza; jmnbm ein SDiufter —
przedoy komu wzór; 8)

fid) etro. — zamierzy, po-

stanowi, uoy sobie co;

nabi sobie czem gow
; ftdj

ein giel — wytkn sobie

cel.

.

230'rfe$CH, sn. -§, obacz
$ort"e§ung.

SBo'rfe^er, sm. =§, pi. —

,

rzecz, któr si przed co
stawia; Dfen — przystawka /.

do pieca.

$o'rfe£fenfter, sn. =§, pi.

—
,
podwójne okno.

SBo'rfefcgttter, sn. »8, pi.

— , $fl'rfe$lai)en, sm. =3, pi.

»leiten, aluzye pi.

SßO'rfe^ltcfj, adi. umylny:
$o'tjet#ajner, sn. =g, ob.

SBorfefcblatt.

SSo'rfe^ftlbc, sf. pi. «n, ob.

SBorfilbe.

SBo'rfe^tefler, sm. =§, pi.

— , talerz m. do podawania.

SBo'rfetying, sf, Sßo'rfefcen,

sn. "8, pooenie n., posta-

wienie n. czego na przodzie;

Die — eineg äßudjftabenä przy-

danie litery na czele.

SSo'rfC^ÜJanb, sf. para-

wan m.

$o'r=feufjen, va. (t)aben)

wzdycha przed kim.

33o'rfid)t, sf. 1) opatrzno
/. (zastarzae); 2) przezor-

no /., ostrono /., roz-

wano /. ; ogldno /. ; jur
größeren — dla wikszej
ostronoci; mit — ju Berfe
get)en ostronie przystpi do
dziea; ber — tjalber przez
ostrono; S3orfid)t! ostro-

nie! — ift bie SKutter ber
SBeifjeit.

SSo'rftdjttg, adi. przezorny-
ostrony, ogldny; adv. prze,

zornie, ostronie ; er fpridjt

fid) feljr — über biefe 2In*

gelegen^eit au on mówi z

wielk rezerw o tej spra-

wie; bu mufjt — ju SBerfe

geljen musisz si wzi ostro-

nie do rzeczy; er fptelt

Acuten febr — gra w karty
bardzo rozwanie; roentg unb
— fpredjen way wyrazy;
jmnbn Iefiren — fein nauczy
kogo przezornoci, ostrono-
ci; «=en ©ebraudt) oon etro.

mad)en ostronie z czego ko-
rzysta.

$0'rftdjttg!etl, sf. ostro-no /., pizezorno /., ogl-
dno /.

S5o'rfttb,t§l)alber, adv. przez
ostrono, dla ostronoci.

Sßo'rftdjtömaftrcgcl, */. pi.

=tt, rodek m. ostronoci;
=n treffen poczyni rodki
ostronoci.

aSo'tftlk, sf. pi. «=n, zgo-
ska pocztkowa.
$0'Mtgeit, finge, fingft,

fingt, fang oor, bab uorge=

fungen, va. 1) piewa przed
kim; jmnbm etro. — zapie-
wa komu co ; 2) (anfiimmen)
(za)intonowa.

Sßo'rftngcr, sm. =3, pi. —

,

obacz Sorfanger.

SBn'rftntfllitlid), adi. przed-

potopowy, obacz JBorfünb*

flutltcb.

SSfl'rfttj, sm. =e, pierwsze
miejsce, przewodnictwo n.

t

prezydeneya /., prezydyum
n.\ ben — baben, ben —
führen prezydowa, przewo-

dniczy; ben — bei Sifdje

ffaben prezydowa przy stole;

krlamenteroffnung unter

bem =e be§ Königs zagajenie

parlamentu pod przewodoi-

ctwem króla.

»o'r^ett, ftfce, ftfceft, fifct,

faft nor, f)aU oorgefeffen,
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va. 1) przewoduiezy, prezy-

dyowa; 2) jmnbtn — mie
pierwszestwo przed kim.

$o'rftfcen&c(r), sm. «en, pi.

•e(n), pizewoduiczcy m., pre-

zydent m., prezes m.

SSo'rfi^Crontt, sn. =e, urzd
m. przewodniczcego, prezy-

denta, prezesa, prezyden-

tura /.

$o'rfommer, sm. =§, przed-

lecie w., przedletnia pora,

czas poprzedzajcy lato.

S5o'rfOrQC, sf przezorno

f., piecza /.; — ift 6effer al
Jiadjforge lepiej dziaa prze-

zornie, ni potem mie ko-
pot; bie göttlic&e — duchowna
opieka; bu mufjt — treffen

bafj . . . musisz stara si o

to, eby . .

.

SSo'r=forflCn, vn. (baben) ro-

bi starania, przygotowania,

stara si o co; upewni si.

S3o'rfor0ltdj, adi. starajcy

si, przezorny; adv. przez

przezorno, ostrono; (oor-

läufig) tymczasowo, prowizo-

rycznie.

$0'rft)ami, sm. =(e)§, przy-

przg m., konie z przodu

przyprzone
;
podwoda/. ; ko-

nie do jazdy rozstawione.

SBo'rfoannMenft, sm. -e§,

suba pudwodowa.
Jßo'rfoaitnlofutttottue, sf.

parowóz przyprzouy.

aSo'r=f^anncn, va. . (baben)

1) rozpi, rozcign, przy-

pi z przodu ; 2) zaprzdz,
zakada, zaoy (konie).

83o'rfpann>ferb, sn. *t§,

ko podwodowy.

SBo'rf^JCife, sf. pi. =n, przy-

stawka /., przekska f, za-

kska fi

"SBi>'r=fliCgCJn r
va. (b,aben)

jmnbm etro. — udzi kogo
czem, mami kogo ezem,

przedstawi komu co dla

zudzenia go ; eitle §offnun=
gen — budzi ponne na-

dzieje.

So'rftuegelmtg, sf pi. -en,

uuda f., mamienie «., tuma-
nienie n., jaowa obietnica,

udawanie n.

SSo'rtyiel, sn. «(e)§, pi. =e,

przygrywka /., wstp m., pre-

ludyum n.
;

(przeD.:) wstp
m., zapowiednia f.

SBo'r=f»tCleit, I. va. (Ijaben)

jtnnbm etlü. — gra przed

kim; zagra komu co; II.

vn. (fein) einer ©adje —
uprzedzi co, robi do czego

przygrywk.
$o'rf}»nnmafit)iite, sf. pi.

•n, mai-zyua przdzalniana.

$o'rf»rad)e, */. pi. =n, ob.

gürfprodje.

SSo'r=fijrctfjcn,fpred)e,fprid)ft,

fpricbt, jprad) oor, bab oor=

gefprocben, I. va. imnbm et».

— przepowiada komu; uczy
kogo, jak ma mówi; II. vn.

i) bei imnbtn — pój do

kogo dla rozmówienia si,

wstpi, zgosi si do kogo

;

2) obacz gütfpredjen.

Sßo'rfpredier, sm. -3, pi.

— , 1) przepowiadajcy m.
sowa; 2) zgaszajcy m. si;

3) obac/4 gütfpredjer.

83o'r=forengen, »» (f«n)

skoczy na przód (na koniu).

93o'r-tyringen, fpringe,

fpringft, fprir.gt, fprang oor,

bin oorgefprungen, va. 1) wy-
skoczy naprzód; skaka
przed kim ; 2) wystawa,
stercze ; wytryska ; ba§ ^bi)

fpringt ?u toeit cor dach wy-
staje, sterczy zanadto ku
przodowi; oorfpringenber

Söinfel kt wysunity; oor=

fpringenbel Äinn wystajca
broda.

95o'rftiirung, sm. -(e)§, pi.

»fprünge, 1) wystp m., wy-
skok m., ryzalit m. ; 2) gu-

zowato/., guz m. ; 3) (przen.:)

einen — cor imnbm baben
przecign kogo; ben — ge=

minnen ubiedz kogo; 4) ziarna

z kosów naprzód wyskaku-
jce.

'

SÖO'rtyllf, sm. =(e), wróba
f., znak m., wskazówka f.

23o'r=fpUfen,
t

vn. (bctben)

znaczy si, by wskazówk
tego co si ma sta, naprzód

sie ju zapowiada.

'SJo'iftaM, sf. pi. -ftabc,

przedmiecie n.

SBo'rftäbter, sm. =3, pi. —

,

przedrnieszczanin m., mie-

szkaniec m. przedmiecia.

$o'rftübtenn, sf. pi. =nen,

przedmieszczanka /., mie-
szkanka f. przedmiecia.

SBo'rftä&tiffJj, adi. przed-

miejski.

Söo'rftanö, am. =e8, pi.

»ftönbe, 1) a) zwierzchnictwo

n., zwierzchno /., przeo-

estwo ».} wydzia m., star-

szyzna /., przeoeni pi., dy-

rekcya f. ; b) naczelnik

m.
;
przeoony m., dyrektor

m.; 2) kancya /., porka
/., rkojmia /. ; — legen zo-y kaucy; 3) stawienni-

ctwo sdowe, obowizek m.
stawienia si w sdzie.

$o'rftanb§&ame,' sf. pi. -n,

dama wydziaowa.
$o'rftanb§mitglieb, sn.

= (e), pi. =er, czonek m. wy-
dziau.'

S3o'rjtanb3f$ung, sf. pi.

=en. posiedzeuie n. wydziau.
2$n'rjtan&3tt>aljl, «/• vl - ***,

wybór m. wydziau.

Söo'r-ftc^en, ftedje, fticbft,

ftid)t, ftodj nor, \)abe oor=

geftodjen uderza najbardziej

w oczy, razi, odbija; bieje

garbe ftitfjt oor ten kolor

mocno odbija; II. va. (baben)

ein Sod) — dziurk w czem
wprzód zrobi.

SBo'rftedärmel, sm. •§, pi.

—
f

wierzchnie rkawki dla

ochrony spodnich.

iöo'^ftecfen, va. (fjaben) l)

wsadzi, wetkn, zatkn,
wpi; fidj eine 3lofe —
przypi sobie ró; 2) ftd)

eilt 3'^ — wytkn sobie

cel; tiQ& oorgeftecfte %\il er-

reichen dopi wytknitego
celu.

SSo'rftccter, sm. =§, pi. —,
lon m., wiek paski, prze-

woka f. kotwy, klucz m.
kotwy.

$n'rftecHä<jd)en, sm. -§, pi.

—
,
podbródek m.

SSo'rftednagel, sm. =§, pi.

=nägel, lon esowaty (przy

kocu osi).

SSo'rftetffd)ttJ)3, sm. -fes,

pi. =fe, krawatka /., ko-

öo'r-fte^cn, i. ftefo fteb,ft,

ftanb oor, bin oorgeftanben,

vn. 1) przewodniczy; zawia-

dowa, administrowa; spra-
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wowa (urzd, interesa); er

ftefjt bem $au[e nor zarzdza,
administruje domem; er allein

ftefjt bem §aufe nor on sam
jeden reprezentuje dom; ber

Dffijier, ber biefem 2)ienft=

gtnetge norfteljt oficer, który

stoi na czele tej gazi su-
bowej ; 2) wystawa naprzód;

ber £>ut fteht ?u roeit nor ten

kapelusz wystaje, sterczy za-

nadto naprzód ; 3) (banor

fielen) sta przed czem, na
przodzie; 4) przewyszy
kogo w czem, mie nad kim
wyszo, przed kim pierw-

szestwo; bei 33e[efeung beä

2lmte§ ftelje id) allen übrigen

nor przy obsadzeniu urzdu
mam pierwszestwo przed

wszystkimi innymi; tri ber

uDuftf ftefjt er ifjm nor w mu-
zyce przewyszy go; II. cor«

ftefienb, ppr. i adi. wysta-

jcy, sterczcy
;

powyszy

;

niniejszy; =e ©eite poprze-

dzajca, poprzednia kartka;

SSorftefjenbeg t)at er gefd)rieben

to co poprzedza, to on na-

pisa.

SBo'rfteljer, sm. <%, pi. —,
przeoony m., zwierzchnik

m.j naczelnik m., dyrektor

m.\ — eine§ Älofterä przeor m.

SBo'rfteljeramt, sn. =e§,

przeoestwo n., zwierzchni-

ctwo n.

SBo'rfteljeriit, sf. pi. =nen,

przeoona /., dyrektorka /.

;

— eines Atofter ksieni /.,

przeorysza f.

SBo'rftcljerfdjaft, sf. obacz

S3orftebetamt.

83o'r[teIjI|un&, sm. =e§, pi.

se, wye m., legawiec m.,

pies legawy.

So'rfteljljtinuiit, */. pi. =en,

wylica /.

SSo'rftCttbar,
r

adi. dajcy
si przedstawi, wyobrazi;
bct ift leidit — to sobie mona
atwo wyobrazi, przedsta-

wi.
Sßo'HteüCtt, I. va. (Gaben)

1) postawi na przodzie,

przed czem ; wystawi na-
przód; bu mufjt mir eine

fpanifdje Sffianb — musisz
mi postawi parawan; 2)

przedstawi; er rourbe bei

Jpofe norgefteflt zosta przed-

stawionym, zaprezentowa-

nym u dworu ; 3) przedsta-

wia, wystawia, wyobraa;
biefeö min ftellt eine ©cbfocbt

nor ten obraz przedstawia
bitw; ein ©tücf — wysta-
wi sztuk; eine Stoße —
gra rol; er fteüt etro. nor
jest caem; 4) jmnbm elit).

— wystawia, przedoy,
przedstawia komu co; id)

mujj bir bie ©cpbtichfeit

feineä ©tnfluffeg — musz ci

przedstawi szkodliwo jego

wpywu; 5) ftd) etro. — przed-

stawi, wystawi, wyobrazi
sobie co; fteHen ©te fid) meine

§reube »or wyobra sobie

pan moj rado; baio tjätte id)

mir nie norgefteHt nigdy nie

bybym tego pomyla, nigdy
nie bybym sobie tego wy-
obrazi; jmnbn jum 2ftufter

— postawi kogo za wzór;

6) eine Ul)r — posun zegar

naprzód; II. fid) —, vr.

(f)a6en) (id) jmnbm — przed-

stawi, zaprezentowa si
komu.

Sßn'rfteüt.lT, adi.
f

etro. —
mad)en przedstawi co; bet

einer SBefjörbe — roerben

zrobi przedstawienie u wa-
dzy, wnie reklamacy do

wadzy.

SSo'rfieüung, sf. pi. -en,

1) przedstawienie«.; — non
jmnbm przedstawienie «.,

prezentacya /. kogo; — non
Gruppen przegld m. wojska;

2) przedstawienie n., wysta-

wienie n., wystawa f. (tea-

tralna); 3) wyobraenie n.,

pojcie n., wystawienie n.

sobie czego ; imaginacya /.

;

ba§ getjt ü6er alle =en to

przechodzi wszelkie wyobra-
enie, pojcie; id) fann mir
baoon feine — mad)en nie

mog sobie tego wyobrazi,
wystawi; 4) przedoenie n.,

przedstawienie n. ; id) fjabe

ibm ernfle «en gemadjt czy-

niem mu powane przedsta-

wienia.

So'rfteüunngart, sf., 23o'r*

ftefllingtoetfe, sf. sposób m.

wyobraenia, wystawienia
sobie.

93o'rfteUunfl3fruft,sA33o't'

fteUnngäbermogeit, sn. -g,

wyobrania /., imaginacya

/., fantazya /.

So'rfteü'itriggredjt, sn. «e§,

prawo n. przedstawienia.

Sorftange, sf.pl. *n, jeden
z przednich masztów.

SSo'rftcbcn, sm. >§, pi. —

,

obacz $orberftenen.

33o'rfttd), sm. .-e3, pi. »e,

obacz orberftid).

Söo'rftog, sm. »eg, pi.

«fibjje, 1) pchnicie n. z

przodu, atak m. ; zaczepka /.

;

2) waz m., waza f., zasklep

m., skarzyk m., pierzga /.

(pszczelnictwo); 3) wystp w.,
wyskok m., wykusz m.,

(arch.); 4) wypustka f. (u

sukni).

$o'r>fto&cn, ftofce, ftöfceft i

ftö&t, ftöfir, flieg nor, fjabe

nor^eftogen, I. va. 1) pchn
z przodu, popchn naprzód;

2) da wypustk, zalamowa;
mit ^e^roerf *- obramowa
futrem; II. vn. (fein) 1) po-
sun, posuwa si naprzód,
atakowa nagle i gwato-
wnie; 2) obacz corragen.

SBo'r-ftrerfen, fjabe norge=

firecft, va. i) wysun, wy-
cign naprzód ; ben %u%
— wysun nog; bie Bunge
— wystawi jzyk ; ben £af§
— nagi, nachyli szyj na-
przód; 2) zaliczy, da za-

liczk, poyczy.
SSuVftreiiert, fjabe norge=

ftreut, va. posypa przed
czem.

Söo'rftrid), sm. -e§, pi. -e,

kreska /'. przed liter.

$o'rftu&e, sf, pi. =n, 1)

pokój frontowy; 2) przed-

pokój m.
Sßrj'rftütf, sn. =e§, pi. -e, 1)

przedni kawa, przedniacz

;

2) obacz S8orfpief.

$0'rftU&ten, sn. pi. studya
wstpne, badania wstpne.

SSo'tftUfC, Sf. pi. =n/ pierw-

szy stopie; (przen.:)

wstp w.
a5o'r=ftiil)cn, w. i vr.

(^aben) wywróci si na-

przód.
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SSo'r=ftwrscn, bin »orge=

ftürjt, vn. i ftd) — , vr.

gwatownie wybiedz naprzód,

rzuci si naprzód.

5Bo'r*fudjen, Babe «orge=

fud)t, va. 1) obacz §eroor=

fudjen.

0'rfUni)ftutU^,a^'. przed-

potopowy.

So'rtans, sm. =e, pl.

»tän^e, taczenie n. w pierw-

szej parze, przodowanie n.,

przewodnictwo n. w taca.
S$o'r=tanjeit, Babe »orge=

tanjt, I. vn. taczy w
pierwszej parze, wodzi rej,

prowadzi taniec; II. va.

(Baben) jmnbm etro. — za-

taczy komu co, taczy
jaki taniec przed kim.

SBo'rtänjer, sm. «§, pl —

,

wodzirej ot., ten co prowadzi
tace.

S?o'rtönjertn, sf. pl. =nen,
pierwsza tancerka, tancerka/,

z pierwszej pary.

SSo'rteil, sm. =(e)3, pl. =e,

1) korzy /., zysk ot., po-

ytek ot.; — aüg einer acBe
gietjett cign korzy z

czego; 3unt «e gereicBen wyj
na korzy; er fiebt auf feinen
— patrzy korzyci ; aug allem
— Jtetjen cign z wszyst-

kiego korzy; ftcb auf feinen

— üerfteBen. rozumie si na
swojej korzyci; etro. JUttt

— lenfen poprowadzi co na
korzy; mit — cerfaufen

sprzedawa z zyskiem; ju

beinem — na twoj korzy

;

2) korzystna sposobno; ftd)

oüe »e ju nu£e madjen korzy-

sta z wszelkiej sposobnoci;
bem geinbe ben — abge-

rainnen ubiedz, uprzedzi nie-

przyjaciela w korzystnej spo-

sobnoci; id) bin im — je-

stem w korzystniejszem po-
oeniu; 3) fortel ot., postp
ot., sztuka f.; alte =e gelten

wolno uy fortelu, sztuki
;

urn etro. gutjumacBen, mufj
man ben — fennen by co
dobrze zrobi, trzeba zna
wszystkie fortele, korzyci.

Sßo'rtetlBaft, WittilMn-
getto, I. adi. korzystny, zy-

skowny; =e Stebingungen ko-

rzystne warunki; =e ©elegen=

Beit korzystna sposobno,
dobra sposobno; etro. in

oorteil&afte SicBt fefcen umie-

ci co w korzystnem owie-
tleniu, przedstawi co w ko-

rzystnem wietle; II. adv.
korzystnie; ftd) — fteiben

ubiera si korzystnie.

SBo'rtCtlfÜdjtiß, adi. dny
zysku, korzyci, interesowany.

SÖO'rtrOl), sm. *(e)§, prze-

dnia stra.

^So'x4iahtn, Bab norge=

trabt, vw. jecha kusem przed
kim.

SBo'rtrag, sm. *(e)§, pi.

«trage, 1) wykad ot., odczyt

ot., rozprawa /., mowa /.

;

sprawozdanie n., raport ot.,

relacya /., przedstawienie w.,

rozbieranie n., referat ot.;

ben — beim ßaifer Baben
skada cesarzowi raport;

er läfjt feine Vorträge bruc!en

swoje odczyty, rozprawy wy-
daje drukiem; 2) sposób ot.

wykadania, deklamowania,
nauczania ; sposób grania

;

er bat einen fdjönen — recy-

tuje, deklamuje dobrze, gra

piknie; er ift fein Sünftler,b,at

aber einen f djönen — nie jest

artyst, ale ma bardzo adny
sposób grania; 3) przeniesienie

«.; — auf neue SRec&nung prze-

niesienie n. na nowy ra-

chunek; 4) (artobliwie) fte

bat einen fdjönen — ma zbyt

peny biust.

$o'r=tragett, trage, trägft,

trägt, trug
1

nor, Bab «orge=

tragen, va. 1) nie przodem,
nie przed kim

;
jmnbm bie

Sateme — nie przed kim
latarni, wieci komu; 2)

wykada, czyta o czem,
recytowa, deklamowa ; roz-

prawia o czem; zdawa
spraw, referowa, relacjono-

wa, przedstawia ; er trägt

©efd)id)te nor wykada histo-

ry, czyta o historyi; t>or=

tragenber Siat referent ot.;

feine Meinung — przedka-
da opini; mer rotrb bie

S3itte — ? kto przedstawi,

przedoy prob? ein ©ebidjt
— recytowa, deklamowa
wiersz; ein Sieb — odpie-
Ava pie; ein SWuftlftÜd —

Snlenber, SeutfA^oInifdieS aBorterBu.

wykona kawaek muzyczny

;

foli id) ba ? ntünbliaj ober

fdjriftlid) — czy mam to

przedoy, przedstawi ust-

nie czy pisemnie? 3) prze-

nie; ben ©albo auf neue

Sfdjnung — przenie saldo

na nowy rachunek.

$o'rtrag3art, $ortrag§-
iDCifC, sf. sposób ot. wyka-
dania, deklamowania, recyto-

wania, grania, piewania;
dykcya /., wymowa f.

SBo'rtragSfunft, sf. sztuka

f. deklamowania.

Söo'rtragömetfter, sm. -s,

pl. — mistrz ot. deklamacyi,
recytacyi.

SBo'rtrcffCIl, sn. =§, obacz

SSorgefecbt.

SSortrC'ffltd), adi. wyborny,
doskonay, wymienity, prze-

dni; adi\ wybornie, dosko-
nale, wymienicie.

S8ortrc'ffli(i)fcU, sf. pl. *en,

wyborno /'., doskonao f.,

wymienito f.

ä$o'r=tmben, treibe, treibft,

treibt, trieb nor, Bab vorge-

trieben, va. pdzi naprzód,

pdzi co przed kim.

%o'itzpt, sf. pl. «n,

obacz greitreppe.

$o'r=treten, trete, trittft,

tritt, trat nor, bin norgetreten,

vn. 1) wystpi naprzód,

i przed kim ; mit etro. njd)t

— motten nie chcie wyst-
pi z czem; 2) obacz §ercor=

treten.

SSo'rti'iefi, sm. -§, SBo'rtnft,

sf. prawo n. wypdzania byda
na pasz.

%o'i tnltn, trinte, trinfft,

trinft, tranf uor, Bab tor-

getrunlen, vn. pi przed kim,

pi dla zachcenia kogo.

SSo'rtntt, sm. =(e)3, pierw-

szestwo n., prawo n. i
naprzód; jmnbm ben —
laffen da komu pierwsze-
stwo; ben — »or fmnbm
Baben mie przed kim pier-

wszestwo.

SBo'rtMW), sm. =(e)3, pl.

=e, obacz Sortrab.

Wlttn^tn, sf. pl. prze-

dnia cz wojska, przednia

stra.

50
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SÖO'rtild), sn. =e, pi. -tüc^er,

1) chusta /.dla zasonicia si;

2) fartuch m.
2$0'r»tun, tue, tuft, tut,

tat cor, habe uorgetan, I. ta.

1) eine ©d)ürje — przypasa,

zaoy fartuszek; bie ^fetbc
— zaoy konie; ben Wieget

— zasun rygiel; 2) (nor=

eilig tun) zrobi co nieroz-

wanie; oorgetan unb nach=

bebadjt hat manchem großes

Seib gebracht dorywczy po-

stpek niejednego przypro-

wadzi ju do nieszczcia;

3) obacz Dormadjen 2; 4)

e§ jmnbm — przewyszy,
przecign kogo; u. ftdj —

,

vr. wyszczególni, odznaczy,
popisa si.

SSo'rtür/ sf. pi. »en, po-

dwójne drzwi.

$o'r=tiirnen, fyaU »orge-

tumt, vn. przodowa w wi-
czeniach gimnastycznych,

uczy gimnastyki.

Wrturner, sm. -g, pi. —

,

przodownik m.
$8o'r=iiben, fiabe oorgeübt,

va. wiczy naprzód, przy-
gotowa co.

SSorÜ'kr, adv. = uorbei,

bas ©eroitter jie^t — burza
mija; bie ©tunbe ift — ju
godzina mina; märe auch,

ba fchon — gdyby ju i to

przeszo, mino; ber Segen
ift — deszcz usta; fein

siufjm mac fchnett — jego
sawa nie dugo trwaa.

ähjrü'bergang, sm. •(*)$, pi.

«gtnge, przejcie n. ;
— ber

SSenu* przejcie Wenery.
S3orii'kr=geljen, gefje, gehft,

geht, ging vorüber, bin nor»

übergegangen, vn. przej,
przechodzi, mija, min;
= corbeigehen; er ift an
meiner £ür nortibergegangen
przeszed koo moich drzwi;

bie ©cbmerjen finb oorüber=
gegangen boleci miny;
etro. an fid) — laffen puci
co mimo; jmnbm — wyprze-
dzi, przecign kogo.

2$0rii'&ergebetl&, adi. prze-
chodzcy, przemijajcy, prze-

lotny, efemeryczny, krótko-
trway, chwilowy; ber 33or=

ubergeienbe przechodzie m.;

bie SJorübergehenben prze-

chodnie^?.; id) h>be mich blofs

— in^ßariä aufgehalten zatrzy-

maem si tylko chwilowo w
Paryu.

SSorü'&erfcgeln, vn. (fein)

obacz 5Borbet|egeln.

ähj'riibiing, sf. pi. =en,

wiczenie przygotowawcze,
wstpne.

$Vninterfitd)iing, sf. ledz-
two wstpne.
$o 'rufteil, sn. =(e)§, pi. -e,

przesd m., uprzedzenie n.,

fid) non =en frei madtjen uwol-
ni si od przesdów; DOtt

•=en eingenommen peen prze-

sdów.
'$o'nirteil3fret, $o'nirteit3=

l0§, adi. wolny od przes-
dów, nieuprzedzony.

%0'XUlttilföott, adi. prze-

sdny, uprzedzony, peen
przesdów.

Sßo'rbatcr, sm. =3, pi. =oäter,

obacz SSorfahr.

^o'rbergangcnftctt, sf. czas
zaprzeszy.

So'rüerhör, sn. -§, pi. =e,

przesuchanie wstpne.
SBo'rtoerlaiif, sm. «(e)§, pi.

=fäufe, sprzeda uprzednia.

83o'rbermätf)tnt§, sn. *ffe§,

pi. =ffe, testament pierwotny.

SSo'rDerfommlung, sf. pi.

<=tt\, zebranie wstpne.
SSo'rücrtrag, sm. -(e), pi.

»tröge, ukad, kontrakt wst-
pny, umowa wstpna.

Jöo'rbor&ern, sm. pi. obacz
S5oreItern.

SSo'röorgeftern, adv. przed-
onegdaj.

S3o'rbong, adi. przedprze-
szy, zaprzeszy.

ÜBfl'rDOrl^t, adi. zaprze-

szy, trzeci od koca.
SSD'röHttfie, */. pi. =n,

przednia stra.

a>0'ruiQff)if, sn. <=fe§, obacz
©topfroachs.

SBo'rtoagen, sm. =§, pi. —

,

obacz SSorberroagen.

SBo'r=toagen, fidt) —, w.
(Ijabn) omieli si wyj,
wystpi naprzód, zapuszcza
si naprzód.

Ißo'r-ttiögcn, roäge, mägft,

roägt, rcog »or, f)abi norge-

roogen, va. jmnbm etro. —

way co przed kim, wobec
kogo, odway komu co.

syo'rttab,!, sf. pi. «en, wy-
bór przedwstpny.

2?o'rtoaII, 'sm. =(e)§, pi.

«roälle, wa m., nasyp m. na
przodzie.

SßO'MDalten, t)abe oorge=

mattet, vn. przewysza, prze-

waa, górowa; 9acf)fict;t —
[affen kierowa si ago-
dnoci, wyrozumiaoci; Dor«

roaltence §inberniffe nacho-
dzce przeszkody ; bie @Üte
maltet Dor dobro bierze gór

;

hjer maltet fein .Steifet nor
tu nie zachodzi adna wt-
pliwo, tu niema adnej
wtpliwoci.

S30'tttaljlDCt!, sn. wstpna
walcownia.

33o'rtt>an&, sf. pi. *roänbe,

obacz Sßorberraanb.

$o'rttJan&, sm. =(e)§, pi.

-roänbe, pozór m., wybieg m.,

pretekst m., wymówka /.;

unter bem --t pod pozorem,
pretekstem; unter bem =e ber

Äranlheit pod pozorem, upo-

zorowaniem choioby; fuctjen

Sie feine SSorroänbe nie szu-

kaj pan wymówek, wybiegów.
Vßo'Xtßättö, adv. naprzód;

— ! naprzód 1 w drog; —
unb rücfroärts naprzód i wstecz

;

weiter — dalej naprzód; —
geben, fich beroegen posuwa
si, i naprzód; e miß mit

ib,m nidjt — gehen nie udaje

si z nim, nie postpuje z

nim; gefjt e3 — nit beiner

Slrbeit? czy twoja praca po-

stpuje? jmnbn — bringen,

jmnbm — helfen dopomódz
komu (w karyerze); — fom«
men posuwa si naprzód;

tangfam fommt man auch, —
i zwolna dochodzi si do
celu.

SBo'rtoärtSfieiige, */. zgicie

n. ku przodowi.

$o'ru>cirt3ureI)er, sm. -§,

pi. — , wkrcacz m., muszku
skrcajcy rk naprzód.

!Ö0'rtt)Cg, adv. Daprzód, z

góry, przodem, na przodzie;

jmnbn — fdjicfen wysa
kogo przodem ; ich habe mein

©utfjaben — in 2lbjug ge=

bracht z góry odcignem.
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SBortrje'gnaljme, sf. pl. »n,

anfycypacya /'., uprzedzenie n.

S3otttC'n snc^mcn, nebme,

nimmft, nimmt, naBm nor»

roeg, BaBe norroeggenommen,
va. antycypowa, uprzedzi;
wzi z góry.

SBo'ttDCljCn, sf. pl bole

przedporodowe, wstpne.
SBo'rtoein, sm. s(e)s, pZ. =e,

moszcz »2.

83i)'r>tiietnen, BaBe üorge=

meint, ra. paka przed kim.

aSo'r-toetfeit, roeife, roeifeft

i roeift, roetft, roieg cor, B,aBe

oorgeroiefen, va. okaza, przed-oy = norjeigen.

SBo'r=ttcifung, sf. pl. -en,

okazanie n., przedoenie n.

SSo'rttCtfCr, sm. =§, okazi-

ciel m.

%0'tMU, */. pZ. *en, 1)

przedwiat ?ra., dawny, stary,

pierwotny wiat; staroy-
tno /.; 2) (Sßorfaljren)

przodkowie.

$0'rtoettltd), adi. pierwo-

tny, przedpotopowy, przed-

historyczny.

$0'r*trjenbett, roenbe, n>en=-

beft, roenbet, roanbte cor, roen-

bete oor, Ijabe oorgeroanbt i

norgetoenbet, va. zastawia,
si czem, uniewinnia si,

tómaczy si czem, po-

dawa.
aSo'r=tDCtfcn f roerfe, rotrfft,

roirft, roarf nor, BaBe nor-

geroorfen, va. l) rzuca co
komu, przed kim; roirf ben

Rufinem ©raupen nor nasyp
kurom krup; ben Seftien nor*

gerootfen rzucony na pastw
dzikich zwierzt; 2) zarzuca
komu co, czyni zarzuty; id)

fiarje mir nic&tg rjorjuroerfen

nie mog sobie nic zarzuci,
nie mam sobie nic do zarzu-

cenia; man roirft tljm ©eij

nor zarzucaj mu skpstwo

;

fte BaBen fid) nicBtg' oorju:

roerfen wart paac Paca a Pac
paaca.

S3o'rtoetf, sn. =(e)g, pi. -t,

1) fortyfikaeya wysunita na-

przód, przedni fort; 2) fol-

wark m., przysióek m.
S8o'r=toicgcn, roiege, roiegft,

roiegt, roog nor, Ijabe t>or=

geroogen, I. vn. przewaa,

wicej way; mie prze-

wag ; II. va. obacz 33or-

roöqen.

aSo'r-tttmmern, SSo
r

r=tuin=

fdn, va. i vn. (fyaben) paka,
lamentowa przed kim.

SBo'rtmnb, sm. *{*)%, pi. -e,

pomylny wiatr dla eglarzy.

230'rttnntCr, sm. sg, pocz-
tek m. zimy; wczesna zima.

SBo'rtrjiffett, sn. -g, wiedza

/., wiadomo /. ; eg gefdjaB

oijne mein — stao si bez
mojej wiedzy.

33o'rti)ity, sm. --eg, 1\ nie-

wczesna, niepotrzebna, nie-

roztropna ciekawo, niedys-

krecya /. ; roag beineg 2lm»
teg ntdjt ift, ba laffe beinen —
nie wtrcaj si w rzeczy,

które ciebie nie obchodz,
nie wciubiaj nosa, gdzie nie

da grosza; 2) (oorroi^ige

Sßerfon) ciekawski m., wcib-
ski m.

SSo'rtOi^ig, adi. ciekawy,
wcibski, niedyskretny.

SBo'tttirjrt, sn. =eg, pi. -=e,

1) przedmowa /. ; 2) pi.

-robrter, przyimek m.
SBo'rtDurf, sm. -(e)8, P l -

=roÜrfe, 1) zarzut m., wy-
rzut m.\ fann ibm bag jum
— gereicfien czy mona mu
z tego zrobi zarzut ; tue

redjt, jo tjaft bu leinen — ju

fiircbten postpuj uczciwie
a nie ogldaj si na wyrzuty

;

2) nagana/. = Xabel; na-
pomnienie«. = 33ermahnung;

3) przedmiot m., temat m.,

materya m.
;
jum — eines

Silbeg mad)en uczyni przed-

miotem obrazu; 4) er rzu-

czony dla przynty zwie-

rzyny.

$o'römrf§fm, SÖo'rnjurfg:

l0§, adi. wolny od zarzutu,

niewinny, nieposzlakowany.

aSo'rttUrfgÖOß, adi. peen
zarzutu.

a3o'r=ääI>Ien, va. (BaBen)

wylicza, liczy, przeliczy
komu.

jBrj'r$al)n, sm. =(e)g, pl.

=jäBne, zb wyrastajcy nad
drugim.

So'rjetcljen, sn. =g, pi. —

,

znak m., oznaka /., przepo-

wiednia /., wróba /. ; sym-

ptoinat m. ;
— einer Ärctnf-

tyeit symptomat m.
}
objaw m.,

oznaka choroby.

33o'r=jeicljnen, va. (CaBen)
etro. jmnbm. narysowa, wy-
rysowa co przed kim, na-
kreli, przerysowa, wska-
zywa; ben 3üeg — wskaza
drog; ben Xon — wskaza
ton, pooy klucz (wiolino-

wy, basowy).

So'rjetdjner, sm. =g, pi.

— , rysujcy m. wzór, ryso-
wnik m.

Söo'räetdjmmg, sf. pl. =en,
wzór m. do rysunku, traso-

wanie «., wytykanie n. (ogro-

du); wskazanie n. tonu.

SWrjetobar, adi. mogcy
by pokazanym, zaprezento-
wanym.

SSo'r=jetgcn,^a. (BaBen) po-
kaza, okaza, zaprezento-

wa; einen SBecfifel jur 3aB=
lung — zaprezentowa weksel.

SSo'rjctgcr, sm. -g, pi. —,
okaziciel m.

SSo'rjetgertn, sf. pi. =nen,
okazicielka f.

S5o'rjcigung, sf. pi. -en,

pokazanie n., okazanie n.,

prezentacya f., bet — przy
ukazaniu.

äSf/rjCtt, sf. staroytno
/., przeszo /., dawne cza-
sy; fid) in bie grauefte —
Derlieren gubi si w zamierz-

chej przeszoci.

SSflrSCi'tCll, adv. dawnymi
czasy, przed laty, dawniej,
ongi.

üBo'rjCttig, adi. przedwcze-
sny; =e ©ntbinbung przed-

wczesny poród.

$n'r=äiefjcn, gic^c, steift,

jieb^t, jog oor, Bab oorgejogen,

I. va. i) obacz Ceroorjieljen

;

2) ben SSorfjang — zacign,
zasuwa firank, kotar; 3)
przekada, przenosi, wole,
da pierwszestwo ; et jog

eg oor, lebig ju Bietbert wola
zosta nieonatym; id) jielje

ben ungarifcBen SBein bem
franjö[ifd)en nor wol wino
wgierskie od francuskiego;

er jog ben jüngeren ©obn nor
dawa pierwszestwo mod-
szemu synowi; II. vn. (fein)

1) kroczy, i przed kim;
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2) i przodem, naprzód; 3)

umieci si na froncie, wy-
prowadzi si na front.

SBo'rjimmc'r, sn. -8, pi. —

,

przedpokój ot., wejcie n.

23o'rjug, sm. »(e)§, pi. =jüge,

1) pierwszestwo fi. ; wyszo
nad przewag f. ;

— ber

$flid)t nor ber '-Neigung pierw-

szestwo obowizku przed

skonnoci; bie ugenb »er=

bient ben — nor allem cnota

przedewszystkiem zasuguje
na pierwszestwo; §npotbefen=

fcbulDen baben \>tn — nor

ben anberen dugi hipoteczne

maj pierwszestwo przed

innymi ; 2) przymiot, ot., za-

leta /., zasuga /.; przywilej

ot., prerogatywa /. ; korzy
/.; er bat »tele SSorjüge

ma wiele przymiotów, zalet;

er b,at noch ben — , eine gute

©timme ju befifcen ma jeszcze

t korzy, e posiada pi-
kny gos.

SBo'rSÜglidj, I. adi. wybor-
ny, wymienity, doskonay,
przedni; bie =fte Qualität
najprzedniejszy gatunek

;
ganj

— przewyborny, przeliczny;

ein =er ßünftlcr znakomity
artysta; ein «er Söein wy-
borne, wymienite, doskonae,
przednie wino; fein «eS 9Ser=

bienft jego gówn zasug;
II. adv. wybornie, wymie-
nicie, doskonale, znakomicie;
szczególnie, osobliwie; etro.

— loben szczególniej co

chwali.

ajorjü'flitchfcit, sf. pi. =en,

wyborno f., wymienito
/., doskonao /., celno /.

$öo'rjuggjjret§, sm. -feä, pi.

=fe, cena wyjtkowa.

$8rj'rjuggrea)t, sn. =e§, pi.

=e, prawo n., pierwszestwo«.,
prerogatywa, f., przywilej ot.

)80'llUQ$Mi\t, adv. szcze-

gólniej, przedewszystkiem.

aSota'nt, sm. ten, pi. -en,

wotant m., gosujcy m.
SSotte'ren, va. (tjaben) go-

sowa, dawa swój gos, wo-
towa; bie 3Sotierenben go-
sujcy pi.

Sott'b, SBöti'bbUö, sn. *e§,

pi. «er, wotywa f.
jßott'bfirdje, sf. pi. -n,

I koció m. lubowania.

3>oti'btafel, sf. pi. «n, spis

OT. darów kocioowi lubo-
wanych.

SÖO'tUltt, sn. «§, pi. =ta

i =ten 1) lub ot., dar ot.,

wotum ot. (czynione na czyja

intency) ; 2) gos m. za kim.

ÜBulgä'r, adi. pospolity,

trywialny.

äMgarttä't, sf. pospolito
/., trywialno /.

SMgcTta, sf. wulgata /."

przekad aciski Biblii.

SMfa'Jt, sm. -3, pi. -e,

wulkan ot.

Sötllfa'tuftf), adi. wulka-
niczny.

Sillfa'ltglaS, sn. =fe§,

kwarzec wulkaniczny.

$8ulfO'nfCflCl, sm. «8, pi
— , góra wulkaniczna.

SBuIfamfte'ren, va. (Caben)

wulkanizowa, rozpala, har-

towa.
SMfam'gtttUS, sm. — , wul-

kanizm OT.

SMfam'ft, sm. -en, pi. »en,

wulkanista ot., plutonista ot.

Söutytm't, sm. =(e)3, pi. =e,

wulpinit ot. (minera).

2S.

SB, tt), sn. indecl. dwu-
dziesta trzecia litera, omnasta
spógoska abecada nie-

mieckiego.

SttO'ge, sf. obacz SBage.

Saa're, sf. obacz 2Bare.

Söa'buC, sf. obacz SBabe.

Söa'Wcltg, adi. obacz
Quabbelig.

SÖa'fibeln, vn. (t)aben) im-
pers. e roabbelt mir nudzi
mnie, mam nudnoci.

2£a'be, sf. pi. =n, plastr

ot. miodu; wa f.. susz m.

Sa'bertarttg, 2Ba'beitför=

ntig, adi. w ksztacie pla-

stra miodu.

Sa'benl)fjntg, sm. =g, miód
ot. w plastrze.

5000), adi. czujny, czu-
wajcy, zbudzony; in -en
©tunben w godzinach czu-
wania; — fein czuwa, nio
spa; — werben obudzi si;

id) lag bie ganje -Jcadjt —
nie spaem ca noc, czuwa-
em ca noc; (przen. :) ein

=er $opf ywy umys.
9öa'd)cuif3itg, sm. -e§, pi.

sjüge, zaciganie n. warty.

Söfl'chbrjot, sn. =e§, pi. -e,

ód stranicza.

Sßo'djMCllft, sm. -e§, suba
/. na warcie, straowauie n.

9Btt'cf|ef
sf.pl. -n, 1) war-

ta /., stra f., szyldwach ot.;

auf bie — jiefien zaciga
wart ; — fteben, galten, Ijaben,

auf ber — fteben sta na
warcie; -en auffteHen rozsta-

wi warty; jjmnbm — geben

stra komu przyda; bie —
tritt inS ©eroeljr warta staje

pod broni; bie — ablöfen

zmieni wart; aufjieljenbe,

abjteljenbe — oddzia wojska
zacigajcy wart i odcho-
dzcy z warty; 2) stra ot.;

— bei einem ßranfen czu-

wanie n. przy chorym ; non
langer — ermübet znuony
dugiem czuwaniem; 3) od-

wach ot., stranica/.; jmnbn
auf bie — bringen odstawi
kogo na odwach ; 4) stra ot.,

stranicy pi., wojsko bdce
na stray.

SÖa'dicn, I. vn. (fjaben) l)

czuwa, nie spa; über jmnbn
— pilnowa kogo, czuwa
nad kim; bei einem Äranfen
— czuwa przy chorym; II.

roacbenb, ppr. i adi. obacz

2Bad).

2ßa'd)Cn, sn. =§, 1) czu-

wanie n.
}

pilnowanie «.; 2)

czujno /. = SBacbfamfeit.

Sßa'djCltb, adi. obacz

SBacben II.

3Ba'd)(e)fteljenb, adi. sto-

jcy na warcie, stray.
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aBa'^fCHCr, sn. =S, ogie
m. wart obozowych.

Sa'djfrnit, sf. pl. -en,

dozorczyni /.

Sa'^frCt, adi. wolny od
warty, stray.

2£a'djl)at>en&, adi. bdcy
na warcie, majcy sub na
warcie.

Sa'd)l)ail§, sn. stranica

/., odwach m.

SBcTdjmeifter, sm. =§, pl.

—, wachmistrz m.
2$arJjo'tt)er, sm. =g, jao-

wiec m.

2Badjo'll>er&aiittt, sm. =(e)§,

^?Z. »bäume, drzewo jaow-
cowe.

ätfadjo'Uierfieerc, sf. pi.

«n, ziarnko n. jaowcu, ja-

goda jaowcowa, jaowiec m.
Sadjo'löerliramittoetn,

sm. =(e), jaówcówka f,
wódka jaowcowa, boro-
wiczka /.

Sadjo'löcrtiufdj, sm. =e3,

pl. »büfdje, krzak m. jaowca.

äSadju'l&eriiroffel, sf. pi.

sn, kwiczo m.
Sadjol&erljara, sn. =e§,

sandaraka.

aöodjD'IbetÖI, sn. =eg, ole-

jek jaowcowy.

Sadjo'l&erftrattdj, sm. =eg,

pi. =ftraud)e, obacz 2Ba=
ctjofberbufd}»

sBo' djjmrabe, sf. pi. =n,

parada f. przy zaciganiu
warty.

Sa'dftoften, sm. »§, pi.

— , stanowisko n. stray,
odwach m.

3Ba'd)3, sn. «=fe§, wosk
m. ; roljeä — wosk surowy

;

mineralifcbe — (©rbroach)
wosk ziemny, cerezyna f.;

in — boffteren modelowa
w wosku.

Sa'd)3afi&rutf, sm. =es, pi.

=briicfe, odcisk m. w wosku.

Ba'djäabfatt, sm. -$, pi.

-fälle, odpadki pi. wosku.

Sa'djgiiljnUdj, adi. podo-
bny do wosku.

2Ba'd)fam, adi. i adv.

czujny, czujnie; baczny, ba-

cznie; ein =eä Stuge auf etro.

baben czuwa nad czem, do-

glda, pilnowa czego, mie

baczne oko na co; ein =er

§unb czujny pies.

26a'd)fanifeU, sf. czujno
f., baczno /.

JfiSa'djSarttf}, adi. w rodzaju
wosku, woskowaty.
Ba'djSbaum, sm. -e§, pi.

»bäume, wrzenia f., wosko-
wnica /.

Sa'd)§fiea1e, sf. pi. =n,

gruczo m. z powodu silnego

ronicia.

Sa'djSbUo, sn. =e, pi.

=er, figura woskowa.
2Ba'dj3btI&ner, sm. =g, pi.

— , ten co modeluje w wo-
sku.

Ü£a'd)36Ulineret, sf. mode-
lowanie n. w wosku.

SBa'djSDletdje, sf. blich,

bielnik woskowy; blichowa-
nie n., bielenie n. wosku.

2öa'd)3l)leidjer, sm. =§, pi.

—, blicharz m. wosku, wo-
skownik m.

Ba'djSblume, sf. pi. =n,

kwiat m. z wosku, woskowy:
peropacznia /., hoja /.

2Ba'dj§t)flben, sm. =, krg
m.. krek m. wosku.

Sa'djSfioffterer:, sm. =§, pi.

—, woskolepnik m., wosko-
wnik m., ten co modeluje w
wosku.

Sa'd)fd)iff, sn. =e§, pi. =e,

statek straniczy, okrt b-
dcy na stray.

'SBa'djSöriife, sf. pi. =n,

obacz äßadjsbeule.

SBa'djfen, roaebfe, roäcßfeft

i roädjft, roäcbfr, roueb, roüdjfe,

bin geroadjfen, I. vn. 1)

ro, rosn; biefer SBaum
roäd)ft feljr fdjneH to drzewo
szybko ronie; in bie SBreite

— rozró si; in bie §óf)e
— rosn w gór, wyrasta,
wzrasta w gór; oon neuem
— odrasta; mein 33ruber ift

ftarf geroatfjfen mój brat sil-

nie urós; er ift Sitten über

ben $opf geroadjfen przerós
pana, (przen.:) wyróf panu
po nad gow, przewyszy
pana, góruje nad panem

; fid)

ben art, ba §aar — laffen

zapuci sobie brod, wosy;
fie ift ftfjön geroad)fen jest

bardzo rosa, jest piknego
wzrostu; barüber ift ©ra

geroacbfen ju si o tem nie

mówi, to ju poszo w za-

pomnienie; ba ©rag — böreti

udawa, jakoby o wszystkiem
wiedzie, zna wszystkie ta-

jemnice; fie ift mir anä §erj

aeroafen wrosa mi w serce;

fid) über etro. fein graues

§aar — laffen nie martwi,
nie trapi si czem ; er fpridjt,

roie \\)xa ber ©djnabel ge°

roadjfen ift mówi prosto z

mostu; bafüc ift fein ßraut
geroad)fen na to niema le-

karstwa; ba ift niebt auf
feinem 9Jifte geroad)fen to nie

wyroso na jego mieciu; 2)

(junebrnen) ber glufj roäd)ft

rzeka przybiera, wzbiera;

ber SDlonb roäcbft ksiyca
przybywa; baS anb rt)äd)ft

wida ld coraz wyraniej

;

an Sugenb, SBetfjeit — ro-

sn w cnot, rozum; bie

Setbenfdjaft roadjft namitno
ronie, wzbiera; bie SUJenge

roäcbft tum wzrasta; liczba

si wzmaga; II. roacbfenb,

ppr. i adi. rosncy, wzbie-
rajcy, wzmagajcy si; =e§

SBaffer wzbierajca woda ; III.

geroadbjen, pp. i adi. er ift

biefer ©telle nidjt — nie do-

rós tej posadzie; er ift bir

nidjt — nie dorós tobie, nie

dorównuje ci.

356fl'djfC!t, sn. =§, roniecie

n., w/rost m.; im — begriffen

fein by w okresie rozrostu, ro-

sn; auf ba — beredjneteä

Hleibungftudj odzie obliczona

na wyrost.

3öä'd)fut, Sa'djfen, va.

(fjaben) woskowa.
2Öa'd;fenö, adi. obacz

Sffiacbfen II.

Sä'djfcm, adi. woskowy;
(przen.:) jmnbm eine =e D^afe

brefjen pokaza komu fig;

bie ©erecfjtigfeit fjat eine «e

3Jafe sprawiedliwo jest bar-

dzo gitka.

2£a'd)äfabrif, sf. pi. =en,

fabryka /. wosku, fabryka f.

wiec woskowych, woskownia
/"., woskobojnia /.

Sa'dj3faurifant, sm. ^en,

pi. =en, fabrykant m. wosku.

SBa'djSfadet, sf. pi. »n,

pochodnia /. z wosku.
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JÜBa'djSfabeit, sm. -s, pl.

»fäben, nitka woskowana.

SSSa'Aöforbe, sf. kolor m.
wosku.

2Öa'd)3farbtfl, adi. óty
jak wosk, woskowy.

J&a'djSftgm:, sf. pl. -en,

figura woskowa.

83?a'd;3ftgurenfa&tnett, sn.

«=(e)S, pl. =e, wystawa /. figur

woskowych.

2$a'd^form, sf. pl. =en.

forma f. z wosku ; forma f.
do odlewania wosku.

Sa'dj§gel6, a<ft. óty jak
wosk.

2Ba'd)3gertdjt, sm. =e§, #*•

=er, twarz óta jak wosk,
woskowa.

2ßtt'd)§gttni), sm. woszczy-
ny pl, parchy pl, strupie
woszczynowaty.

Sa'djÖhanbCl, sm. -8, han-
del w. woskiem.

2öa'd)3hänbler, sm. =§, ^.
— , handlarz m. woskiem.

SadjSIjanblung, */. pl.

-en, skad m. wosku.

SBtt'djgljailt, s/. woskówka
/., skórka óta na dzióbie

modych ptaków.

58>a'dj«$j>iit, sm. se3, ^?.

-Ijiite, kapelusz m. z ceraty,

ceratowy.

2Ba'd)3fafteit, sm. «§, pi.

naczynie n. do krystalizacyi

aunu.
233a'dj3ferje, s/". jpZ. -en,

wieca woskowa.
Sa'd)8fuu)cn, «w. =3, pi.

— , krg m., krek m. wosku.

2öa'dj§Ieinett, sn. =3,

Sa'dj31etmDatti>, s/. cerata

/., woszczanka /., pótno
woskowane.

Sa'dj§ltdjt, sn. =eS, ^. =er,

wieca woskowa.
Sa'djSHchtäiehcr, «m. *8,

p. —, ten co robi wiece
woskowe, woskownik tn.

20a'dj§maleret, sf. pl. -en,
malowanie n. rozpuszczonym
woskiem; malowido n. na
wosku.

Sa'd)§ma§fe, */. i>z. =n,
maska woskowa.

Sa'u)8mC^|I, sn. =e, py
nasienny w kwiatach, z
którego pszczoy wosk robi.

aBa'djSmobeü', sn. -§, pi
=e, model m. z wosku.

SotfdjSmobeHicrer, «w. -§,

^). — , modeler m.
t
formiarz

tn. w wosku.

aöa'diSjjajner, sn. -§, pi.

-e, papier woskowy.
2öa'd)8jjerlc, sf. pl. -n,

pera f. z wosku.

Sfl'ÖJ^flofter, sn. =§, pla-

ster woskowy, woskowiec m.
Btt'djSjJomabe, «A poma-

da f. z wosku.

Sa'djgfliiWJdjeit, sn. =g, pZ.

— , figurka /., laleczka wo-
skowa.

Sa'djgjjuwe, */. pl. -n,

lalka /. z wosku, woskowa.

Sa'djgröljrdjeti, sn. =§, pZ.

— , rurka woskowa.
üBtt'(f)§fan>e, s/. ma, wo-

skowa.

Sa'd)§fdjeiöe, «/. pl. =n,

kre /w. wosku.

Ba'djSfdjere, s/. obacz

2öad)6ftoc£|*ere.

Sa'djgfet^C, sf. cedzido n.

do wosku.

Sa'djöftotf, sm. -eg, ^Z.

-ftocfe, stoczek tn.

2Öa'd)§jiodfd;ere, s/. szczy-

pce pl. do objanienia sto-

czków.

Sa'djgtllfel, «/. p -n, ta-

bliczka woskowana.
2£a'dj3tftfeldjen, sn. =§, ^Z.

— , tabliczka woskowana.

Sa'djSiaf(fe)t, sm. -&,pl.
-e, cerata /., kitajka wosko-
wana.

Sa'djftube, sf. pl. «n, obacz
SBathtftube.

2$a'dj3tlld), sn. -e§, cerata /\

ä$a'd)giudjfaurif, s/. pl.

»en, fabryka /. ceraty.

Ba'djStudjijut, sm. -e, j>Z.

=f)üte, kapelusz ceratowy.

Sa'djgtum, sn. =(e)§, i)

wzrost m., roniecie n. ; bet

Siegen heförbert ba§ — ber

Säume deszcz przyczynia sie

do wzrostu drzew; baä — ber

^Pflanjen wegetacya f; (przen.:)

wzrastanie n., wzmaganie n.

sie; 2) biefec SBetn tft mein
eigenes — to wino wasnego
chowu.

2$a'dj3tttm3j)erit)be, sf.

okres tn. rozrostu, ronicia.

2l>a'(f^5CttC, sf. komórka
woskowa.

Sa'djSäte&er, sm. -§, pi
— , woskownik m.

Sa'djäjiinbböljer, sn. pl,
Sa'fh&JÜnöltdjtC, sn. pl wo-
skowe zapaki.

Söadjt, sf. pl -en, warta
/., stra /., posterunek tn.',

odwach tn.

Sa'djtboot, sn. -e3, pl -e,

obacz 3ad)6oot.

SÖa'djtbienft, sm. =e, ob.

SBachbienjt.

Sa'djtel, sf. pl -n, 1)

przepiórka f., przepióreczka

/.; bie — freifcbt, fd)Iägt

przepiórka wybija, przepió-

ruje. zwabia; 2) policzek m.\
= SDadjtel, Ohrfeige.

Sa'djtelfalf, sm. -en, pl
-en, sokó m. raróg.

Sa'djtelfang, sm. -e§, po-
ów m. przepiórek.

Sa'djtelfättger, sm. -§, pi.

— , ten co owi przepiórki.

Sa'djtelgarn, m. =e, pl
'C, sie /. na przepiórki.

2Ba'd)tenMn, sn. =g, j»?.

=Ijübner, przepiórzyk m.
Sa'djtcl^unb, sm. =e§, pZ.

=e, pies /w. na przepiórki,

wye m.
SBa'djtcIjagu, sf. pl =en,

polowanie "n. na przepiórki.

Sa'djtelfönig, sm. »§, ^.
*e, derkacz 7W., chrociel ?n.,

kiecak m.
2Ba'djtcInc$, sn. =e§, pl =e,

sie /. na przepiórki.

SBa'djtetyfeife, s/. ^Z. -n,

wabik m., na przepiórki.

Sa'djtelruf, sw. =eö, So'd).
teifIag, sm. =(e), wybijanie

n., przepiórowanie w. prze-

piórek.

SBo'djtcIftretdjcn, sn. -§,

©a'djtclfttid), sm. =(e)S, i)

1) polowanie n. na przepiórki;

2) przelot m. przepiórek.

Sa'djteüDciaen, *m. =g,

re f., pszenica krowia, psze-

nic m.\ fleiner — pszeniec

gajowy, kowy, podzisz m.

3£o'djteisiig, sm. .(e)s, ob.

SBarhtelftrid).

Sä'djter, sm. », pl —,
1) stró m., stranik tn., war-

townik m. ; — bet einem

Äranfen dozorca tn. u chorego ;
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($orftroäcfiter) leny ot., ga-

jowy ot., leniczy ot.
;
(9£ad)t-

tt)äd)ter) stró nocny; 2)

(<Sd)äferfjunb) pies ot. owczarz.

SBct'djtcrljnuädiett, «n. §,
^)Z. — , stranica /., budka

/.; domek droniczy, stra-

nica kolejowa, budka/, dró-

nika, atrania f.

äBä'djterljorn, sn. -(e)3,

róg ot., trbka /. stranika,
sygnaowa.

aöü'djternif, sm. «eg, gos
ot., woanie n. stray, stróa
nocnego.

Sä'djterftrede, sf. stra
/., obchód ot., odstp ot.

(kol.).

Sa'djtfeuer, sn. •§, obacz

SBacbfeuer.

So'C^tfrci, adi. wolny od
suby na warcie, stray.

S&'d)tfoabenb, acft. =er Dffi«

jier oficer subowy, dyurny.
aöa'ujt&aug, ««. »feö, i>?.

Raufet, odwach ot., straaica /".

Sa'$t!ommanbant,sOT.=en,
pi. =en, komendaut m., do-

wódzca ot. stray.

äöa'djtfommanbo, «w. =g,

komenda /., dowództwo w.

stray.

SBn'djttoIal, sn. .(e)3, ^.
<=e, obacz Slüadjtftube.

äöo'djtmannfdjoft, «/. pi.

=en, warta f., onierze pi.

ze stray.

2Ba'd)tmantci, «ot. -§, #z.

-mäntel, paszcz ot. dla warto-
wnika.

Sa'djtmctftcr, sm. =§, j>.

—, wachmistrz ot.

Sa'djtoffijter, *m. =§, pZ.

=C, oficer subowy, dyurny;
oficer ot. z warty.

Sa'djtyarabe, «/. _pZ. =n,

obacz äBad)üarabe.

SSWdjtyoften, «w. =§, pZ.

— , stójka f., posterunek ot.,

warta/. ; stanowisko n. warty,
stranika.

Sa'djtjmtfdje, sf. pi. =n,

tapczan ot. na stra aicy,

warcie.

2Ba'u)tftfjiff, sn. -eg, j>Z. -;,

okrt straniczy, na stray
bdcy.
'SStt'djtftube, sf. odwach

OT., izba stranicza, stranica/".

Sa'djtturm, «ot. *?g, #?.

=tücme, stranica /., stray-
nie ot.

SÖa'tfC, s/. pi. =lt, skaa
bazaltowa.

2$a'd(e)lig, adi. i atf«.

chwiejcy si, trzscy si,

niepewny ; ein =2t £tfd) chwie-
jcy si stó; (przen. :) btC

©ad)e ftefit auf =en güfjen ta

sprawa si chwieje, ta sprawa
stoi niepewnie; eg ftefit —
mit tljm le z nim stoi.

SBo/tfelfOjlf, «ot. =eg, trz-
sca si gowa.
'S&a'Ütln, I. *ot. 1) (fiaben)

chwia si, trz si, rusza
si; mit bem $or>fe roacMn
trz gow; mit bem
©djroanje — macha, poru-

sza ogonem ; ber Itfd) rnarMt
stó si chwieje; btefer Safin

roacfelt mir ten zb mi si
chwieje; niefit aHeg, roag roaf-

felt, fällt um nie wszystko, co

si chwieje, upada; 2) (fein)

er tft bie ©trafie fiinaufge=

roacfelt szed pod gór ulic
chwiejnym krokiem; II.

roadelnb, ppr. i adi. chwie-

jc, trzsc si; chwiejcy,
chwiejny, trzscy si.

SBa'deltt, sn. -=g, chwianie

n , trzsienie«., poruszanie n.

äBa'cfelnb, adi. obacz
2BacMn II.

SBtt'tfcr, adi. i ade. 1)

dzielny, tgi; — arbeiten dziel-

nie, tego pracowa; 2) wawy,
ywy, dziarski, gracki ; er

fiat fid) bie ganje Qt roacfer

gefialten tgo si trzyma
cay ten czas ; 3) zacny,

uczciwy, poczciwy ; ein «er

9J}ann zacny, poczciwy, godny
czowiek.

Sßtt'be, «/. pi. =n, ydka /.

200'bCnauCr, sf. ya yd-
kowa.

Sa'benbein, sn. *(e)g, ko
ydkowa, piszczel ot.

Sa'benbetnmuStel, «ot. *s,

obacz 2Babenmugfel.

Sa'benfrauHjf, sm. =e§, pi.

»främpfe, kurcz ot. w ydce.

Sa'bemmigfel, «ot. =s, pi.

=n, muszku, misie yd-
kowy.

Söa'bennerto, «ot. «g i -en,

nerw ydkowy.
2ßa'&enftriimj)f, sm. seg,

pi. -ftrümpfe, gumowa po-
czocha na ydk.

Sa'ffe, sf. pi. -n, i) bro,
or ot., narzdzie «. ; blanfe
— biaa bro; mit ben -n
in ber $anb z broni w
rku, uzbrojony; ju ben =n!

do broni! unter bie =n

rufen powoa pod bro, do
broni wezwa; bie =n nteber=

legen zoy bro; fid) in ben

=n üben wiczy si w ro-

bieniu broni; bie =en ftredfen

zoy bro, podda si

;

(przen.:) jmnbn mit feinen

eigenen -n fdjtagen pobi
kogo wasn broni; mit ben

=n Dec 33erleumbung fämpfen
walczy oszczerstwem; bie

=n ber Slauboogel bro zwie-

rzt drapienych; 2) (roaffen-

tragenbe 2ftannfd)aft) ge-

mifcfite =n mieszana bro

;

bie ted)nifd)cn <=n oddziay
techniczne wojskowe.

SBa'ffCl, sf pi. =n, wafel

m., andrut ot.

Sa'ffdbäcfer, «ot. »s, pi.

—
,
piekarz ot. wafli, andru-

tów.

2Ba'ffeIcifcn;
sn. »§, pi.

—, forma /. do wypiekania
wafli, andrutów.

Sa'ffentiritber, «ot. =§, pi.

»briiber, towarzysz ot. broni.

SBa'ffcnbrüberfdjoft, sf.

koleestwo n. broni.

Sa'ffcnbtcnft, «ot. -es,

suba wojskowa.

Sa'ffcnfabnf, sf. pi. sen,

fabryka /. broni.

Sa'ffcnfabrtfaitt, sm. -en,

pi. »en, fabrykant m. broni.

Sa'ffenfäbjg, adi. zdatny

do broni.

Sa'ffcngang, «ot. =eS, zmie-

rzenie n. si broni; bój ot.,

pojedynek ot.

So'ffcngattung, «/. rodzaj

ot. broni; bet roeldjer —
bienft bu? w jakim rodzaju

broni suysz?
Sa'ffcngcf iiljrte, «ot. =n, pi.

=n, obacz 3Baffenbtuber.

2Ba'ffcngcfUrr, sn. *§,

szczk m. broni.

2Ba'ffcngeno§, «ot. =ffen,

pi. =ffen, obacz üßaffenbruber.

Sa'ffcngenoffcnfdiaft, sf.

obacz Sßaffenbrüberfcfiaft.
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Sa'ffengeßett, sn. =(e)s, pi.

-C, stela m. na bro.
Sa'ffcnßCtÖfe, sn. -%, obacz

SBaffenqeflur.

Sa'ffengctiimmcl, an. «s,

obacz ©cblacbtgetümmef.

ÄWffengettiaU, sf. moc /.

broni, ora; zapoinoc, przy

pomocy broni.

aßa'ffeitflültf, *». e (e)§,

szczcie n. broni, cra.
Saffenballe, sf. pi. *n,

obacz siüaffenfammer.

Sa'ffen&ön&I«, sm. -s,

pZ. —, handlsrz w. broni.

9öa'ffcnljau§, sn. -fe§, jpZ.

Käufer, zbrojownia /., arse-

na w.

Sa'ffcnfjemb, sn. =es, j>?.

=en, kolczuga /.

a'ffenl)erolb, sm. =eä, j?z.

=e, herold wojenny.

Sa'ffenfammer, s/. pi. »n,

zbrojownia /.

3£a'ffenflang, sm. .(e)3,

szczk w. broni.

2£a'ffentleib, sm. *e§, .p.

=er, obacz Sßaffenrod

äöa'ffenfncdjt, sm. =e§, pi.

=e, pancernik w., giermek m.,

ornik m.

SBa'ffenläwt, sm. =e§, obacz
üffiaffengefltrr.

9a'ffenlebre, sf. nauka /.

o broni.

3Ba'ffcnlO§, adi. bezbronny.

3£a'ffenjjlnC, sm. -e, pi
=plä§e, miejsce n. zgroma-
dzenia si wojska.

2£a'ffeVo&e, sf. wicze-
nie »., próba /. broni.

5Bo'ffenredjt, sn. -e§, pra-

wo n. ora.
Sa'ffenroif, sm. =e§, pi

«»röcfe, (dawniej) opocza okry-

wajca zbroj, paszcz ry-

cerski heroldów; (teraz) sur-

dut onie) ski, kabat m.
2Ö0 ffCnntlje, Sf. 1) spo-

czynek 'jn. w czasie wojny,
zaniechanie n. kroków wo-
jennych; 2) = 3BaffenftiH=
janb.

Sa'ffenniljm, sm. .-cg,

sawa wojenna.

SBa'ffenfaal, sm. =(e)§, pi
-fale, zbrojownia f.

SaffenfdjaU, sf. przegld
wojskowy, rewia f.

SSaffenfdjtmeb, sm. .(e)g,

pi. =e, zbrojownik m., pa-
tnerz m., rusznikarz m.,
miecznik m.

SBa'ffcnfdjmte&e, sf. kunia
patnerska, puszkarnia f.

Sa'ffenfdjmiebcfunft, sf.

pztuka patnerska, ruszni-

karska.

Sa'ffetifdjmittf, sm. =e§, in

Doiem — w penej zbroi.

SBa'ffettföiCi, sn. -(e)§, za-

bawa wojenna, onierska,
turniej m.\ (przen. :) bój m

,

wojna f.

Sa'ffenfttüftanb, sm. .(e)§,

zawieszenie n. broni, rozejm

m.
Sa'ffentflnj, sm. -e§, pi.

=tänje, taniec wojenny;
(przen. :) bój m., walka f.

Sd'ffentat, sf. czyn wo-
jenny.

SÖa'ffentragenb, adi. no-

szcy bro.
SBa'ffenträger, sm. -§, pi.

—
,
giermek m., ornik m.

Sa'ffenü&ung, sf.pl^n,
wiczenie n. broni; wicze-
nie wojskowe.

Sa'ffentoeilje, sf. powi-
ceni« n. broni.

Sa'ffnen, va.ivr. (haben)

(u)zbroi, uzbraja
;
(u)zbroi

si; mit geroaffneter §anb
zbrojn, uzbrojon rk;
(przen.:) fid) mit ©ebulb
— uzbroi si w cierpliwo;
er ift gegen biefe 33erleum>

bung geroaffnet to oszczer-

stwo jego si nie ima.

SÖa'gamt,
'
sn. =e§, urzd

m. wagi miejskiej.

SBa'gbar, SBä'gbar, adi.

dajcy si zway, waki.
Sa'gbarfeit, */., Sä'gbar=

fett, sf. wako f.
Sa'ge, sf. pi =n, i) waga

/. ; szala /., szalki pi ; htj*

brofiatifche — waga wodna,
hydrostatyczna, libela f. ;

Heine — waki pi • etro. auf

bte — legen ka co na
wag, (przen.:) way co;
2) (an ber Setdjfel) orczyk
m., sztelwsga f., waga /.

u dyszla, u drka ; 3) waga
/. (ästron.); 4) (©leichgerotcht)

równowaga /.; (przen.) fid) in

ber — haften utrzyma si
w równowadze ; cinanber bte

— halten wzajemnie dorówny-
wa sobie; jmnbttt bte —
halten nie ustpowa komu,
by komu w czem równym

;

5) obacz 3Baqeljau§.

5SJa'g(e)balfen, sm. =§, pi.

— , drek m., belka /., kibi
/., ramiona pi wagi.

Sa'g(e)brett, sn. <e)§, pi
»er, podstawa /. wagi.

Söa'ge&iener, sm. *$,pi. —,
suea m. przy wadze.

2Ba'g(e)gelb, sn. *e§, wago-
we n.

2öa'g(e)I)alä, sm. «fe§, pi.

»hälfer, miaek m., czowiek
lubicy ryzykowa, wystawi
si na niebezpieczestwo.

2Öa'g(e)l)alftg, adi. miay,
hazardowny, ryzykowny, lek-

komylny, karkoomny.
2Ba'g(e)l)alftgfeit, «/.mia-o /., hazardowno f.,

ryzykowno /., lekkomyl-
no /*., niebezpieczestwo n.

SBa'geljalter, sm. .§, pi.

— , hak m. u wagi.

2£a'g(e)IjaM3, sn. .-fe£, pi
=l)äufer, wania /., wanica
/'., urzd wagowy.

Sö'geldjen, sm. =§, pi. —,
wózek m.

Sa'geluft, sf. obacz 3Bage=

tjalfigfeit.

Sa'gclufttg, adi. obacz
35>aqebalftg.

Sa'gemac&er, sm. =g, pi.

— , ten co robi wagi.

Sa'gemeifter, sm. =§, pi.

—, dozorca m. publicznej

waffi.

So'gentUt, sm. =«§, od-

waga /., miao f.

2Ba'genf
I. va. (^aben) od-

way si na co, way co,

ryzykowa, naraa si na
co; hazardowa, mie; sta-

wi na los szczcia; id) lDtU

jODtel tlid)t — nie mog tyle

zaryzykowa; id) roiH rod) ba
lufjerfe — chc jeszcze naj-

ostateczniejsze spróbowa, za-

ryzykowa; etro. auf gut ©lud
— próbowa szczcia; —
geroinnt, — üerltert kto nie

way, ten nic nie ma; roer

nicht roagt, geroinnt nicht albo

frifdj geroagt ift halb geroonnen

miao to poowa zwyci-
stwa; fein Seben, feine (Sljre
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— narazi na niebezpieczt-

tswo swoje ycie, swój ho-

nor; id) roage nid)t, e3 ju

un nie mog si odway
na to, nie mog si zdoby
na odwag, by to zrobi; er

maßt faum 31^ fprechen nie

mie nawet mówi, nie ma
nawet odwagi mówi; II. fid)

—, vr. (fabelt) odway si,

way si; fid) an jmnbn —
odwaycie, zbliy do kogo,

spróbowa si z kim ; roagen

©te fid) nid)t, mid) anjutühcen

niech si pan nie odway,
mnie dotko; id) fann mich

nicht au3 bem §au\e — nie

mog si odway wyj z

domu; er magte fid) mitten

burd) ben geinb odway si
przedrze przez rodek nie-

przyjació; III. geroagt, pp.
i adi. miay, odwany, ha-

zardowny, ryzykowny, nie-

bezpieczny.

SBft'gen, sn. =3, hazardo-

wanie «., ryzykowanie n.,

wystawienie n. na los szcz-

cia.

2£a'gcn, sm. =3, pi. — i 5Bä°

gen, wóz m., powóz m., pojazd

m., kareta /., wóz kolejowy,

wagon m.\ ^Sferbe uno —
halten posiada konie i powóz

;

im — fahren jedzi powo-

zem, jecha wozem, na

wozie; ben — anfpannen za-

przdz, zaoy konie; ba3

fünfte 3ab am — fein by
piatem koem u wozu; ber

grófce, ber Heine SBagen wóz
wielki, wóz may.

Sägen, möge, roägft, rcog,

möge i roägte, bab gerocgen i

gemägt, I. va. 1) way co;

etro. in ber §anb — way
co w rce; (przen.:) way;
rozwaa = erroägen; erit — , I naas

Sa'genaitffclimkr, sm. -§,

pi. — , spisywacz m. wozów.

2Ba'geitau§&tnbwig, */. wy-
zucie n. wozu, przeucie n.

wozu.

Üöa'genbau, sm. =e§, wozo-

wnictwo n.

Üßa'genbaiter, sm. =3, pi.

— , wozowmk m., koodziej

m., powonik m.

3Ba'gcnbattm, sm. =e3, pi.

=baume, drag m. u wozu.

äöagenbremfc, sf. pi. =n,

hamulec m. u wozu.

Sa'geubriicfe, sf. pi. =n,

wag-a mostowa.

2®a'geitburg, sf. wa zro-

biony z wozów, tabor m.

äBct'genöetfe, */. p. =n,

strop m., puap m., sufit m.

wozu, pauba /., pachta /.

na wozie.

QBa'genuetdjfel, */. pi. =n,

dyszel m. u wozu.

Sa'genbtagonalftrebe, */.

rozpora ukona wozu, za-

strza m. klatki wozowej

(kol.).

5öa'geniHrigicrung, sf. za-

rzd m. taboru (kol.).

Sa'genfabrifartt, sm. =en,

pi. =en, fabrykant m. powo-

zów, wozów.

SÖa'genfenfter, sn. =3, pi.

— , okno n. w powozie, wa-
gonie.

Üöa'genftedjtc, sf. pi. =n,

pókoszek m.

SBa'genführcr, sm. =§, pi.

— , wozowy 7n.; wouica m.

2£a'genfu&trttt, sm. =(e)§,

pi. =f, stopif- m.
Sa'gengeurängc, sn. =3,

cisk m. powozów.

Söa'gengeleife, am. =»§, pi.

— , tor powozowy.

&sa'gettgeraffel, sn. *$,

bann roagen wpierw rozway,
potem si odway; 2) uoy
do poziomu, niwelowa; 3)

(zastarzay), porusza, koy-
sa = beroegen ; II. geroogen,

pp. i adi. waony, przychyl-

ny, yczliwy, sprzyjajcy.

Sa'gtnod^fe, sf. o /. u
wozu.

So'gcnauffe^cr, sm. -3, pi.

— , wozowy m.

m. z powozów.

28a'gengenWc, sn. $, szkie-

let m. wozu, klatka wozowa,
kadub m. wozu.

2i>a'gengefd)trr, sn. =(e)3,

sprzt wozowy.

Sa'gengeftett, sn. =(e)s, pi.

=e, spód m. wozu, wasg m.,

nasad m.
Sa'geitljauptträger, sm. =3,

pi. — , belka zaprzgowa
wozu, dwigar gówny wozu.

2Ba'genl)<ui3, sn. =fe3, pi.

=bäufer, wozownia /*., remiza/.

Sa'genliortjontalftwbe, sf.

wizar m. puda wozu.

£a'gentanu>fer, sm. =3, pi.

— , bojownik walczcy z

wozu.

Sa'genfaften, sm. =3, pi.

»fäften, pudo n. wozu, klatka

/., kadub m. wozu.

S&a'genfctte, sf. pi. =n,

acuch m. u wozu.

Sa'genflaffc, */. klasa /.

;

ein ibiUett jroeiter — bilet

druffiej klasy.

2$a'genforl>, sm. =e3, pi.

=föröe, kosz wozowy, póko-
szek m., pókoszki pi.

2B'agenlabung, sj. pi. =en,

$ßa'geillaft, sf. aduga /. wo-

zu, adunek m., nakad m.

wozu.
Sa'genlangfcfjttieü'er, sm.

=3, patew poduna wozu.

äöa'genlangftrebe, */• roz-

pora puduDH WOZU.

JBa'geillateniC, sf. latarnia

f. przy powozie, wozie.

SJßa'genletter, «/. pi- ",
drabina wozowa, drabka /.

Sa'gertlenfer, sm. -3, pi.

—, wonica m.

Söa'genmacfter, sm. =3, pi.

— , 1) stelmach m., koodziej

m.\ 2) ten co robi wagi.

aBa'genmctfter, sm
%

>&, pi.

— , dozorca m. wozów, wo-

zownik m., wozowy m., maga-
zynier m.

Söa'gennagcl, sm. =3, pi.

=naael, gwód m. u powozu.

2£a'getnjarf, sm. =es, pi.

=e, tabor m. wozów.

Söa'gcn^fcrb, sn. «e3, pi.

=e, ko powozowy, ko m. do

zaprzgu.
935a'genrob f

sn. =(e)3, pi.

»räber, koo n. u wozu.

aöa'gcnremtfe, sf. pi. =n,

wozownia /., remiza /'.

3Ba'gcnrennen, sn. =3, wy-

cigi wozowe, zawody pi. na

wozach.

2£a'genniitfle, sf. konica/.

Sa'genfcfyaiier, sn. szopa

f. na wozy, wozowuia f.

^a'genf^ickr, sm. »3, pi.

—
,

przetokowy m., przesu-

wacz m. wozów, parobek wo-

zowy, ustawiciel m.
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Sa'genfdjlag, m. .(e)§,

drzwi powozowe.

äöa'genfdjmiere, sf. ma
/., smarowido n. do wozów.

8ßa'genf<f)micrer, sm. -s,

pZ. — , smarownik m.

Sa'genfdjmwcn, sm. --3, jrf.

— , wozownia /'., szopa f. na
wozy, remiza f.

2ßa'genft£, «w. =e8, p. «e,

kozio ?m.

SBa'gcnfjjerre, sf hamu-
lec m.

Sßa'geufjmr, «/. pZ. =en,
lad m. wozu.

Söa'genfträngc, sm. pi. po-
prgi pi. u wozu.

'Sagenftraftc, sf. droga /:

dla powozów, wozów.
So'ßcntconö^ort, sm. =es,

pi. -e, transport m. wozów.
SÖa'gentntt, sm. =eg, ^?.

«=e, stopie m.

Sa'gemmtergefteu>n. =(e)s,

pZ. =e, podwozie n.

Sßa'gentoerfehr, sm..=8, ruch
m. powozów, wozów.

SBa'geKücrtetIcr, sm. «§, pi.

— , rozwona f.

Sa'gentoedjfel, sm. =8,

zmiana f. wozów.

Sa'gentocdjfelftatton, s/.pZ.

«=en, obacz Umfteigeftatton.

Sa'gentDcttrcnnen, *n. <=§,

pZ. — , wycigi wozowe.
833a'gemnijti)e, «/*. pZ. =n,

dwigarka wozowa, lewar m.,
ada lewarowa.

äBa'genjug, sm. =(e)8, pZ.

=juge, pocig w.
SOCgensiinge, s/". pi. =n,

jzyczek «?. u wagi.

Sö'ger, sm. =8, pi. —

,

wayciel m.

2Ba'gerCd)t, «A', i a<Zi>. po-
ziomy, horyzontalny; poziomo,
horyzontalnie.

Sa'gefjJiel, sn. =s, gra ha-
zardowna.

Sa'g(e)ftiicf, sn. =(e)3,pZ. «e,

czyn zuchway, hazardowny,
ryzykowny, hazard m.

Sä'gejettei, sm. -s, pi. —

,

kartka z wagi.

SBa'gejungc, sf. pi. =«, ob.

äBagenjunge.

Saggo'it, sm. =§, pi. =§,
wagon w., wóz kolejowy.

Sä'glCtn, sn. =8, waki pi.

äBa'gltd), ac?z. hazardowny,

niebezpieczny, ryzykowny,
miay.

Sa'gtter, sm. =8, pi. —

,

stelmach m., koodziej m.
t

powonik m.
Sa'gneraröeit, sf. robota

/. stelmacha, powonika, ko-
odzieja.

SÖa'gncr^onböJcrl, sn. =e8,

koodziej stwo n.

Sagncria'ner, sm. =8, pi.

— , wagnerianiuwt., zwolennik
m. muzyki Wagnera.

Sa'gncrttctlftott, */. pi.

»ftitte, warsztat m. stelmacha,
koodzieja.

SSa'gneräunft, */. p. fünfte,
cech m. stelmachów, koo-
dziei.

Sa'gmS, sn. -ffes, pi.

effe, hazardowne przedsi-
wzicie, niebezpieczny za-

miar; naraenie n., odwae-
nie «., wystawieuie n. si na
co; ryzyko n., hazard m.

Sa'gfdjaie, */. pi. =n,

szala /., szalka f. u wagi;

auf bie — legen way;
(przen.:) jebe8 SBort auf bie

— legen rozwaa kade so-
wo; fein Urteil in bie —
roeifen rzuci swoj opini
na szale.

SBa'flftÜtf, sn. -(e)8, pi.

«ftücfe, obacz SBageftiirJ.

JBü'ty, sf. pi. -en, 1) wy-
bór m. dobór m., alternaty-

wa f. ; eine — treffen wy-
bra; id) habe bie — mam
wybór; id) fiabe ifim bie —
überiaffen pozostawiem jemu
wybór; jmnbm freie — laffen

pozostawi komu wolno
wyboru; mer bie — fiat, fiat

bie Dual wybór nie bywa
atwym; au8 eigener — z

wasnego wyboru ; 2) wybór
m., elekcya f., obiór m.,

obranie «.; — burd) getteln

skrutynium n. ;
— burd)

Äugeln balota w., baloto-

wanie n.
; gut — fc&reiten

przystpi do wyboru ; bie —
be§ $önig§ elekcya /. króla;

feine — junt ^räfibenten jego
wybór na prezydenta; tt

Jomtnt in bie engere — przy-

chodzi do cilejszego wy-
boru; burd) — ernennbar
elekcyjny.

2£a'l)lafit, sm. -e8, pi. *abte,

opat wybrany.

8Ba'hlagUatton, sf. pi. «en,

agitacya f. z powodu wybo-
rów, ruch wyborczy.

Söa'&lagttator, sm. -8, pi.

«en, agitator wyborczy.

a&laft, sm. -e, pi. «e,

akt wyborczy.

Sa'&lantt, sn. -eg, urzd
m. z wyboru; urzd wyborczy.

SBa Claiifriif, sm. =e8, pi.

«e, odezwa wyborcza, mani-
fest wyborczy.

Sa'JjIauSfdjrei&en (fflafi>

ausfcbreibung), sn. =8, rozpi-

sanie n. wyborów.

Sa'hlau3fd)Hfi, sm. .ffeS,

pi. =f d)üffe, komitet wyborczy.

2$ä'l)l&ar, adi. obieralny,

mogcy by wybranym ; nidjt— nieobieralny.

Sii'^lüarfCtt, sf. wybie-
ralno f.

2Bo'fill)Cütngungcn, sf. pi.

warunki pi. wyboru.

jffia'htbererpgt, i. adi. —
fein mie prawo wyboru; II.

ber SBablberedjtigte wyborca
uprawniony do gosowania.

Sa'bibercfhtigung, sf. pra-

wo n. wyboru, prawo wy-
borcze, prawo gosowania.

Sa'ljlbendjt, sm. =es, pi.

=e, sprawozdanie wyborcze.

SaWbeftedjung, */. pi. en,

przekupstwo n. przy wyborze.

SSa'htbctDcgung, sf. ruch
wyborczy.

Sa'hlbeüierbcr, sm. =8, pi.

— , kandydat m.
2£a'l)IbCtöerImng, Sf. kan-

dydatura /,, ubieganie si
o wybór.

SSa'ljIbCjttf, sm. =e§, pi.

«=e, okrg wyborczy.

Sa'tiUHfdlOf, sm. -8, pi.

=bifd)bfe, biskup m. z wyboru.

Söa'ljlfiiireait, sn. -8, pi.

»8, biuro wyborcze.

Sa'Iji&ürger, sm. «8, pi.

— , obywatel m. z wyboru.

Sa'hlcenfaä, ©o'^jenfu«,
sm. — i =-ffe8, oeuzus wyborczy.

Sa'hlbiftrift, sm. -es, pi.

=e, obacz Söafilbejirf.

Söo'hlctnnd)tung, sf. pi.

«en, organizacya wyborcza.

Säulen, I. va. (fiaben) l)

(auroafiten) wybiera, wy-
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bra, dobra, obra, goso-
wa; id) habe mir biefen ©toff
geroäfjlt wybraem t mate-
ry; ©te bürfen nur/ nmtjlett

masz pan tylko wybra; id)

bab ifjn ju meinem 9laä)*

folger gemäht obraem go
swoim nastpc; jmnbn JUtn

3Jlinifter — obra kogo mini-

strem; id) gebe — id wy-
biera, gosowa; einen Blei«

benben 2Bob,nfifc — obra
stae miejsce pobytu ; mer gu

lange voäfylt, geljt julefet leer

au3 kto za dugo wybiera,
osiada na koszu ; 2) wywi-
ci (kozer); II. gewählt, jppr.

i adi. wybrany, obrany.

Säulen, sn. -.§, obacz
2BabX

Sßö'^Icr, sm. .§, pi —

,

wyborca m.\ obiorca m.
2Öü'I)lenM3fd)iift, sm. -ffes,

pi. «fdjitffe, komitet m. wy-
borców, wydzia wyborczy,
komisya wyborcza.

Söä'ljlerbeftedjiing, */. pi.

=en, przekupywanie «. wybor-
ców.

288I)lem', */. ruch wy-
borczy, agitacya wyborcza.

SBa'Ijlergebntg, sn. «ffes,

obacz äßablrejultat.

2öä'I)lenf d), adi. wybredny,
wymylny.
WWwlfUe, */. pi. *n,

lista wyborcza, spis m. wybor-
ców.

SM'hlerfdiaft, */. i) go-
dno f. wyborcy, 2) wybor-
cy pi.

Sä'ljlcrtoerfammtung, sf.

pi. «en, zgromadzenie n. wy-
borców.

ÜÜBa'JjlfiÜjtg, adi. wybieral-
ny; majcy prawo wyboru.

Stt'ljlfäljtgfett, sf. wybie-
ralno /.

Stl'ljlfelb, sn. «e§, pole

elekcyjne; (przen.
:)

pole n.

bitwy, walki.

BaWfrctyett, sf. l) wol-

no/., swoboda /. wyboru;
2) wolno wyborcza.

Sa'ljlfürft, sm. sen, pi
«en, 1) ksi m. elektor,

elektor m.; 2) ksi obieralny.

Sßa'hlgang, sm. «es, wy-
bór m., gosowanie n.

Sa'jjlgefe^, sn. 't§, pi -t,

ustawa wyborcza, prawo wy-
borcze.

äBa'Wanblnng, sf. akt
wyborczy.

2Bä'l)Itg, adi. 1) obacz

SBäfilerifa) ; 2) obacz Über«
mutig.

Sa'&Iintrigen, sf. pi. in-

trygi wyborcze.

äöa'ljlfatfer, sm. =§, cesarz

m. z wyboru, elekcyjny.

2Ba'IjHaifedum, sn. «§,

cesarstwo wybieralne, elek-

cyjne.

Stt'ljtfamjjf, sm. =e§, wal-

ka wyborcza.

Sa'Ijnanbibat, sm. «en, pi
«en, kandydat m.

SSa'Clfanbtbatiir, sf. pi
sen, kandydatura f.

a^najnMatiim, sf. ka-
pitulacya wyborcza.

SBa'ijlftnb, sn. «e, pi. «er,

dziecko adoptowane.

SBalilfottegium, sn. «§,

kolegium wyborcze.

Sa'tilfommtffär, sm. =§,pl.

»e, komisarz wyborczy.

2öa'I)Uiimg, sm. -.§, pi. =e,

król obieralny, wybieraluy,

elekcyjny.

SBa'ljnömgretfi), sn. *(e)§,

pi =e, królestwo obieralne,

elekcyjne.

So'ftlför^cr/
sw..§, Sa'hl-

förjjerfdjaft, «/. ^»?. -en, ciao
wyborcze.

2Ba'httret§, *«. «fe§, pi
=e, obacz SBablbejirf.

Sa'Ijlfugd, */. pi. «n, kula,

która sie gosuje.

SÖa'hnifte, s/. pi «n, lista

wyborcza.

Sa'ljlmamt, sm. -e§, p.
;männer, prawyborca m.

Sa'^lntännCrtiJtt^I, sf. pra-

wybory pi.

9!8a'l)lmobu3, sm. —,
po-

stpowanie n. przy wyborze.

%a'l)Iort, sm. «e§, pZ. *e,

miejsce n. wyboru.

a'IjtyfltfJ)t, sf. obowizek
wyborczy, przymus wyborczy.

Sa'Ijtyltt^, sm. «eS, pi pi
«plifce, plac m. wyborów.

Sa'Ijtyrogramm, sw. =e3,

pi «e, program wyborczy.

Sßa'JMrojjaganba, sf. pro-

paganda wyborcza.

SBa'WrotoM, sn. «(e)s,

29?. «e, protokó m. wy-
boru.

Sa'f)tyriiftmg, «/. spra-

wdzanie n. wyboru.

So'^rüfunggaugfdjuf?,
sm. =ffeä, ^. »fd)iiffe, komi-
tet sprawdzajcy wybór (wy-

bory).

Sa'l)tret()t, sn. «§, prawo
n. wyboru; prawo wyborcze,

prawo n. gosowania; ba all«

gemeine — powszechne go-
sowanie, wybory powszechne;
baS altite — prawo wybie-
rania; baä pafftue — prawo
wybieralnoci.

Sa'ljlrebe, sf. pi. =n, mo-
wa kandydacka.

Sa'l)IrefOrm, sf. reforma
wyborcza.

Söa'hlregtfter, sn. =§, re-

jestr wyborczy.

Sa'Slrefuttat, sn. «es, pi
-=e, rezultat m., wynik m.
wyborn (wyborów).

Sa'I)lrcic| f
sn. =(e)S, pa-

stwo elekcyjne.

2öa'hifrJ)tntnbel, sm. =, pi.

—, oszustwo «., cygastwo
wyborcze.

2Ba'I)IflJniiij, sm. =e, pi.

=fprud)e, haso n., godo n.,

dewiza /.

Sa'Wttmme, sf. pi. =n,

go« wyborczy.

Sa'Ijlfttmmenfammliing,

sf. zbieranie n. gosów wy-
borczych.

SÖH'ljltag, sm. =(e)§, dzie
n. wyboru (wyborów).

Sa'hlumtrtebe, sm. pi
intrygi wyborcze.

2Ba'!)lmtfäf)ig, adi. 1) nie-

wybieralny, nieobieralny ; 2)

nie majcy prawa wyboru.

Stt'ijlUnfätltgfeit, sf. nie-

zdolno n. wyboru, niezdol-

no wybieralnoci.

3Sa'i)lltnruljeit, sf. pi nie-

pokoje wyborcze.

2©a'l)Utme, sf. urna wy-
borcza.

28a'f)itoerfammlimg, */. pi.

=en, zgromadzenie wyborcze.

0'^10Crti)anbt, adi. po-

winowaty.

Sa'^öcmonbtfdjaft, */.

pi. =en, powinowactwo n.

z wyboru
;

powinowactwo
chemiczne.
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2Öa'l)li)orftanb, sm. =eä,

pl. =ftänbe, przewodniczcy m.
komisyi wyborczej.

©a'&ljeüet, sm. =3, pl. —

,

kartka wyborcza.

ätfa'ljljeuge, sm. =n, pl.

=n, skrutator m., wiadek in.

wyboru.
^a'hljimmer, sn. <*%, pl.

—
,
pokój przeznaczony clla

wyborów; — ber Äarbinäle

konklawe n.

2£al)n, sm. =»(e)§, 1) uro-

jenie n., przewidzenie n.,

maizenie n., bdne mniema-
nie ; id) ftehe in bem — yj w
tern bdnem mniemaniu, w
lem urojeniu; 2) ein fiifeer

— sodka iluzya, zudzenie n.;

jmnbm ben — benehmen
odebra komu zudzenie, ilu-

zy; 3) mania/., sza m.,

szalestwo n. ; 4) bd m.

;

bet — ift fur«, bie 3?eue ift

lang krótkie zudzenie, dugi
al.

Sßa'ljnhegnff, sm. e§, pl.

=e, zudzenie «., iluzya /.

2£a')ntlUu, sn. =e, obraz

urojony, iluzya f., chimera
/*., mrzonka /.

Sä'^IlCn, vn. (haben) mnie-
ma, przypuszcza; uroi so-

bie co, wmówi w siebie ; er

rcä^nt fidj fchön, reid) uroi
sobie, wmawia w siebie, e a-
dny, bogaty.

äBaljngebtlöe, sn. =§, pl.

—, obacz ÜBaf;n6ilb.

SBa'Ijnglauhc, sm. =ng, i)

zudna wiara; 2) przesd m.

Sa'^ntbee, sf. pl. =n, uro-

jenie n.

So'Ijnfom, sm. =e3, puste
ziarno.

äBa'&nftnn, =(e)§, szale-
stwo n„ sza ni., obkanie
ii., waryactwo n., maniactwo
n.; in — oerfatten oszale,
dosta obkania, popa w
sza; biefe Unternehmung
roäre — to przedsibiorstwo
byoby szalestwem.

Sa'ljnftnmg, adi. i adv.
szalony; obkany, zwaryo-
wany; — roetben oszale,
zwaryowa, dosta obkania";
jmnbn — lieben kocha kogo
szalenie, kocha kogo do sza-

lestwa.

^o'ljnfinntgc(t), am. ^en,

pl. =en, szaleniec m., waryat
m., obkaniec m., maniak m.

ÜÖa'h'nttjify sm. = e, brak
m. sensu, niedorzeczno /'.

;

obkanie w., szalestwo n.

äBa'ljnttJifctg, adi. niespena
rozumu, niedorzeczny, szalony.

SBaljr, I. adi. i adv. 1)

prawdziwy, istny, istotny;

prawdziwie, prawda, istotnie,

w istocie; fein -er Siame jego
prawdziwe nazwisko; bie =e

iieligion prawdziwa wiara;
eä ift fein =e§ SBort baran
niema w tem ani sowa
prawdy; fein =eä SOßort fprechen

nigdy prawdy nie mówi; e§

ift — , bafj . . . prawda, e ...

;

nidjt ttiafyr? prawda? czy
tak? ba ift nicht — to nie-

prawda, to kamstwo; fu —
id) lebe! jakem yw! — unb
roahrhaftig ! zaprawd! fo —
©Ott lebt dalibóg! 2) (roarjr=

fjaft) prawdziwy, szczery; 3)

(echt) prawdziwy, szczery, ={£>

©ilber szczere srebro; ein =er

^reunb prawdziwy przyjaciel;

er ift ein =er (Sfel to istny

osie; 4) (geeignet) waciwy,
odpowiedni, stosowny; ba§
ift ber =e i)lar\n bafür to jest

odpowiedni czowiek do tego;

bag ift bag =e Sud) to jest

waciwa ksika; 5) (roirllich)

rzeczywisty, prawdziwy; ba£

ift ber =e ©runb to jest pra-

wdziwy powód; ein =e ©liicf

prawdziwe szczcie;— madjen
sprawdzi co, sprawi, aby
byo prawd; — raerben spe-
ni, sprawdzi si.

SS>a'l)rC(0), sn. =en, prawda
/.; bu Caft ba =e getroffen

trafie w sedno; ba =e tJOttt

galfchen unterfcheiben odróni
prawd od faszu ; etroa =e§

pflegt an jebem ©erebe ju fein

jest zawsze cho troch prawdy
w kadej plotce.

Sauren, I. vn. (tjaben) 1)

(beroafjren) zachowa, broni,
strzedz, przestrzega; fein

Siecht — strzedz swego prawa;
ben ©djein — zachowa po-
zory; 2) (zastarzae) spo-

strzega; 3) uwaa, pilno-

wa; roatjret eure 3""ge pil-

nuj swego jzyka ; II. fid) —

,

vr. strzedz si, wystrzega
si

; roarjre bid} uwaaj, strze
si!

'2Öä'hreit, I. vn. (fjaben)

trwa; ©ottcä ©üte roi&ret

eroiglid) dobro boska trwa
wiecznie; e§ roätjrte nidjt

lange nie dugo trwao; bie

©rinnerung an if)n rcirb eroig

— jego pami nie zaginie;

II. roährenb, ppr. i adi. trwa-

jcy, cigy, przecigy; pod-

czas; in, — ber 2lrbeit podczas

pracy ; eroig — wieczny.

äBä'hrenb, I. praep. (z gen.)

podczas, w cigu; — be
Sommers podczas lata; — be3

ganjen Sages podczas caego
dnia, w przecigu caego
dnia; II. ado. podczas gdy,

kiedy; — id) mit ihr fprad)

podczas gdy mówiem z ni;
— er noch meinte, brad) er

in ein ©elächter au§ pa-
czc jeszcze wybuch mie-
chem.

2£a'I)rl)aft, adi. i adv.

prawdziwy, istotny
; fie ift

—
fchön ona istotnie pikna;
ein =er 9Jc"enfd) czowiek szcze-

ry, prAwdziwy; — fein by
szczerym; ein =er 33erid)t

prawdziwe, wiarygodne spra-

wozdanie.

&>tU)rI)a'ftt.u;, I. adi. i adv.

1) obacz roatjr^aft; 2) dali-

bóg ! istotnie ! naprawd ! w
rzeczy samej! rzeczywicie!

2Ba'hrhafttflIcit i Sofir=

I)tt'fttßfett, sf. prawdziwo
/., szczero /., prawda /.,

prawdomówno f.

aßa'jjrjjeü, sf. pl. =en, i)

prawdziwo /. ; als ich mid)

uon ber — ber ©ad)e über=>

jeugt habe gdym si przeko-

na o prawdziwoci tej spra-

wy; 2) prawda /.; bie Iau=

ter, ooHe — caa prawda; ber
— gemäjj stosownie do pra-

wdy; ber — bie (gtjre geben

powiadczy prawd; unbea

Ichabet ber — bez ujmy dla

prawdy; bie — befennen przy-

zna si do prawdy ; ber —
treu bleiben pozosta wiernym
prawdzie; jmnbm gehörig bie

— fagen nagada komu po-

rzdnie prawd; man h,at ii)m

runb fjerauä bie — gefagt po-
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wiedziano mu bez ogródek
prawd; e§ ift lein $örnd)en
— barin niema w tern ani

krzty prawdy; im Sßein ift
—

piani mówi prawd; Äinber
unb Darren jagen bie —
dzieci i gupcy mówi pra-

wd; bie — liegt in ber SDJitte

trzeba szuka prawdy w po-

rodku ; 3) (@runbja|) zasada

/., pewnik m., aksyomat m.

2Öa'tyrI)eUgbeü)eig, sm. «fes,

pi. =[e, dowód m. prawdy; ben
— antreten przystpi do do-

wodu prawdy.

Sa'hrljettSetfer, sm. =§,

gorliwo/, w obronie prawdy.

Sa'ljrljettSfetni), sm. =e§,

pi. =e, nieprzyjaciel m. prawdy.

Sa'ljrijeitgforfcfjer, sm. =s,

pi. — , badacz m. prawdy.

SÖa'firfieüSfreuni), sm. =e§,

pi. =e, przyjaciel m. prawdy.
Sa'^ettSgemäj?, 2Ba'&r=

IjeUOgetreil, adi. i adv. stoso-

wny, stosownie do prawdy,
zgodny, zgodnie z prawd,
prawdziwy, prawdziwie; eine

=getreue ©dntberung wierne,

zgodne z prawd przedsta-

wienie rzeczy.

SBSn'JirliettSltelje, */. mio
/. prawdy.

2B(t'Ijri)ett3ltel)en&, adi. lu-

bicy prawd, prawdziwy,
szczery.

Sa^r&ettfimt, sm. =(e)s,

upodobanie n. w prawdzie,
skonno f. do prawdy.

Sa'l)r!jeU3töt&rtg,atf£. i adv.
przeciwny prawdzie; nie-

prawdziwie.

2B(l'l)r1idj, adv. prawdziwie,
naprawd, istotnie; ba§ gebt
— $U roett tego naprawd
za nadto; — id) jage eud)
zaprawd powiadam wam.

2£ä'Ijrmann, sm. =(e)§, pi.

=männer, obacz ©eroäörsmann.
2Bfl'Jiwel)mbar, adi. i adv.

dostrzegalny, dajcy si spo-

strzedz, uczu przez zmysy;
dostrzegalnie.

ScTIjntebmbarfeit, sf. do-

strzegalno /.

Sa'Jjt:=nel)men, nerjme,

nimmft, nimmt, natjm roabr,

bab wahrgenommen, va. 1)
spostrzega, spostrzedz, za-

uway; id) bab au§ Sbrem

33riefe raabrgenommen spo-

strzegem, zauwayem w pa-
skim licie; id) rjabe tt)n fdjon

rjon roeitem raai)rgenommen
spostrzegem go ju z daleka;

2) pilnowa; korzysta; mie
na oku; feinen SSorteil —
pilnowa swej korzyci, mie
swoj korzy na oku; bie

(Gelegenheit — korzysta ze
sposobnoci; 3) zwaa, uwa-
a, baczy na co, doglda
czego; nehmet ber Äinber
wabr miejcie baczno na
dzieci.

Sa'firne&mmig, sf.pl. =en,

1) spostrzeenie «., obserwa-
cya /., dostrzeganie n. ; ner=

möge ber finnlicben — na
podstawie zmysowej obser-

wacyi; 2) (ffiafjrung) — feine§

33orteil§ przestrzeganie swojej

korzyci; jur — feiner 3nter=

effen dla obrony swoich
interesów.

Sa^rnebjnungftjermögen,
sn. =§, wadza /. spostrzega-

nia, dostrzegania.

siöa'Jjrfagefimft, sf. sztuka

/. przepowiadania.

Sa'jjrfagen, vn.
r

(baben)

przepowiada, wróy, proro-

kowa; au% ben karten —
wróy z kart, ka kaba;
Äunft auS ber §anb ju —
wróenie n. z linii rk, chiro-

mancya /.

Sa'l;rfaßCn, sn. =§, prze-

powiadanie »v wróenie ».,

prorokowanie «.; — aug ber

Canb chiromancya /. ; — aug
ben ©ingemeiben ber Siere
wróba z wntrznoci zwie-

rzt; — aug bem ginge ber

SSögel wróba z lotu ptaków;
— aug ben ©ternen astro-

logia/.; — burdjgauberJünfte,
iEotenbefragung nekromau-
cya f.

Saljrfager, sm. .§, pi. —

,

wróbita m., czarnoksinik
m., magik m.\ — aug' ben
^jänben chiromanta m.; —
aug bem SSogelfluge augur
m.\ — aug ben ©ternen astro-

log m.\ — burd) £otenbefra=
gung nekromanta m.

Saljrfagem', sf. pi. -en,

wieszczba f., wróbiarstwo ».,

wieszczbiarstwo n.

Sa'I)rfagecgein\ am. -eg,

duch wieszczy, wrócy.
Sa'firfagerin, sf. pi. =nen,

wróka /., wieszczbiarka f.

Sa'IjrfaflCrifdj, adi. wie-

szczy, wrócy, przepowia-
dajcy.

afea'^tfOPUng, sf. 1) wró-
enie n., przepowiadanie n.,

prorokowanie «.; 2) wróba
/., przepowiednia n., pro-
roctwo n.

39Ba*rfóei'iil!d} i 2Ba'I>r=

fdjetllltdj, I. adi. prawdopo-
dobny

; eg ift 6öd)ft— , bajj . .

.

jest bardzo prawdopodobnem,
e . . .; II. adv. prawdo-
podobnie; — roirb er morgen
fommen prawdopodobnie
jutro przybdzie.

Sa'ljrfdjeinltci)Jett, sf. pi.

=en, prawdopodobiestwo n.
;

aEfer — nad) wedle wszel-
kiego prawdopodobiestwa;
bie Sebre Don ber — nauka
o prawdopodobiestwie, pro-
babilizm m. (teol. i fil.).

2Ba'Wu)einltdjfett3bett)etg,
sm. =feS, pi. =fe, dowód m.
z prawdopodobiestwa.

Sa'WdjetnUu)fettgreQ>
nuttcj, sf. pi. =en, rachunek
m., obliczenie n. prawdopo-
biestwa (mat.).

Söa'hrfjmicl), sm. <e)g, pi.

-fprütfje, 1) haso n.; 2)wyrok m.
2B(l'l)rung, sf. zachowanie

n., zabezpieczenie n.; — be
2lmtget)eimniffe zachowanie
tajemnicy urzdowej.

Sü'hrung, V- p =en, i)

(2)auer) eine U^r »on ad)t

Sagen — zegar idcy om
dni ; 2) stopa mennicza, wa-
luta /.; fünf fronen öfter«

reid>ifd)er — pi koron wa-
luty austryackiej

; (przen.:)

(Sebeutenbtjeit, ©eltung) zna-
czenie n., wyszo /*., war-
to /.

Sii'IjrtDOlf, sm. <e)g, pi.

=mölfe, obacz SBerinotf.

Sa'l>rsetu)en, sn. =§, pi.

— , 1) cecha/., znak m., godo
«.; 2) sygna w. ; 3)(2lnjeid)en)

oznaka /., przepowiednia
f.,

wróba /.

Sat'oel, sm. =§, pi. —

,

obacz SBetbel.

2S>atb/ sm. =(e)§, marzanna
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/., sinio n., urzet to., far-

bownik to., ziele farbowne.

SÖfli'bflftfjC, sf. szmelcuga
machtuga f.

9®tti'5farbC
f
s/'. barwa paste-

lowa.

Söat'bmann, SBai'bmcffcr,

Sßoi'blocrf, obacz äßeibmann,
äüetbmeffer, SOetbroerF.

Sßat'fC, sf. pi. =n, .sierota

/.' i to., eine üoter.» unb
mutterlofe — sierota po ojcu

i matce; jur — roerben zosta
osieroconym; unmiinbtge —
pupil to., pupilka f.

Sai'fenamt, sn. =eg, pi.

=ämter, urzd pupilarny, opie-
kujcy sie sierotami.

Sai'ferianftalt, sn. pi. =en,
zakad to. sierot.

Sai'fengelber, sn. pi. pie-
nidze pupilarne, sierociskie.

Sai'fengeridjt, sn. =eg,
sd pupilarny, sierociski.

Sai'fenfjauS, sn. .f«§, pi.

»bäufer, dom to. sierot.

Sßai'fenfinb, sn. =eg, pi.

»er, sierota f.

Söai'fenfnafie, sm. =n, pi.

=n, chopak to. sierota.

Bai'fenmäbujen, sn. =g, pi.

—, dziewczyna f. sierota.

Sßai'fenmutter, */. pi.

»miitter, przeoona/, zaka-
du sierot.

g&ai'feiuat, sm. »eg, i)

rada sierociska, opiekucza;
2) czonek to. rady siero-

ciskiej.

Satfenftanb, sm. »eg, sie-

roctwo n.

Sai'fentoater, sm. =§, pi.

«Däter, przeoony to. zakadu
sierot, opiekun m., ojciec to.

sierot.

2Bat'jett, sm. =g, obacz
SDSetjen.

SBa'fe, */. pi. =n, 1) wy-
rbla /., dziura wyrbana w
lodzie; 2) woka f. (ryb.).

SEßal, sm. =(e)g, pi. »e, wie-
loryb to.

Salb, sm. -(t)i,pl. Sßälber,
las m.; großer — bór to.;

Heiner — gaj to.; im Sffialbe

roadjfenb, lebenb leny ; einen—
fällen, liebten wyrba las ; er

fiebt ben — nor lauter Sau»
wen nicht (tyle co :) szczegóy
zasaniaj rru cao; rote

man in ben — bineinruft, fo

fdjallt eg roteber jak woasz
w las, tak ci odpowiada,
jakie czstowanie, takie dzi-
kowanie, jak sobie pocielisz,

tak si wypisz; ber — eine
33autneg korona /. drzewa;
(przen.:) ein — non Sanjen
las lanc.

SBa'Ibojfe, sm. =n, pi. =n,

mapa lena.

Söa'lbafjorn, sm. »eg, pi.

=e, klon zwyczajny, plata-

nowy.

asa'lbametfe, sf. pi. =n,
mrówka lena, czerwona.

SBa'lbammer, sm. =g, pi.

— , trznadel w., powierka/.

Sa'Ibanemrjite, sf. pi. =n,
sasanka lena, niestrtek to.

Söa'ibajjfel, sm. =g, pi.

»äpfei, jabko lene.

Sa'lbcutffeber, sm. =g, pi.

— , leniczy to., leny to.,

gajowy.

SSalbait'S, adv. — roalb*

ein z lasu i do lasu.

Sa'lböartj, sm. »es, pi.

•bacfte, potok leny.

Sött'Ibbail, sm. -eg, uprawa
lena.

SSa'lbbaum, sm. =(e)g, pi.
»bäume, drzewo lene.

Sa'Ibbebecft, SaWe*
lund)|'Clt, adi. zalesiony.

Salb&eere, sf. borówka /.,

czernica /. ; brunica /.

Sa'lbbetorjljner, sm. =g, pi.

— , mieszkaniec to. boru,
lasu.

Sa'lbfeiene, sf. pi. =n,
pszczoa lena.

äöa'lbfiteitentrjärier, sm. «g,

pi. —, bartnik to.

Salb&trne, sf. pi. -n,
gruszka dzika, lena.

SBa'ibMitme, sf. pi. =n,
kwiat leny.

SSa'Ibbobrte, sf. pi. >n,

sowi groch.

Sa'lbbranb, sm. -eg, pi.

»bränbe, poar leny.

Salbbruber, sm. =g, pi.

»brüDer, pustelnik to., ere-

mita to.

Sä'lbdjen, sn. -g, pi. —

,

lasek to., gaj to., gaik to.

Sa'Ibbiftet, sf. pi. -n,

ostrokrew to.

Sa'lbbroften, sm. -g, pi.
— , drozd leny.

2£a'lbblinfel, sn. »§, ciem-
nia lena.

SalbetdjC, sf. pi. -n, db
leny.

SBdlbet'n, adv. — gebeni do lasu, wej w las.

äBalbeinfamfeü, sf. za-
cisze lene.

Sa'Ibetnftebler, sm. =g, pi.

— , obacz SBaibbruber.

Söa'lberbfe, sf. pi. »n,
drzewogroszek to., ptasia

wyka, woowik to., zajczy
groch.

Sa'lberbbeere, sf. pi. »n,

poziomka lena.

2Ba'Ibe8butifel, sn. =g, obacz
aBalbbunfel.

Salbefel, sm. =g, pi. —

,

dziki osie.

SÖa'IbcuIc, sf. pi. »n, le-

niczka f. (sowa).

SBa'Ibfentfiel, «m. .g, pi
—, dziki any.

So'Ibfceöet, sm. *g, pi.

— , wykroczenie n. przeciw
przepisom lasowym.

SBn'lbgcbtet, sn. «eg, obszar

leny.

SBa'Ibgetnrge, sn. =g, pi.

— /
góry zalesione.

Salbgegenb, sf. pi. «en,

okolica lena.

Sa'Ibßebege, sn. *g, pi.

— , zwierzyniec leny.

Sa'lbgetft, sm. «eg, pi. «er,

boruta to., satyr to., leny
dyabe.

Sa'Ibgere^ttgleU, sf. pra-

wo korzystania z lasu.

Sa'Ibgefetj, sn. =eg, pi.

=e, prawo lasowe.

albgetDd^, sn. =feg, pi.

ofe, rolina 1-na.

SBa'lbgWäricn i Sa'Ib=
glödletn, sn. =g, p?. —, dzwo-
nek okrgolistny.

SBa'Ibptt, sm. =eS, p
=götter, satyr to., boruta /".,

boek leny, faun to., Pan to.

Sa'Ibgottbeit, */. j> »en,

bóstwo lene.

Sa'Ibgötttn, «/. -nen, bo-

gini lena, nimfa lena,
rusaka /., dryada /.

Sa'lbgrag, sn. »feg, pi.

=gräfer, trawa lena.
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Sa'Ibl)ä!jHcf)en, sn. *g, pl.

—
-, Sa'lbbabnenfuft, sm. »eg,

pl. =füfee, niesirtek m.

Sa'lbbammcr,' sm. .g, pl.

— , Saibeifen, sn. •§, pl.

— , cechówka /.

Sa'lbljafe, sm. m, pl. =n,

zajc leny.

Sa'lbljtrfe, sf. krowia
re, dzie i noc (rosi.).

3S>a'Ibtyomg, sm. »g, miód
leny.

Salbljorn, sn. «eg, pl.

•börner, waltornia /., trbka
myliwska.

Sa'Ibbomfcläfer, sm. =g,

pl. — , 28albl)0wift, sm. «en,

pl. -en, waltornista ?n.

Sa'tbljubn, sn. •§, p7.

«fjiifjner, cietrzew m., gu-
szec ?n., jarzbek m.

Sa'lbljUmil'S, sm. —, okry-

cie 11. gruntu lenego, ció-
ka /.

Sa'lbljüter, sm. =g, pl. —,
gajowy m., leny m.

Salbhüterijärigdjen, sn. »§,

£>. — , leniczówka /'.

SBa'Ibtg, adi. lesisty, ga-

isty; zalesiony.

aioalbfajjette, sf. pi. =n,

kaplica lena.

233a'lbfa^e, sf. pl. »n, dziki

kot.

Salbfouj, sm. <eg, pl.

«fäu^e, puszczyk m.
SÖa'Ibfirfdjbaum, sm. =e§,

pl. -bäume, czeremcha /.

Söalbflette, sf. pl. =n,

psiny niewiecie (ro).).

Sa'lbfraut, sn. =eg, pl.

Kräuter, ziele lene.

Salbfreffe, sf. pi. =n,

nastnrcya lena.

Ba'Ibfultitr, sf. pl. =en,

uprawa, kultura lasowa.

99Ba'lblanb, sn. «eg, pl.

Iänber, polesio n.

SSalblanbfcfjaft, sf. pl *en,

okolica lena.

Sa'Iblatttu), sm. =(e)g, pl.

tZ, przent m. (rol.).

Stt'Ibkficn, sn. =g, ycie
lene, w lesie.

Sßö'Iblein, sn. *§, pl. —

,

obacz SBälodjert.

Sa'lblerdjc, sf. pl. -n,

skowronek borowy.

SalbleutC, spl. mieszka-
cy leni; mieszkacy czte-

rech kantonów w Szwaj-
caryi.

Sn'lbntann, sm. =eg, pi.

=»ttlännec, 1) mieszkaniec le-

ny; 2) obacz 2ßalbgeift; 3)

rodzaj psa.

Ba'lbmänndjeit, sn. >§,ph
—, duch, upiór leny.

Salbmarbcr, sm. -s, pl.

— , kuna lena.

üffitt'lbtltflft, sf. karmnisko n.

2£a'lbmaii§, sf. pl. =mäufe,
mysz lena.

Ba'lbmetfe, sf. pi. =n, si-

kora lena.

aBalbmctftcc, sm. =g, pi.—
, 1) marzanka /., barwica

wonna, wtrobne ziele, gwia-
dziste (rol.); 2) inspektor m.
lasów.

2Ba'lbmdiffe, sf. pl. =n,

polne kadzido, miodownik m.

üBa'lbmenfdj, sm. =en, pi.

=en, 1) dziki, leny czowiek,
leniak m. ; 2) orangutan m.

2ßa'lbnau)tfd}atteit, sm. =g,

pl. — , belladonna, wilcza
jagoda.

Sa'lbtteffel, sf. pl. =n, bez-
zb m,

"Salbrm^iing, sf. uytek
m., dochód m. z lasu.

Balbntjntjjlje, sf. pi. =n,

rusaka /., nimfa lena,
dryada /.

28a'lb0rbmtJ18, sf. prze-
pisy lasowe.

SÖa'lbJjfab, sm. --eg, pl. =e,

cieka lena.

Sa'lbraitd), sm. =(e)g,

opary lene.

aSalbrek, sf. pi. =n, po-

wojnik motyli, pryszcze-
nic m.

2Ba'lbrCu)t, sn. «eg, prawo
lasowe.

dlbreid), adi. lesisty, ob-
fity w la«y.

Söa'fbreiter, sm. *g, pi —

,

leniczy, gajowy konny.

20'albretoier, sn. «g, pi =e,

rewir lasowy.

Sßa'lbfdjabett, sm. =g, pi.

=fcbäben, szkoda lena.

S&albfdjait, sf. inspekcyn
lasowa.

Sa'lbfu)ne*)fe, sf. pi. =n,
lka /. grzechotka.

2Öa'Ibfu)0mutg, */. ochrona
lasu.

Sa'lbftabt, sf. pi. -ftäbte,

miasto podlene.

Sa'lbftatt, äöa'lbftätte, sf.

pl »ftätten kanton m. (nazwa
4 [pierwotnych kantonów
Szwajcaiyi).

SolbftrCU, sf. podcióka
lena*, freie — prawo zbie-

rania suchych lici na pod-
ciók.

SttlbtaufiC, sf.pl «^grzy-
wacz m., gob dziki.

Sa'lbtcufcl) sm. =g, pl —

,

1) mandryl m. (mapa); 2)

boruta m., dyabe leny; 3)
zabawka f.

Salbtcufcloffc, sm. =n, pl
=tt, mandryl m.

Balbtter, sn. =(e)g, pl. -e,

zwierz lene, zwierzyna /.

SBaibung, sf. pl. =en, las

m., bór m., lasowizna /.

Salbtoergißmeiitnicljt, sn.

niezapominajka lena.

Sa'lbtiogel, sm. -§, pi.

=üßael, ptak leny.

So'lbttärtS, adv. ku la-

sowi.

Sa'lbtucg, sm. .(e)g, pi
=e, droga lena.

Sa'lbtrjetbe, sf. pl =n,

pastwisko lene, popasek m.
Sa'lbtiJtef C, sf. pl. =n, ka

w lesie, blak m., polana f.
2Ba'lbtDtnbriädjen, sn. =g,

pl. — , obacz äBalbanetnone.

2Ba'lbU)trtfu)0ft sf. gospo-
darstwo lene, lasowe, le-

nictwo n.

SBalbulOtte; sf. igliwie n.

Sa'lbtmtrj, */.(rol.) mono-
trop m.

Sa'Ibjetdjen, sn. .%, pl.

—, cecha f., znak m. na
drzewach.

Salbjtegc, sf. pl =n,

dzika koza.

Sßa'Ien, vn. (haben) chwia,
koysa si (o okrtach).

SBa'lfclb, sn. =-eg, pl. »er,

pobojowisko n., pole n. bitwy.

SBa'lftfdj, sm. *e§, pl. ~t,

wieloryb m., wal m.

Sföa'Ifif^äljnlttfj, So'lftf^-
attig, adi. podobny do wie-

loryba.

SCIfifcparte, sf. broda

f. wieloryba.
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Sa'lftfdjbetn, ko f. wie-

loryba.

. Sa'lfifdjboot, sn. =c§, pl.

-e, ód /. do owienia wie-

lorybów.

Sn'lfifdjfalircr, sm. -§, pl.

— , okrt ot. do owienia
wielorybów, wieloryboo-

wca ni.

iiWlftffaitfl, sm. °t$, po-

ów ot. wielorybów.

Sa'lftfdifänflcr, sm. *Z,pl.

— , wieloryboowca OT.

Sa'lftfdjinger, sm. =g, pl.

— , obacz -üSatfifdjfänger.

Salfifdjlaidj, sm. -e§, pl.

:e, ikra wielorybów.

Sa^ftftflait8,*/.jrf. -laufe,

wielorybaik ot.

Sa'lftfdjrijjüe, sf. pl. =n,

ebro n. wieloryba.

Su'ififdjtran, sm. «(e)s,

tran ot., olej wielorybi.

Sttllja'ÜO, sf. walhalla /.,

raj ot., niebo n. bohaterów
pónocnych.

SBa'tfe, */. pl. «n, i) foio-

wanie n., wakowanie n. ; 2)

folun ot., waek ot. (do

sukna).

2£a'lfett, va. folowa, wa-
kowa

;
(przen. :) wali, grzmo-

ci, wyoi skór.

ttlfCtt, sm. -£, folowanie

n., wakowanie n.

Sa'lfer, sm. •§, pl. — 1)

folusznik ot., wakierz ot.,

wakarz ot.; 2) waek ot.

Sa'Herbiftci, */. pz. -n,

oset folarski.

Sa'tfererbe, */. foiarda /.

Sattem', sf. pl. =en, fa-

lowanie n., wakowanie n.

;

2) obacz 2Batfmiif)Ie; 3) wa-
lenie n., grzmocenie n., bi-

jatyka /".

Sa'tterfttnft, sf. wako-
wnictwo n.

Sa'tterton, sw. -(e)§, ob.

Sßalfererbe.

Sa'Hfafc, s«. -ffes, pl.

»fäffer, beczka /. do folo-

wania.

Sa'ttljaar, sn. «eg, pl. -e,

wosy, kaki pilniowe.

Sa'Hbola, sn. -eg, pZ.

«fjol&er, waek ot.

Sa'ttfeffel, *m. -s, pZ. —

,

kocio ot. do folowania.

Sct'HmüIrte, */. pl. «n, fo-

lusz ot., wakownia /., dep-

tak 7n., myn m. do folowa-

nia sukna.

Sa'ttmiittcr, sm. =§, pl.

— , folusznik ot., wakarz
ot. sukna.

SalfftOlf, sm. =eg, pZ.

=ftö(fe, waek ot.

Sa'tttDuttC, s/. wena kia-

kowata, pil /.

Sa'ttitre, sf. pl. =n, wal-

kirya f.

Satt, sm. «(e)8, pl. 2MlIe,

1) wa ot., okop ot.; 2) tama

/., grobla /.

Stttt, sm. -(e)g^ pl. —,
miara f. w handlu ledziami,

okoo omdziesiciu sztuk;

jeljn — geringe omset ledzi.

Sa'ttad), sm. =(e)g, p?. -en,

waach ot., ko waaszony,
pokadany.

Sa'ttadjen, «a. (b>ben) wa-
aszy, pokada, trzebi, ka-

strowa ogiera.

Su'ttanfet, sm. =g,pZ. —

,

kotwica ldowa.
Sa'üarbett, sf. robota/.

przy waach, okopach.

Sa'ttarbeiter, sm. =g, pl.

—, robotnik waowy.
Sa'ttörud), sm. «(e)g, pl.

»brudne, wyom ot.

Sa'tttuidife, sf. pl. ->n,

karabin perkusyjny.

Satten, I. vn. (f,aben) 1)

wi si, toczy si, falowa;
ifjr §a'ar roallte jej wosy fa-

loway; ber ©taub irjaflt

kby kurzu wij si w po-

wietrzu; bie roaUenben ©aaten
falujce zboe; bet rnallenbe

SBufen falujca pier; 2) wrze,
kbi si, kipie, burzy
si'; bag atut rtmttt mir in

ben 2tbern krew mi kipi w
yach; bag £erj roattt mir

nor greube serce mi skacze

z radoci ; II. vn. ([ein) chodzi

;

podróowa; pielgrzymowa,
odbywa pielgrzymk; auf

©rben — y na ziemi; III.

va. obacz Umroatten.

Su'ttCtt, sn. *3, 1) piel-

grzymka /., procesya f. ; 2)

obacz SBaCfung.

Sä'tten, va. (Ijaben) goto-

wa w wodzie; getraute Aar«

toffetrt gotowane ziemniaki.

Sa'tter,sm. -g, pl. — , obacz

SffiaUfabrer.

Sa'ttfaljret:, sm. =g, pi.

— , pielgrzym ot., ptnik ot.

Sa'ttfaljrerin, sf. pl. =nen,

pielgrzymka f. t
patniczka f.

Sa'ttfaljrt, sf. pl. -en,

pielerzymka f.

Sa'ttfa&rten, vn. (fein)

pielgrzymowa, odbywa piel-

grzymk.
Sa'ttfaCrtgfapettc, sf. pl.

=n, kaplica /., do której od-

bywaj pielgrzymk.

Sa'flfal)ri3flrt, sm. -eg, pl.

=e, miejsce odpustowe.

Sa'ttftfdj, sm. -eg, pl. =e,

obacz Söalfiftt).

S'att.ana,, sm. =e§, pl.

=gänge, droga waowa, cho-

dnik waowy.
aöa'ügCtDÖIDC, sn. =§, skle-

pienie n. pod waem forte-

cznym; kazamata f.
SBa'ttgratien, sm. =g, pl.

=gräben, fosa /. z waem.
Sa'ttfetter, sm. &, pl. —,

kazamata /., piwnica pod
waem fortecznym.

Sa'ttmetfter, sm. -§, pl,

—
,
przeoony ot., dozorca

ot. waów fortyfikacyjnych.

aöa'Ututjj, */. pl. -nüffe,

ob^c SBalnuB-

Sa'ttrat, sm. i n. obacz

SBalrat.

Satt'ro§, sn. -ffe§, pl. «ffe,

obacz 3Balro^.

2Ö0'ttfd)iIb, sn. -e§, pó-
ksiyc OT.

Sa'ttUHp, */• pl. =en, bu-

rzenie n. si; wzburzenie «.,

uderzenie «., nawa m., k-
bowanie n., falowanie n. ;

baä 3JJeer ift in — morze

faluje, jest wzburzone; bie

— be3 iBlute falowanie «.,

napyw ot. krwi; in — fein

by wzburzonym, zirytowa-

nym; bie «»en be ^er^en
skonnoci serca; fein $ul§

ift in — ma przyspieszony

puls; =en wzburzenia krwi;

in — geraten wzburzy si.

Saint, sm. -(e)3, 1) wir

ot. = SBafferrntrbel ; 2) stok

ot., spad ot. dachu, wau;
3) obacz $eufdjober.

Salmbad), sn. «(«)§/. Pl -

=bätt)er, dach ot. ze stokiem.
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iSa'inujj, */. pl. »nüffe,

woski orzech.

Sa'lniipaitm, sm. =bäume,
woski orzech (drzewo).

Sa'Imiftfdjalc, sf. pl =n,

upa /'., upina /. orzecha
woskiego.

SBa'tylafc, sm. =eS, pl
=pläße, obacz SBalftott.

Satyu'rßtgnacljt, sf noc f.

pr^ed w. Walpurg, noc

f. czarownic.

200'Irat, sm. =e§, olbrot

m„ szpik wielorybi.

ma'Uoft, sn. =ffe, pl »ffe,

ko morski, mors m.

Salftdtt, sf. pole n. bi-

twv.

Sälfd), adi. obacz SBelfdj.

Sa'lten, vn. (baben) 1)

wada, kierowa, rzdzi;
ber SSater maltet im £aufe
ojciec wada domem ; n>0

rob Gräfte ftnnlo — gdzie

rzdzi brutalna sia; unter,

ben roaltenben Umftanben w
daDych, zachodzcych oko-

licznociach; ©nabe — laffen

kierowa si ask; 2) mie
co na pieczy, mie o czem
staranie; id) laffe ©Ott für
ba Übrige — oddaj to

Bogu; mit etto. fdjaltenunb— rozporzdza czem wedug
woli; ©ott läfet feine ©nabe
über ib,n malten Bóg w asce
swojej czuwa nad nim ; eine

geiertagärufje maltet über bem
ganjen Drt witeczny spo-

kój panuje w caej miejsco-

woci ; über unferm ßinb bat

©ott geroaltet Bóg czuwa
nad naszem dzieckiem ; ba3
malte ©ott! daj to Panie
Boe! malte beine§ 2lmte§
sprawuj twój urzd, czy,
co do ciebie naley.

Satten, sn. -§, wadanie
«., wadza /"., rzdzenie n.

;

bo§ — ber orfehuna. i ba
gbttltdje — opieka /. opa-
trznoci, opieka boska; ba
ftiUe — ber £au§frau spo-

kojne wadanie gospodyni.

äöa'läWed), sn. -(e)8, bla-

cha walcowana.

Salj&Iet, sn. °t%, oów
walcowany.

SBalje, sf. pl =n, waek
m., walec m.

Sa'IjCtfcn, sn. =, elazo
walcowane,

Sßa'ljen, I. va. (haben)

wakiem równa, wakowa,
walcowa; bie ©änge im
©arten — równa chodniki

w ogrodzie ; ben £etg —
wakowa ciasto; baä @ifen— walcowa elazo ; II. vn.

(haben) taczy walca, wal-

cowa; III. roalgenb, ppr. i

adi. =e ©runbftücfe grunta
podzielne; bie SBaljenben
walcujcy pl, ci którzy tacz
walca.

Sä'IjCn, I. va. (haben)

toczy; einen fd)roeren ©tein
— toczy ciki kamie;
roätje ben ©tein »or bie Xüv
zatocz kamie przed drzwi

;

(przen.:) bie ©djulb auf jmnbn— zwali na kogo win;
man roäljt mir aüeö auf ben
§alö wszystko na mnie zwa-
laj; etm. in ber ©eele —
w duchu rozwaa co; II.

fid) — , vr. (haben) tacza si,
tarza si, wala si; fid) auf

bem ©raf Ijerum— przewraca
si po trawie; fid) im Äote —
tarza si w bocie; fid) Dor

Sachen — pokada si od
miechu, trz si ze miechu.

SBÖ'ljCIt, sn. =§, toczenie

n., zwalanie «., tarzanie n.,

przewracanie n. si; ba§ ift

jttm — mona pkn ze

miechu.
SÖa'ljeitaWarat, sm. =e§,

pl. >e, aparat walcowy.

ÜIBo'IjCnÖrUu*, sm. =e§, druk
walcowy.

Sa'IjCnfÖrmtg, adi. wa-
kowaty, walcowaty, oby.
Saljcnmaf djtne, sf. pl >n,

przyrzd m. do nawijania
lin.

Sa'Isenfd)netfe, */. pl »n,

zawój m.
Söa'ljer, sm. -§, pi —

,

walec m., walc m. (taniec).

SH'ljer, sm. -8, pl. —,
1) ten co toczy ; 2) (bic!lei=

bige§ 33ud)) gruba ksika.
Sä'ljIjOlS, sn. waek m.
Sa'ljrab, sn. «e§, pl.

=räber, koo n. na walcu.

2£a'I$ftafif, sm. =e8, stal

walcowana.

Sa'ljujcrf, sn. =e, pl. *e,

walcownia f. ; cig m. wal-

ców.

Sa'mme, sf. pi. =n, l)

podgardle n. ; aok m., skóra

z brzucha (u bydlt) ; 2) fla-

ki pl, jelita bydlce.

Söa'ttUJe, sf. pl-n, ^pod-
gardle n. ; 2) sabizna ». (z

boku brzucha); 3) kadun
m.

; fid) bie — füllen zatka
sobie kadun.

2Ö0tn§, sm. i sn. =fe8, pl.

SBämfer, kabat m. ; kaftan m.,

kamizelka flanelowa; (przen.:)

jmnbm baö — auflopfen zbi
kogo; jmnbm — unb §ofen
ausgießen zedrze kogo do
koszuli.

Sä'mSdjen, sn. *s, pl —,
kabacik m., kaftanik m.
Sa'mfen, va. (Ijaben)

jmnön — zbi kogo.

Sanb, */. pl Söänbe, i)

ciana /. ; mur m. ; eine —
gießen pocign cian; id)

fühle mid) nur rooljt in meinen
üier SBänben jest mi tylko

dobrze pomidzy mymi czte-

remi murami
;
ju ben SBänben

reben mówi do muru ; mit
bem ßopfe burd) bie — rennen
chcie gow przebi mur;
bie SBänbe Ijaben Dljren

ciany maj uszy; 2) f»a=

nifcbe — parawan m.
; gelfen=

manb bok m.gbrj, skaa/.; bie

SJiagenroanb cianka od-
kowa; bie üffiänbe schab m.
(ow.); bie SBänbe liny idce
w drabink od wierzchu
masztu (mar.).

Sa'nb&eHet&Mtg, */. pl
=en, przystrojenie n., powle-
czenie n. ciany.

2Ba'nbbcuiitrf, sm. =(e)§,

otynkowanie n. ciany.

SBCn&el, sm. *i, l) (3Ser=

änberung) zmiana /., odmia-
na, przemiana /., transfor-

macya /.; e§ ift ein — t>or=

gegangen zasza zmiana ; ofine

äBanf unb obne — fein by
niezmienny; ©ott ift obne
— Bóg jest niezmienny; 2)

(Sebenroanbel) ycie n., spo-

sób m. postpowania w yciu,
postpowanie n., postpek m.,

prowadzenie n. si; unbe=
fd)oltener — postpowanie
bez zarzutu; 3) (Sßerlebr)

Sfnlenber, ®eutf=poInif(fic§ S556rter6u.
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tok m., bieg »w.; im £anbel

unb — beg Sebeng we wszyst-

kich okolicznociach ycia;

4) bd m., zarzut m. ; bag

tft oftne — to jest bez za-

rzutu, bdu.
SBa'nbelbaljn, sf. chodnik

kryty.

Sa'nbcIDar, adi. 1) zmien-

ny, niestay, niestateczny;

2) po którym chodzi mona;
^elgrartien — madjen uprzy-

stpni skaliste drogi.

'Sa'ltbcluatfett, */. zmien-

no /., niestao /., niesta-

teczno f.

2öa'nbelfo3, adi. niezmien-

ny, stay.

SBn'nbeln, i. vn. (fein i

baben) 1) i, chodzi, prze-

chadza si; 2) (przen.:)

prowadzi si, postpowa;
unfträffid) — postpowa
prawidowo; auf bem 2ßeg ber

Sugenb — kroczy po drodze

cnoty ; I. va. (baben) 1)

zmienia, przemienia, od-

mienia; 2) einen Sßfab —
i cieka; Die ©onne roan=

be(t tbre abn soce odby-

wa woj bieg, swoje krenie.

Stt'nbeln, sn. *g, 1) cho-

dzenie n., przechadzanie n.

si; 2) zmiana /., przemiana

/., odmiana /., transforma-

cya /.

Sa'nbelftern, sm. «(e)§, pi.

=e, bdna gwiazda, planeta /.

2Banb(e)liin8, */. pi. =en,

przemiana /., transformacya

/.; przemienienie n. si, tran-

substancya J. (teol.).

äEßa'nberbtene, sf. pi. =n,

pszczoa wdrowna.
Sa'nbecMöife, sm.pl. gazy

narzutowe; szare gsi.

Sa'nberbud), sn. =(e)g, pi.

«bliebet, 1) ksieczka w-
drowna; 2) ksika/, z opisa-

mi p*odróy.

Sa'nberburfd), sm. =en,

pi. »en, wdrowczyk m.

SBa'nbefbroffel, sf. pi. =n,

drozd m. wdrownik.
Sa'nbem, sm. *s, pi. —

,

wdrownik m., wdrowiec m.,

przechodzie m., turysta m.

Sßa'nberfaU, sm. =en, pi.

sen, sóko m. wdrowiec.

2Ba'ubergefeü, sm. -en, pi.

:ert, czeladnik wdrowny.
Sa'nberlieufdiretfe, sf. pi.

=n, szaracza /.

Sa'nberjaljre, sn. pi. lata

pi. wdrówki.
SBo'nberlager, sn. *g, pi.

— , skad m. przenony.

Üöo'nbe rieben, sn. *, y-
cie koczownicze, niestae.

Sa'nbeileber, sf. wtroba
luchoma.

2öa'nberieljrer, sm. =g, pi.

— , nauczyciel wdrujcy.
Sa'nberlltft, sf. zamio-

wanie n. w wdrówce, podróy.

So'nbetmond), sm. =(e)3,

pi. »e, wdrowDy mnich.

3£a'nbern, L vn. (fjaben
j

fein) wdrowa, podróowa
pieszo; aug einem Drte —
wywdrowa skd; — geben

pój na wdrówk; et ift

ein öiet geroanberter SJlann

to czowiek, który duo po-

dróowa, duo widzia wiata;
mir finb bie ganje -Kadjt ge=

manbett maszerowalimy,
chodzilimy c? noc; feine
SBJegeä — i swoj drog;
(przen.:) aug bem Seben —
powdrowa na tamten wiat,
umrze; fein SBtnterroc! mufjte

ing £ei|baug — jego zimowe
palto musiao powdrowa
do zastawu; inö ©efingnig
— pój do wizienia; II.

roanbernb, pp. i adi. wdru-
jcy, koczujcy, koczowni-

czy; «eg SSolf koczowniczy,

wdrujcy naród; =e Söget
ptaki wdrowne; =e ©d)au=

fpietergefellfdjaft wdrujca
trupa komedyantów.

Söa'nbermere, sf. pi. -n,

nerka ruchoma.

Sßa'nberjjrebiger, sm. =g,

pi. — , kaznodzieja wdro-
wny.

Sa'ttbewatte, sf. pi. >v,

szczur m. wdrowiec.

2Ba'nberreuiter, sm. »g, pi.

— , mówca wdrowny.
Sa'nberfd)Óft, sf. wdrów-

ka /. ;
pielgrzymka /. ; auf

bie — gebeert i na wdrówk;
(pi zen.:) feine — auf (Srben

OoHenben zakoczy swoj
wdrówk na ziemi.

'SBa'uberSmami, sm. =(e)g,

pi. »leule, wdrownik w?.,

czowiek wdrujcy.
Sa'nberftab, sm. =(e)g, pi.

=fiäbe, kij wdrowny; jum
*e greifen puci si w drog,
na wdrówk.

Sa'nbertaitbe, sf. pi. =n,

gob m. wdrowiec.
2öa'nbertrtiWe, */. pi. =n,

trupa wdrujca.
SBa'nbening, sf. pi. =en,

wdiówka f, pielgrzymka/.,
podróowanie n., chodzenie

n. ;
— flanjer SSölfer wdrówka

caych narodów; — ber ©ee=
[en wdrówka dusz, przecho-

dzenie n. dusz, metampsy-
choza /.

Sa'nberberfammlung, sf.

pi. -en, zgromadzenie w-
drowne.

Sa'nberbogel, sm. -g, pi.

«üöget, ptak wdrowny.
Sßa'nberbotf,' sn. =t§, pi.

»DÖlfer, naród wdrujcy, ko-

czowniczy.

Sa'nberjett, sf. czas m.
wdrówki.

'SBa'nbfeft, adi. dobrze
trzymajcy si w cianie.

SBa'nbgemälbe, sn. -g, pi.

— , obraz cienny, obraz ma-
lowany na cianie.

Sa'nbgetöfel, sn. «g, pi.

— , tafle drewniane na cian.
Sct'nbljafeit, sm. =§, pi.

— , hak cienny, koek m.
w cianie do wieszania.

So'nbfalenber, sm. =g, pi.

— , kalendarz cienny.

Sa'itbfanun, sm. «(e)g, pi.

«e, kominek m. przy cianie.

gBa'rtbfarte, sf. pi. *n,

mapa cienna.

Sa'nbfraut, sn. =eg, pi.

»Itäuter, zielsko rosnce na
murach.

äÖa'nbtaug, sf. pi. =läufe,

pluskwa /.

Sa'nbleuujrer, sm. =g, pi.

— , lichtarz cienny, kin-

kiet m.

Sa'nbmater, sm. =g, pi.

— , malarz pokojowy.

Sa'nbmalerei, sf. malar-

stwo pokojowe.

2Ba'nbj)feiier, sm. *8, pi.

— , filar m., pilastr w., ko-

lumna prostoktna, sup
cienny.
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3Öa'nbJJl!tj, sm. =e§, tynk
m., tynkowanie n.

Sa'nbfäule, sf. pl. -n, sup
seif nny.

Sa'nbfdjirm, sm. =e§, pl.

»e, parawan m.
Sa'nbfdjranf, sm. =(e)3,

pl. =fd)ränfe, szafa/, w cianie.

Sa'nbfjnegef, sm. =§, pl.

— , lustro cienne.

Sa'n&ftän&ig, adi. przy-
cienny.

Sa'nbtafel, sf. pl. =n, ta-

blica cienna.

ÜBa'n&teWtdj, sm. =§, pl.

=e, dywan m., kobierzec m.
na cian, cienny.

Sa'n&hli, sn. =(3, liny

idce w drabink od wierzchu
masztu.

Sa'nbuljr, sf. pl. =»en, ze-

gar cienny.

2$a'nge, sf. pl. =n, i) lice

n., lica pl., policzek m.\

rote =n czerwone policzki

;

©alj unb 33rot madjt bie »en

rot sól i chleb rumieni po-

liczki ; bie ©d)am rötet irjre

=n rumieniec wstydu wy-
stpi na jej licach; 2) bie =n

eineä ©djraubftodc wargi
szrubsztaku.

SÖa'ngenbetn, sn. =<e)§,ko
licowa, jarzmowa.

35>a'nflcngrü6r^cn f
sn. =3,

pl. — , doeczek m. w policz-

kach.

Sa'ngenfjobfl, sm. =g, pl.

— , ktnik osadzkowy.

Sßa'ngettmuöfet, sm. =s, pl.

— , misie jarzmowy, licowy.

Sa'ngennerb, sm. =§ i =en, pl.

*en, nerw jarzmowy, licowy.

5Ba'ttfeH;aft, adi. chwiejny,

riesfay, zmienny.

Sa'nfelmut, sm. =(e)3,

chwiejno /., niestao /'.,

zmienno f.
Sa'ltfelmiitig, adi. chwiej-

ny, niestay, zmienny.

SBa'nfelmüttgfett, sf. obacz
SBanfelmut.

So'nfcn, vn. (Gaben i fein)

chwia si; waha si; er

roantte ju feinem ©effel zato-

czy si do krzesa, chwiej-

nym krokiem dosta si do
krzesa; ber getnb fing ju
— an nieprzyjaciel zawaha
si; rotr roetben roeber roetdjen

nod) — nie ustpimy ani

na krok; er roantt in feinem

@ntfd)Iuffe waha s : jeszcze

co do swego postanowienia;

ber 9? oben roanft mir unter

ben (Jüfjen z : emia mi si z pod
nóg usuwa; jum — bringen
zachwia; roanfe nid)t! bd
staym, niezachwianym; man»
lent), ppr. i adi. chwiejny,

wahajcy si.

2Ba'ttiett, sn. §, chwianie

n. si; wahanie n. si; treu

ohne — wierny bez chwiej-

noci.

SBanit, adi. kiedy; — roirb

er fommen? kiedy on przyj-

dzie? feit — ? od kiedy, od-

kd? id) roeijj nidjt raie ober
— nie wiem czy i kiedy; —
©ie nad) Ärafau fommen gdy
pan przyjedzie do Krakowa;
bann unb — niekiedy, cza-

sami, od czasu do czasu; —
aud) immer, (3 fei — eS motte

kiedykolwiek.

Sä'mtdjcn, sn. =§, pl. —,
wanienka /., wanieneczka /.

SSa'nne, sf. pl. =n, 1)

wanna /., wanienka /.; 2)

kosz m., przetak m. do czy-

szczenia zboa.
Sa'nnett, i. adv. non —

skd (zestarzae); II. va.

((jaben) przewiewa, oczy-

szcza (zboe).

Sa'nnenbab, sn. =(e)§, pi.

=bäber, kpiel /. w wannie.

Sanft/sw. »es, pl. 2Bänfte,

1) wole n., wacz m., kadun
m., brzuch m.

; fid) ben —
nottfiopfen napcha sobie

brzuch; 2) (^etfon) ein bider
— tucioch m.

SCnfttg, adi. brzuchaty;

SBa'ttt, pl =en, nap:'-

stniki pl. (majtków).

2$a'nttttU, sn, =e§, obacz
äöanbtau.

Sa'nje, */. pl. =n, plu-

skwa /.

Sa'njenkcrc, sf. pl. =n,

pkacina f., pktka /.

'Sa'njenbtume, */. pl. *u,

nachyek m„ pluskiewnik m.

Sßa'njenbntt, sf. pluskwie
jaja.

SMjfnbtfl, sm. kolendra
ogrodowa.

So'njcnfraut, sn. -(e)§, pl.

=Träuter, pchlica /., pczelnik
polny, rozmaryn polny.

Söa'njenmittel, sn. -g, pi.

— , redek m. przeciw plu-

skwom.
256a'njenneft, sn. =e§, pl.

«er, gniazdo n. pluskw.',

Sa'itjenfttdj, sm. =e, pi.

=r, ukszenie n. pluskwy.

Sa'it^entob, sm. =e§, obacz
SBanjenfraut, SBanjenmittef.

256anjtg,arf*. zapluskwiony.

Sa'wen, sn. =s> pl. —

,

herb m.\ einen Söroen im —
fuBren piecztowa si lwem,
mie lwa w tarczy herbowej';

ein — auslegen, erflären wy-
oy, objani herb.

Sa'Wettamt, sn. «e3, pl.

=ämter, urzd herbowy.

Sa'wenaiiSleger, sm. =§,

pl. —, armarysta m., biegy
m. w rozpoznawaniu heibów.

SBa'Mjenkredjttgt, adi.

uprawniony do noszenia
herbu.

Sa'wenbilb, sn. -eg, pl.

»biloer, figura f. w herbie.

Ba'Wettfjtnoe, sf. pi. =n,

zawizka herbowa.

Sa'Wentiiidj, sn. =e3, pl.

=büd)er, herbarz m.

äBa'wenfetb, sn. =e, pl.

=er, pole n. w herbie.

Sßa'Wenftgtn:, sf. pi. =en,

obacz äi>appenbilb.

aBa')Vctii)ottcr, sm. =§, pi.

— , figura podpierajca tar-

cz herbow.
SBa'wenlj'erolb, sm. =§, pi.

=?, herold herbowy, król her-

bowy.
Sa'Wenfenner, sm. =§, pi.

— , heraldyk w., armarysta m.

Sa'Wenföntg, sm. =§, pl.

«=e, obacz SOBappenberolb.

iJÖa'^Cnfunbe, sf. heral-

dyka/
1

., umiejtno heibowa.

2£a'Wenfiwbigc(r),sw. =en,

pl. =en, heraldyk m.
9Ba'^enfunft, */. obacz

SBappenfunbe.

Sa'^enmakr, sm. =§, pi.

— , malarz m. herbów.

SaWenmakrei', sf. ma-
larstwo n. herbów.

SÖo'^cnmantel, sm. *$,

pl. »mantel, obsona /. w
herbie.

51*
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Sa'wenf djtlb, sm. (an.) »es,

pl. =e (*?t), tarcza herbowa.

Sa'jtyenfdHitibet, sm. =8,

pl. — , rzebiarz herbowy,
uztycharz m. herbowych pie-

czci.

JSa'weuftjnicf), sm. «e§,

p?. =fpriie, dewiza f., napis

»i. na tarczy herbowej.

ga&a'Wenfttttf,*M.«e3,SBa'>'

JCnjterbC, »/"• ozdoba/, tarczy

herbowej.

Söa'Wneß, va. (Caben) fid)

gegen etroag — uzbroi si
przeciwko czemu.

üSJa'ran, */. pi. =g, obacz

äßarneioechfe.

Sarbet'n, sm. .(e)g, pl. -e,

probierz menniczy, górniczy.

SBarbtc'rcn, va. (baben)

próbowa, ocenia, szacowa
(monet).

SBd'fc, sf. pl. -n, towar
m., artyku m. handlu; au§=

gemergte — wybiórki pl.
;

grüne — ogrodowizna /.

;

!urje — towar norymberski;

rooCene -n, weniane mate-
rye; feibene =n, jedwabie pl.

;

ungletdje — mieszany towar;
(przen. :) ba§ ift eine faubere— to nic dobrego; biefe

2Mbd)en finb bod) leicbte —
dziewcata te lekkich oby-
czajów;' jeber Ärätner tobt

feine — kada liszka swój

ogon chwali; gute — tobt fid)

felbft dobry towar sam si
poleca.

2Ba'renabfenber, sm. »s,

pl. — , wysyajcy m. towar,

spedytor m.\ podawca m.
towaru.

Sa'renabäaljlungSgefdjäft,

sf. =e3, pl. -e, handel m. na
raty.

äBa'renabrefijettcl, sm. =g,

pl. — , etykieta /.

SBa'reuartifel, sm. =g, pi.

— , artyku m. handlu.

SBa'renaufnabmc, sf. obacz
SBareninueutur.

Sn'rcnaultton, sf. pl. -en,

wysprzeda /., licytacya pu-
bliczna towarów.

Sa'tenanSfubr, sf. wywóz
m., eksport m. towarów.

SSa'renbatten, sm. =g, pi.— , wóz n. towarów.

Sn'rCnbCbOtf, sm. »eg, za-

potrzebowanie n. towarów.

SBn'renbeftanb, sm. =eg,

pl. =beftänbe, zapas m. to-

warów.

Sa'rentmdj, sn. .(e)g, pl.

=büd}er, ksiga /. towarów.

Sa'rcneiitfiiljr, sf. przy-

wóz m., import m. towarów.

Sa'renetnfenber, sm. -g,

pl. — , nadsyajcy m. towary.

Sßa'rcnempfhnger, sm. =g,

pl. — , odbiorca m. towarów.

Söa'rengefdjäfr, sn. *«§, pl.

=e, Sa'renjjanbel, sm. =g,

handel towarowy.

Sa'renliauS, sn. =feg, pl.

=bäufer, magazyn m.
SÖa'rcnlenner, sm. =s, pi.

—, znawca m. towarów.

Sa'rcnlenntniS, sf. zna-

jomo f. towarów, towaro-
znawstwo n.

Sa'renfonto, sn. -g, pl.

=g, konto towarowe.

Sa'renlrebtt, sm. =(e)g,

kredyt m. w towarach, to-

warowy.

Sa'renfunbe, sf. znajomo
/. towarów, towaroznaw-
stwo n.

Sa'renloger, *». «g, pi.

— , skad m. towarów.

Sa'renlteferanr, sm. =en,

pl. =eit, dostawca m. towarów.

Sa'renmafter, sm. =s, pl.

— , strczyciel m. towarów,
faktor m.

Sa'renmatfe, sf. pl. =n,

obacz SBarenjeidjen.

Sa'renmeberiage, sf. pi.

=n, skad m. towarów.

2öa'rCH^arttC, sf. partya

f. towarów.

Sa'renjjretS, sm. =feg, pl.

-fe, cena f. towaru.

aöa'renprobe, sf. pl. -n,

próbka f.

SBa'rcnreöjnung, sf. pl. =m,
faktura /., rachunek m. za
towary.

aSBa'renfenbung, sf. pl. =en,

przesyka /. towarów.

aöa'renfenfal, sm. =g, pl.

=e, obacz SBarenmafler.

Sa'renftenUJtf, sm. =g, pi.

— , marka /., znak fabry-

czny,

äBa'renfteiter, sf. pl. =n,

podatek m. od towarów.

So'rcntaufd), sm. -eg, wy-
miana /., zamiana /. towa-
rów.

Sa'rcnbcrlouf, sm. =eg, pi.

=fäufe, sprzeda /. towarów.

Sa'renberlcfir, sm. =g, ruch
TM., obrót m. towarów.

Sa'renberfenber, sm. -s,

pl. — , spedytor m., wysya-
jcy m. towary.

'
Sßa'rcnberfenbung, sf. spe-

dycy&f, wysyka/, towarów.

Sa'renuerftdjenmg, sf. pl.

-en, ubezpieczenie n. towa-
rów ; towarzystwo ubezpie-

czajce towary.

So'rcnbcrftctgcrung, sf. li-

cytacya /. towarów.

äöa'renuertrieb, sm. =(e)g,

sprzeda /. towarów.

Sa'renberäeidjmS, sn. =ffeg,

pl. =ffe, spis m. towarów, kon=
sygnacya f. towarów, faktura

/"., cennik m.
SBa'rentoorrat, sm. =eg, pl.

-täte, zapas m. towarów.

SGßa'renjetdjen, sn. •§, pl
— , marka /., znak fabryczny

;

etykieta /.

Sa'rcnjott, sn. =eg, pl.

-jb'lle, co n., opata f. od
towarów.

So'rcnpg, sm. -eg, pl. =jüge,

towarówka /., ciarówka /.,

pocig towarowy, ciarowy.

5Bdrnt, adi. i adv. (rofirmer,

roärrnft) ciepy, ciepo; =eg

SEßaffer ciepa woda;. eg ift
—

jest ciepo; mir ift — jest mi
ciepo ; =e güfje baben mie
ciepe nogi; — baben bra
ciepe kpiele

; fid) — arbeiten,

geben, zegrza si przy robo-

cie, chodzeniu; man mufj fid)

— fjalten trzeba si trzyma
ciepo, trzeba si ciepo ubie-

ra^ jmnbm bie ©uppe —
batten grza komu rosó;
(przen. :) »e Siebe gorca mi-

o; jmnbm ben Äopf —
tttadjen suszy, kopota ko-

mu gow; fie ift raeber fatt

nod) — ani pieczona, ani wa-
rzona, kobieta bez ycia; eg

rotrb mir — umg £erg mocno
jestem wzruszony; — ft^etty w dostatkach; jmnbn —
batten nadskakiwa komu;
man mufj ba3 ©tfen fcbmteben,
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folange e§ — ift, naley ku
elazo, dopóki gorce.

2£a'rmc($), sn. =en, ciepe

«. ; id) effe nie =e ju Slbenb

nie jadam nigdy nic ciepego
wieczór.

2£a'rmuat>, sn. =e§, pi
=6äber, 1) cieplice pi, termy
pi. ; 2) ciepa kpiel.

üBa'tm&ter, sn. =(e)3, grza-

ne piwo.

a'rm6iiittg, adi. ciepo-
krwisty, (przen.:) porywczy,
prdki, gorcy.

äöa'rittöriidjtg, adi. ami-
cy, kruszcy si na ciepo
(metale).

Sa'rmlinimteit, sm. =§, pi
— , obacz Sßarmbab 1).

SÖä'rme, sf. ciepo «., cie-

po /., ciepota /. ; ftraj=

fenbe — ciepo promienie-

jce; fpejififdje — specyficzne,

gatunkowe ciepo
;
|e ute jaben

n)ir 20 ©rab — mamy dzi
dwadziecia stopni ciepa;
(przen.:) — ber SRebe zapa m.
mowy; er fpridjt, fdjreibt mit
— mówi, pisze z zapaem

;

fid) jjmnb mit — annehmen
zaj si za kim gorco.

a'rmeait§ftraf)Umg, sf.

promienienie w. ciepa.

Sä'tntCCtnllCit, sf. jednost-

ka f. ciepa ; cieplik m.
2Bo'rmecIcftncität,Sä'rmc-

eleftnjttät, sf. obacz Spermo»
eleftiijität.

Sa'rmeentjteCung, */. uj-

mowanie n. ciepa.

Sä'tmecrjCUgunß, */. wy-
twarzanie n. ciepa.

üBü'tmegrob, sm. =-(e)§, pi
=1, stopiui m. ciepa, cie-

pota f.

SÖ'imClcljtC, sf. nauka
/. o cieple.

Sä'ntteleiter, sm. =, pi
—

,
przewodnik m. cieplika;

(Sifen ift «in guter, §olj ein

fd)[ed)ter — elazo jest do-

brym, drzewo zym przewo-
dnikiem ciepa.

SBÜ'rmelCitUng, »f. przewo-
dzenie n., przewodnictwo n.

ciepa.

Sä'rmetettungSfäljigfett,«/.,

Sä'rmeteitungSberntögen, sn.

=§, zdolno /. przewodzenia
ciepa.

Sii'rmemeffer, sm. =3, pi.

— , ciepomierz m., termometr
m., kalorymetr m.

SM'rntemeffang, sf. termo-

metrya /., kalorymetrya /.

5Sft'rmen, L va. (Gaben)

grza, zagrza, ogrza; bie

©petfen — zagrza potrawy;
ba3 33elt — ogrza óko;
bie ©onne ruärmt soce
grzeje; II. fid) —, vr. (rjabeti)

grza, zagrza, ogrza si.

SÖä'rmer, sm. =»§, pi. '—,

przedmiot, który suy do
ogrzewania, ogrzewacz m.

Söä'rmeftOff, sm. =(§, cie-

plik m.

Sä'rmeftral)!, sm. =e§, pi
=en, promie m. ciepa.

SBä'rmetljerjrte, sf, teorya

f. o ciepocie.

Söä'rmeberliift, sm. =e3,

utrata f. ciepa.

Söä'rmejetger, sm. =§, pi.

— , ciepomierz m.
Sä'rmfiafdje, */. pi. »n,

flaszka /. do ogrzewania.

Sa'rmliatter, sm. =3, pi.

— , reszo ii.

Sä'rmljauS, sn. =fe3, pi.

Käufer, ogrzewalnia /. ; cie-

plarnia /., oranerya/.
335a'rm^Crjtg, adi. gor-

cego serca.

Sä'rmfraft, sf. sia ogrze-

wawcza.
Sa'rmluftljctjuiig, sf. ob.

Sufirjdjung.

SBä'rmofen, sm. <§, pi.

=rjfen, piecyk m. do ogrze-

wania.

Sä'rm^fannc, sf. pi. =n,

patelnia blaszana z wglami
do ogrzewania.

Sä'nmmg, sf. pi. -tn,

ogrzanie n.

Sa'rmuioffcrOcijung, */.

ogrzewanie n. wod gorc.
Sa'rmtoafferpitmpe, sf. pi.

=rt, pompa /. do gorcej
wody.

SM'rmstmmer, sn. =3, pi.

— , ogrzewalnia/.

Sa'weti>ed)fe, sf. pi. *n,

ostrzegacz m. (zool.).

Sa'rnClt, va. (fjaben) prze-

strzega, ostrzega, ostrzedz,

napomina; jmnbn »or etro.

— ostrzedz kogo przed czem;
er Itejs fid) nidjt roarnen nie

sucba napomnienia ; id)

marne Sie nor Ujm ostrzegam
pana przed nim ; nor £afd)en=

bieben wirb gewarnt ostrzega

si przed zodziejami kieszon-

kowymi; ftc warnt it)n, fid)

ju »erraten napomina go,

by si nie zdradzi; wer ge=

warnt' ift, ift fd)on balb ge=

rettet ostrzeony jest na wpó
uratowany.

aöa'rner, sm. =§, pi —

,

1) ostrzegacz m., przestrze-

gacz m.; 2) obacz SBarn»

eibedjfe.

Söa'ritiing, sf. pi =en,

przestrzeganie «., ostrzeganie

n. ; ostrzeenie n., przestroga

/'., napomnienie w., nauczka

/.; ba3 biene ibm jur —
niechaj mu suy za prze-

strog; raffen ©te fid) ba3

jur — bienen niechaj to

panu suy za przestrog

;

ba3 wirb mir eine — fem
to mi bdzie nauczk.

Sa'rtiiingänif, sm. =e3,

pi. «e, gos ostrzegajcy.

Ba'wiing§ftitnme, 'sf. pi.

=11, gos przestrzegajcy.

äfta'rnunßgtafet, s pi =n,

tablica /. z ostrzeeniem.

Sßa'rnimgSjcicljett, sn. «s,

pi — , znak ostrzegajcy.

Sarg i SBerg, sn. «s,

kaki pi.

Satt, sm. =(e)3, pi =e,

stranik m., dozorca m.,

stró m.
Sa'rte, sf. pi. =n (iffiart-

turm), stranica /., obserwa-
toryum n.

;
(przen.:) ber

Stdjter fte^t auf einer fiöljerm

— poeta stoi na wyszym
poziomie.

Sa'rtefrau, */. pi «en,

piastunka /., kobieta piel-
gnujca chorego, posuga-
czka f.

Sa'rtegelb, sn. .e§, cza-

sowa emerytura; pensya tym-
czasowa, poczekalne n. ; er

ift auf — gefegt jest czasowo
emerytowanym.

Söa'rten, I. vn. (b;aben)

1) (erwarten) czeka, pocze-

ka, oczekiwa; — ie Bier

fo lange! poczekaj pan tu-

taj troch; er fann — ! niech

poczeka! roenn ©te —, nrb
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eS nid)t 2$r ©djabe fein nie

stracisz pan nic, czekajc;

ba tonnen ©te — , bis ©te

fdjroarj werben moesz tak

czeka a do Bdnego dnia,

a ci oko pobieleje; unge=

bulbig — wyczekiwa nie-

cierpliwie; roart, trenn id)

bid) erroifd)e poczekaj, jak

ci zapie; — bi§ einem bie

gebratenen $au6en ino 2ftaul

fliegen czeka a pieczone

gobki wlec do gbki

;

id) 'roarte auf'S^« 33eferjte

czekam twoich rozkazów;

mit bem ©[fen auf jmnbn —
czeka na kogo z jedzeniem

;

er läfet lange auf ftd& — daje

dugo na siebie czeka; neue

©d)anbe mattet bein nowy
wstyd ciebie czeka; ftd) mübe
— zmczy si czekaniem

;

2) pilnowa kogo, czego,

piastowa; pielgnowa, do-

glda; feines! SHmte, feine

SSerufeä — piastowa urzd,
zawód; feines SetbeS — pil-

nowa swego zdrowia; II.

va. bie Rinber — piastowa
dzieci; einen Äranlen — pie-

lgnowa chorego; ba i«f)
— krzta si okoo byda.

So'tten, sn. <§, 1) cze-

kanie «., oczekiwanie «.,

wyczekiwanie n. ; nad) lan=

gem — po dugiem wycze-
kiwaniu; id) bin beö •=§ mübe
duej czeka mi sie nie chce

;

2) obacz SBartung."

SM'rler, sm. =§, pi. —

,

dozorca ?n., stranik ot.;

piastun ot., pilnujcy ot.

Sorten«, sf. 'pi. -nen,

piastunka /. ; dozorczyni /.

;

posiadaczka f.

Sä'rtert)au3, sn. -fe§, pi.

Käufer, domek ot. stranika.

Sa'rtefaaf, sm. «(e)s), pi.

=fäle, poczekalnia /.

So'rtefdjulc, sf. pi. «n,

ochronka f. dla dzieci.

Sa'rteäett, sf. czas ot.

próby.

SÖa'rtejimmer, sn. =§, pi.

— , poczekalnia f.

aöa'rtturm, sm. =e§, pi
«türme, obacz SBarte.

Sa'rtUttg, sf. pi. =en, pia-

stowanie n.
;
pielgnowanie n.,

dogldanie n., dogld ot.,

dozór ot.; er Ijat bie — ber

£unbe ma dozór nad psami.

SÖam'm? L adv. dlaczego,

czemu; — nid)t? — nid)t

gar? dlaczego nie? — {jat

fie fo geroeint? dlaczego
tak pakaa? id) roeif} nicfjt

— niewiem dlaczego; II.

SBarum, sn. ba§ — przyczyna

/., powód ot., motyw ot.

3iWrjd)en, sn. «§, pi —

,

brodaweczka f.

Sürtoolf, sm. =e§, pi
«roblfe, obacz SBerroolf.

Stt'rje, sf. pi. «=n, bro-

dawka f., gUZ OT.

Sa'rjcnförttttg, adi. bro-

dawkowaty.

Sa'raenfäfer, sm. .$, pi
— , bdlik rudoskrzydy.

Sa'rjenfujlange, sf. pi »n,

brodawkow ot.

SBo'rjcnmittcI, sn. =§, pi
— , rodek ot. przeciw bro-

dawkom.
Sa'rjenfd)n>etn, sn. «es,

pi «e, guziec ot.

SBtt'rjig, adi. brodawka-
mi obrosy, brodawczaty.

2Öd3, I. pron. neulr. 1)

(pytajce) co, czego ? — ift

ba§? co to jest? — bann?
co potem? — weiter? co

dalej? — fe&It 3&nen? co

panu jest? — gibf? co

tam? co sycha? — büft'S?
i co to pomoe? »on — ift

bie 9tebe? o czem mowa?;
ju maß? na co? mit — tjaft

bu ba§ gemad)t? z czem zro-

bie to? — roiaft bu?
czego chcesz? — fragft bu?
o co si pytasz? — weifj

id), mag bann gefd)iebt? a czy

ja wiem, co potem sie stanie?
— loftet biefer ©toff? ile

kosztuje ta materya? — fie

fagen! — co pan mówi! —
bann! a co? — nun! co

dalej ! a teraz ! ad) — ! a co

tam! — fc&on roieber! co

znowu! — ladjft bu? czego
si miejesz? — bift bu fo

bbfe? czego, czemu taki

zy? er roeifj nicbt, — er tun

foH nie wie, co zrobi; id)

roeifj nid)t — er roiH nie wiem
czego chce; 2) — für

ein, eine, ein, jaki, jaka,

jakie; — ift ba3 für eine

ga&rif? co to za fabry-

ka? — für ein ©lüdM co

za szczcie! — für eine

grau! co za kobieta! id)

roeifj nid)t — für ein Arbeiter

er ift niewiem jaki z niego
robotnik; er fjat einen |©ar=

ten unb — für einen! ma
ogród ale jaki! 3) (roet=

d)e§, bag, roaS) co, to co;

aHe§, — mid) betrifft wszyst-

ko, co mnie dotyczy; — er

mir fagte, glaube id) nic&t nie

wierz w to, co mi powie-
dzia; — nod) fcblimmer ift

co jest jeszcze gorzej; er

fd)rie, — er fonnte krzycza
z caych si, krzycza co
móg; — freue id) mid) bar-

Über! jak ja si z tego cie-

sz! — e aud) fei cokolwiek
by nie byo; e§ fei, — e§

rooÜe niechaj bdzie, co chce;
— bu aud) immer roiUft

czegoby tylko zechcia,

czegokolwiek sobie yczysz;
4) co, co, czego, czego

;

roei&t bu — 9eue§? czy wiesz

co nowego? beffcr — al
nid)t<3 lepiej co anieli nic;

fo — habe id) nie gefefjen nie

widziaem czego podobnego

;

bag ift — anbereS! to co
innego! ba§ ift — 9ied)te§!

a to ci adna sprawa! II.

— , sn. ba§ 2Bie unb ba§ 32a§
jak i co; ein unbefannte
2Ba§ neznane co.

Sa'fdjanftalr, */. pi. =en,

pralnia n., praczkarnia /.

Sa'fdjawarat, sm. >(e)§,pl

•e, przyrzd ot. do prania,

przyrzd ot. do mycia.

2Ba'fd)&anf, sf. pi »banie,

awka f. do prania.

2$a'fd)bar, adi. dajcy si
pra, do prania.

2ö(Tfd)biir, sm. szop ot.,

pracz ot.

Sa'fdjficrleti, sn. «§, pi
— , miednica /. do mycia.

2£a'fd)&Iail, sn. -g, farbka

/. do prania.

2Ba'fu)bIöitei, sn. -§, pi
— , kijanka f. (do prania),

pralnik ot.

Sa'fu)bOtf, sm. «e8, pi
sböde, bidet OT.

SÖa'f^buo), sn. -eg, pi.
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=büd)er, ksika /. zawiera-

jca spis bielizny do prania.
'
Sa'fdjbutte, */. pi. =n,

SÖO'fdjbÜtte, sf. pi *n, sza-

flik m.

280'fdje, sf. 1) pranie n.;

mte ift bei unS — mamy
dzisiaj pranie; geben ©ie

biefeä §anbtud) in bie —
daj ten rcznik do prania;

ba§ ßfeib'ift in ber — su-

knia jest w prania; feine

fdjmufcige — oor aKen Seuten

roafcben pra publicznie swoje

brudy; 2) mycie «., opaki-
wanie n. (rudy); 3) bielizna

/.; fdjmufcige — brudy pi
;

id) Cattc oiel auf fd)öne —
zaley mi bardzo na piknej
bieliznie; 4) obacz SBafd)»

IjauS.

2Ba'fu)ed)t, adi. wytrzy-

may na pranie; prawdziwy;
ein =er ©emofrat prawdziwy
demokrata.

Sö'fdjegefdjüft, sn. =e§,

pi. ;t, magazyn m., sklep

m. z bielizn.

Sa'fdjen,
'
roafdje, roäfdjft,

roäfd)t, mufa), b>be geroafdjen,

I. va. 1) pra; fie roä[d)t

bleute ona pierze dzisiaj; —
Iaffen da pra; 2) bzdurzy;
papla; II. va. (Ejaben) 1)

my, umy, puka, pra ; bie

£änbe — my rce; ba3 ©e=
fcbirr — umywa naczynie,

pomywa; bie Sßinfel — pa-
ka pendzle; (przen. :) jmnbm
ben $opf— zmy komu gow,
wytrze komu kapitu ; id)

roafdje meine £änbe in Un»
fdjulb umywam rce; er fann

fid) nid)t roieber rein — nie

moe si ja wykrci, oczy-

ci; eine £anb roäfdjt bie

anbere rka rk myje ; einen

3Jtobren 'fann' man nidjt roeifj

— murzyna nie wybieli

;

2) my, puka (rudy);

bie ©djriften — czyci
czcionki; III. fid)

—
, vr.

(fiaben) my si; ba3 fiat fid)

geroafcfjen to wcale do rzeczy;

baö ift ein SBein, ber fid) ge=

roafdjen fiat to bardzo dobre

wino.

28a'fd)ett, sn. =3, 1) my-
cie n.

;
pukanie n., oczyszcza-

nie n. ; 2) pranie n.

SBä'fdjer, sm. •=§, pi. —

,

1) pracz m.\ 2) ten co myje,

pucze mineray ; 3) gadua
m., papla m.

aöä'fcfjerm, */. pi. =nen,

praczka f.

2ßäfd)eret', sf. pi. =>en, i)

pranie «., mycie n. ; 2) pral-

nia f. ; 3) gadanina /., pa-

planie n.

Sö'fdjerloljn, sm. =e§, pi.

=Iößne, zapata /. za pranie.

Sä'fd)efd)raitf, sm. <e)§,

pi. 'fajränfe, Bzafa f. na
bielizn.

Sa'fdjfafe, sn. =ffe§, pi.

«fäffer, pralnik m., balia f.

a'fd)frau, sf. pi. -en,

praczka /., pomywaczka /.

SBo'fdjßClb, sn. •(§, pie-

nidze n., zapata /. za pra-

nie.

Sa'fdjgelte, sf., Sa'fdjge-
rat, sn. =es, pi. =e, SBa'fd)=

gefdjirr, sn. *(e)3,_ pi. =e,

sprzty pi., naczynie n. do
prania.

Sä'fäjßCfpft, sn. =e§, pi
=e, obacz äMfdjegefcbäft.

Sa'fu)flOtt), sn. =e§, zoto
wymyte.

2Ba'fd)I)afi, adi. gadatliwy

2öa'fd)banbfd)ufie, sm. pi
rkawiczki pi do prania.

'
Sa'fdröauS, sn. -fe, j>z

sfiäufer, pralnia /.

Sa'fdjfafteu, sm. =g, pi

•lüften, umywalnia /.

Sii'fu)fafteit, sm. =§, pi

»fdften, szafa /. na bielizn

Sa'fdjletter, sm. =S, pi
—

,
praczkarnia/. w piwnicy

Sa'fdjfeffel, sm. -s, pi —
kocio m. na bielizn.

Sä'fdjKfte, sf. 'pi =n

skrzynia f. na bielizn.

Sa'fdjflammer, sf. pi =n

SBn'fdiflammer, sf. pi -n,

drewienko n. do zatykania

bielizny na sznurze, szpilka

drewniana.

Sa'fdjforß, Sä'fdjforb,
sm. =(e)ä, pi =!örbe, kosz m.
na bielizn.

Sa'fc&füdje, */. pi. -n,

praczkarnia /., pralnia /.

aßa'fdjlawen, sm. =3, pi
— , cierka f., mytka /.

;

(przen. :) czowiek m. sabego
charakteru, bez woli.

Sa'fdjlaUflC, sf. ug m. do
prania.

So'fAICÖCr, sn. '§, skóra

f. do prania.

Sa'fdjlebern, adi. -t ^anb»

fdjufje rkawiczkipi do prania.

3Ba'fd)letne, sf. pi «n,

sznury pi. do wieszania bie-

lizny.

2öa'fd)mä&djen, sn. *§, pi.

—, Sa'fdjmaßb, */. pi »mag-
be, pomywaczka f., praczka f.

2BO'fu)montCr, sf. akwa-
rel m.

a33a'fd)mofd)inc, sf. pi =n,

maszyna /. do prania.

2Ba'fdjmauI, sn. «(e)g,

obacz 2i5afd)roeib 2).

Sa'fd)mittel, sn. =§, pi
— , rodek m. do prania.

Sa'fdjnaj)f, sm. =e§, pi
»näpfe, naczynie n. do prania.

Sa'fdftlafc, *m. =e8, ^.
»plä^e, miejsce n., gdzie pior
bielizn.

2Ba'fu)))UH)er, sn. 4, pro-

szek uywany przy praniu.

Sä'fu)rottc, sf. pi =n,

magiel m.

28a'fd)fä)ranf, sm. -e§, pi
•fd)ränfe, obacz 2Bäfd)faften.

Sa'fö)[d)ti)antm, sm. -t§,

pi »fc&roamme, gbka /. do
mycia.

Sa'fd)fd)iiffel, sf. pi -n,

miednica f.

Sa'fdjfetfe, */. pi. «n,

mydo n. do mycia, mydo
n. do prania.

So'fd)tag, sm. .(e)s, i>?.

=e, dzie, w którym si pierze.

Sa'fdjttfdj, sm. -e3, ^?.

<e, umywalnia f.

Söa'fÖjtO^f, «m. =e, p?.

=töpfe, garnek m. do goto-

wania bielizny.

2Ba'fu)trojj, sm. =(e)8, pi.

=tröae, niecka f. do prania.

Sa'fdjung, sf. pi. -en,

pranie n.\ mycie «., obmy-
wanie «.

Sa'fd)tDannc, */. pi. -n,

wanienka /. do prania.

Sa'fdjactffer, sn. >§, woda
/*. do prania, woda do my-
cia; pomyje pi, opuczyny pi

Sa'fdjtodb, sn. .-e8, pi
=er, 1) praczka /. ; 2) gadua
/., papla /. •
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So'fdjlDCtf, sn. -(e)$, pa-
czka /*.

SBit'f ifoettel, sm. «g, pl. —,
spis m. bielizny do prania;

(przen.:) komunikaty rzdo-
we dla prasy.

SSta'fdjjClig, sn. .(e)§, obacz

Sßafdjgelte.

So'fdisubcr, sm. •§, pl.

— , cebrzyk m. do prania.

Stt'fcn, sm. '-*>, pl. —

,

(zastarzay wyraz) 1) trawnik

m. ; ka /.; 2) (cfjmbanger)
cierwisko ».; 3) obacz ga=
fcbine.

Sa'fenbanl, sf. pi. =bänfe,

obacz ^afenbanf.

2$a'femneifter, sm. *§, pi.

—, hycel m., oprawca /.

ÜBa'ffer, sn. .§, ^?. Sßäffer

1) woda /. ; frifcfjeg, ttübeg,

flieftettbeä — wiea, mtna,
pynca woda; focbenbeg —
wrztek m.\ ftebenbeg —
nieciecz f.\ im — lebenb

yjcy w wodzie, wodny; 2)

lölnifcbeg — koloska woda,
koloska wódka ; ©alg— sona
woda; £rtnf— woda do picia

;

©ee— morska woda; 3) (ein)— woda /., rzeka /., jezioro

»., morze n. ; bag — ftetgt,

bag — fällt woda wzbiera,

woda spada; am — na brze-

gu; unter bem — pod wod;
übet bem — na powierzchni
rzeki, jeziora, morza; über
bag grojje — fahren prze-

pyn przez ocean; gu —
unb gu Sanb na wodzie i l-
dzie; gut inä — gefjen py-
wa dobrze; unter — fteben

by zalanym wod, by pod
wod; unter — fefcen zala
wod; bei — unb rot ftfcen

by o wodzie i chlebie; bag
— fiatten by nieprzema-
kalnym

; gu— roerben (przen.
:)

spezn na niczem; gu —
macben (przen. :) zniweczy
komu nadzieje; bag — gebt
ifjm btä an ben $atg, an ben
Äragen woda siga mu po
szyj, niema dla niego pra-
wie ratunku; — ing 2J?eer

tragen robi co zbytecznego,
nosi wod do rzeki; bag ift— auf feine 9JJüfjle to woda
na jego myn; er fpridjt fpa«
ntfcf) mte — mówi pynnie

po hiszpasku; er reidjt ibm
nicbt bag — nie dorównywa
mu ; er rairb fid) nicbt länger

über — fialten fönnen nie

utrzyma si duej; arme
2eute focben mit — biedacy
obchodz si byle czem; ber

Sföunb läuft mir nott —
linka mi do ust przychodzi

;

Big babin läuft nod) niel —
ing SDleer do tego czasu je-

szcze wiele wody upynie;
ftttte — ftnb tief cicha woda
brzegi rwie; ber $rug gebt

fo lange gum — , Bid er bridjt

nosi dzban wod, a si ucho
urwie; — \)at feine alfen
woda jest zdradliwa ; 4) a)

(©erum) sarowica /.; b)

(©d)roei|) pot?M.; c) (tränen)
Izy pi. \ d) (Urin) mocz m.,
uryna f.\ (oa) — abfcbjaßen
moczy, urynowa; 5) poysk
m. ; ein 2>iamant non reinem
— dyament czystej wody;
(przen.:) ein ©cburfe nom
retnften — prawdziwy, czy-
stej krwi szuja.

Sa'fferablaj?, sm. =ffeg,

Sa'fferableUung, sf. pi. =en,

odpust m. wody; wodocig m.

aöa'fferabfdjlng, sm. -e8.

spust m. wody (w stawach).

aöa'fferaujanfimg, sf. uto-

czenie n. wody.

Sßa'fferaber, sf. pi. =n,

ya wodna; naczynie limfa-
tyczne.

aöfl'ffcram^fer, sm. »§, pi.
— , szczaw wodny.

Sa'fferamfel, */. pi. -n,
kokoszka wodna, pluszcz m.

Sa'fferurm, i. sm. -eg, pi.

=e, odnoga /. (rzeki, potoka);
II. adi. ubogi w wod.

Sa'fferartig, adi. wo-
dnisty.

SBa'ffcrarjt, sm. «eg, pi.

«ante, hydropata m.

Sa'fferaffel, sf. pi. -n,
rybosz ?»., narybnik m.,
oliczek m.

Sa'fferaft, sm. -eg, pi.

«äfte, gazka pasoytna,
dzika, wilk m.

Sßa'fferaitge, sn. -g, pi.

=n, puchlina /. gaki ocznej.

Sa'fferbab, sn. -eg, pi.

»bäber, kpiel f. w czystej

wodzie; (w chemii) ania
wodna.

Sßa'fferBau, sm. -eg, bu-

dowa wodna.

2Öa'fferbaMttgcttieur,(wym. :

enior), sm. -g, pi. =e, in-

ynier m. od budowy wodnej,
bydrotechnik m.

Sa'fferbcmliinft, sf. budo-
wnictwo n. wodne, hydrau-
liczne, hydrotechnika /".

Sa'fferbaiiten, sf. pi. bu-
dowie wodne.

Sa'fferkden, sm. -g, pi.

— , miednica /. ; koryto n.

rzeki ; kotlina f. u fontanny.

äöa'fferbeplter, sm. =g, pi.

— , wodozbiór m., zbiornik

m. na wod, rezerwoar wodny,
cysterDa f.

"
Sa'fferbefthäbtgt, adi.

uszkodzony przez wod.
Söa'fferbefdireiber, sm. =8,

pi. —, hydrograf m.

Sa'fferbefdjm&ung, sf.

hydrografia /.

Söa'fferbett, sn. -(e)g, pi.

-e, koryto n. (rzeki); oe
wodne.

SBa'fferbetooljner, 8m . -g,

pi. —, mieszkaniec wodny,
zwierzta wodne.

Sßa'fferöirne, sf. pi. =n,

gruszka wodnista.

Sa'fferbläSdjen, sn. -g, pi.

— , obacz SBafferblafe.

2£a'fferbtafe, sf. pi. -n,

baka wodna; bbel w.; 2)

opryszczek m., opryszczka /.,

pcherzyk m.
'Sa'fferblattern, sf. pi.

obacz SBafferpocfen.

2ßa'fferMait, adi. jasno
niebieski.

SBa'ffcrblet, sn. «eg, oó-
wek m., biaokrusz m., mo-
libden m.

Söa'ffcr&Ienbe, */. pi. -n,

zawarcie oklinione.

SÖo'ffcrblume. sf. pi. =n,

grzybie m., wodorost m.

SBa'ffcrbret, sm. =eg, wo-
dzianka t'.

Sa'fferbnidj, sm. »(,*)$, pi.

=brüd)e, wodniak m., puchlina

/. moszen, nabrzmienie n. w
worku jdrowym.

Sä'ffcrdjcn, sn. .§, pi. —

,

maa woda.

200'ifcibamm, sm. -eg, pi.
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«bämme, tama, grobla wstrzy-

mujca wod.
Sa'fferbamjjf, sm. «eg, pi.

-bämpfe, para wodna.

Sa'fferbeutet, sm. *g, pi
— , hydromanta m.

Sa'fferbeuterei, sf. hydro-

mancya /'.

Stt'ffCtbtdjt, adi, i adv. nie

przepuszczajcy wody, nie-

przemakalny
;

nieprzema-
kalnie.

Sa'fferbtdjte, Sa'fferbtaV
tißfcit, sf. nieprzemakal-
no f.

SBa'fferboftor, sm. «g, pi.

=en, lekarz leczcy wod,
hydropata m.

2Ba'fferboft, sm. =eg, pi. «e,

Sfl'ffeibofte, sf. pi. =n, sa-

dziee m., upatrek m., kono-
pnica f.

Sa'fjerbrmf, sm. =eg, ti-

nienie n. wody.

äßa'fferbnidieljre, sf. hy-
droßtatyka /.

2Ba'ffctbtutttt)Ctf, sn. -eg,

pi. «e, maszyna hydrauliczna.

SBa'fferbunft, sm. -eg, pi
«bünfte, para wodna, opary
wodne.

Sa'fferburdjiajj, sm. -ffeg,

pi. =läfje, kana prowadzcy
wod, akwedukt m.

SVffembedife, */. pi. =n,

jaszczurka wodna.

äBa'ffereimer, sm. *§, pi.

— , wiadro »., wborek m.
na wod, kube m.

SSa'fferentbecfer, sm. =g,

pi —, ledzcy m. wody
sczce si pod ziemi, by-

droskop m.

Sa'fferewid), sm. .§> pi
-f, bluszcz, powój wodny.

SBa'fferer, sm. =$, pi —

,

obacz Bafferttager.

2öa'ffCterjCUpng, sf. two-
rzenie n. wody.

2Sa'fferfabett , sm. =g, pi
=fäben, glon m., zrostnica /.,

wodnica /'., zielenica f.
2Sa'fferfaJjrt, sf. pi. =en,

przejadka /. woda.

Sa'fferfaH, sm. ' -eg, pi
-falle, wodospad m.; giofter.— katarakta /.

jSa'fferfang, sm. =eg, pi
«fange, zbiornik m. na wod,
cysterna /.

3Ba'ffctfar&c, sf. pi. «n,

kolor wodny, farba wodna;
mit =n malen malowa akwa-
relom.

Jjßa'fferfar&engemälbe, sn.

«g, pi. — , akwarela f.

So'ffcrfarbcnmalcc, sm.

=g, pi —, akwarelitta m.

Sa'fferfarueumateret, */.

malowanie n. akwarel.

Sa'fferfaft, sn. =ffeg, pi.

=fäffer, beczka /. na wod,
slsriew m.

'3£a'fferfeft, adi. 1) obacz

roafferbicfjt; 2) ein =fg ©djiff

okrt wytrzymay na wod.

Sa'fferfeueraerf, sn. -eS,

pi. =?, ogie sztuczny zapa-

lony na wodzie.

2Ba'ffetf(aie, sf. paszczy-
zna /., poziom m. wody.

Sa'ffcrffafu^e, sf. pi. =n,

butelka /., flaszka/., karafka

f. na wod.
Sa'fferjteif, sm. -eg, pi

=e, plama f. ss wody.

üJÖa'fferfloIi, sm. -eg, pi.

=flÖl)e, pcha wodna, skoczy-

nóg m., kie m.

Söa'fferflwt, */. pi. =en, po-

wód /., wylew m., potop ni.

SBa'fferfradjt, sf. pi. «en,

fracht wodny, transport m.
wod.

Sa'ffCrfCCt, adi. nie za-

wierajcy wody.

3£a'fferfreunb, sm. -cg, pi.

-e, zwolennik m. wody.

Sa'fferfrofcfj, sm. -eg, pi,

=fröfdje, aba wodna.

Sa'fferfurdje, sf. pi -n,

przegon m., przegonica /. (na

roli)-

cfffergafle, sf. i) sapisko

n., grunt zdrojowaty; 2) ka-

waek m. tczy.

Sct'ffergang, sm. «eg, wo-
dociek m., kana m. dla od-

pywu wody, miejsce, którem
woda odchodzi, rów m., prze-

kopa f., koryto »., akwedukt
m., wodocig m.

Sa'ffergürfje, sf. pi. *n,

krwawnik wodny, okrnica f.

Sa'ffergant, sn. «ei, pi.

=e, orlan kosowy.
Stt'ffecgcMÖf C, sn. *%, baki

pi. na wodzie.

9©a'ffcrgCfflI;r, sf. niebez-

pieczestwo, którem woda
zagraa.

aöa'ffergeföft, sn. «eg, pi.

=e, 1) naczynie n. na wo-
d; 2) naczynie surowicze,

limfatyczne.

aßa'ffergcflügcl, sn. »§,

ptactwo wodne.

Sa'fferge&att, sm. »eg, ilo
f. zawartej wody.

äBa'ffergetft, sm. -eg, pi
IX, duch wodny.

üJBa'ffergcredjtigfeit, sf.

przywilej rzeczny.

Sa'ffergerinne, sn. •§, po-

gródka f. (geol.).

Sa'ffergefdjtoiilft, */. pi.

=fd)roiUfte, puchlina wodna,
torbiel wodny.

Sa'ffergefeCgebung, sf.

ustawodawstwo wodne.

Stt'ffergett>ädjS, sn. =fe§,

pi. =fe, wodorosty pi, rolina
wodna.

Sa'ffergeuitdjt, sn. -eg,

ciar wodny.

'Sa'fferglaS, sn. -je«, pi.

«gläfer, 1) szklanka f. na wo-
d; 2) sylikat m. potau i

sody, krzemian sodowy lub

potasowy.

äßtt'ffergletdj, adi. i adv.

1) poziomy; poziomo; 2) po-

dobny do wody.

Sa'ffergleidje, sf. linia

pozioma.

Sd'ffergott, sm. «ea, pi.

«gölter, boek wodny; Nep-
tun m.

(

Sa'ffergottheit, sf. pi. =en,

bóstwo n. wodne.

SBa'ffergötttn, sf. pi «nm,
bogini wodna.

Sa'ffcrgtaDcn, sm. =§, pi.

«graben, rów m. do odpro-

wadzenia wody.

Sa'ffergro§, sn. -[eg, pi.

=QTäfer, sitowie n.

SÖo'ffecgcuöe, */. pi. -n,

stok w., dó m., do którego
woda cieka.

Sft'ffcrgrÜn, adi. zielony

jak woda.

3Bo'ffcrgu^, sm. =gu[f(g, pi
«güffe, ulewa f.\ polewanie n.

So'ffcr^a^n, sm. =(e)g, pi
=t)ä^ne, kurek m. przy wodo-
cigach.

'Sa'fferljaljneitfu&, sm. «eg,

pi. «ifüjje, jaskier jadowity.
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Sa'fferljaUig, adi. zawie-

rajcy wod.
Cfferljact, adi. suszony

na powietrzu (garncarstwo)

;

»er äBeg droga ubita przez

deszcze.

89?a'ffCrljanf, */. upatrek iw.

Sa'ffcrljctiemafdjtnc, sf.pl.

=n, pompa hydrauliczna.

Sa'fferljcilanftalt, sf. pi.

-en, zakad wodoleczniczy,

hydropatyezny, wodoleczni-

ca f.

Sa'fferljCtlfUlt&e, sf. lecze-

nie w. wod, wodoleczni-

ctwo n.

äBa'ffcr$eiWitofttcr, sm. *§,

pi. — , hydropata iw.

Sa'ffccljctlmct^obe, sf. pi.

=n, metoda wodolecznicza.

Sa'ffcr^CtJUng, */. ogrze-

wanie parowe, par wodn.
2Öa'fferJ>efl, ad'i. jasny,

przeroczysty jak woda.

äßa'fferplje, */. wysoko
f wody.

Sa'ffct^olbcr, sm. =g, pi.

— , Sa'ffcrtyolitnber, sm. =g,

kalina zwyczaj aa, kalina

morska.

Sa'fferliofe, s f- *>»• =«/
trba wodna, morska, sup
wodny, morski.

Söa'ffeityufw, sn. §, pi.

«&ü!)ner, yska /., kurka
wodna.

Sa'fferl)iinu, sm. -eg, pi
»e, pies

i

wywiczony do po-

lowania na wodne ptactwo.

SÜ'ffertg, adi. I) wodni-
sty; surowiczny; — roerben,

— madjen rozwodni; ber

äftunb nrirb mir — linka mi
do ust przychodzi; jmnbttt

ben 3J?unb nad) etro. — machen
zrobi komu apetyt na co;

2) (przeo.:) ein -er ©tu wo-
dnisty styl.

Sä'fferißfeit, sf. wodni-
sto f.

Sa'fferjagu, */. pi. -en,

polowanie n. na ptactwo
wodne.

Sa'ffcrjmtßfer, */. pi. =n,

1) waka /., panna /., jtka
f., konik wodny; 2) nimfa
wodna, witezianka f

Ba'fferfäfer, sm. -g, pi.

— , wodnik iw., chrzszcz
wodny.

Sa'iferlanne, */• V1 -
° n

>

konewka /. na wod.
Sa'ffcrfante, sf.' pi. -n,

brzeg iw., wybrzee w.

Sa'fferfarte, sf. pi. -n,

mapa /., karta /. wód, rzek,

jezior.

Sa'fferfaften, sm. -g, pi.

-fäften, zbiornik m. na wod;
skrzynia rurmusowa, kie-

son m.

Sa'fferleffd, sm. -g, pi.

— , kocio m. na wod.
Sa'fferlitt, sm. -(e)g, pi.

=e, kit wodny, który w wo-
dzie nie miknie.

Sa'fferflee, sm. -g, kra-

siko iw., koniczyna wodna.
SÖCffetflofctt, sn. -eg, pi

-e, wychodek spukiwany.
Sa'ffcr!o^cnftoffuerbtit<

bltlig, sf. poczenie wglo-
wodorowe.

2Ba'fferfoW, sf. pi -en,

Sa'fferfolf, sm. -eg, pi =e,

wymioty pi. na czczo.

SBa'fferfoM, sm. -eg, pi
-fopfe, puchlina /. gowy,
wodogowie n.

äöo'ffcrlroft, sf.pl -iräfte,

sia wodna.

Sa'ffcrlraftletyre, sf. wo-
docigo/., hydrodynamika
/., nauka f. o sile wodnej i

jej równowaeniu.
Sa'ffetfrait, sm. =(e)g, pi

=frane, kran wodny.

Sa'ffertreug, sm. =jeg, pi.

-je, 1) rak morski ; 2) zgo-
rzel iw. policzków.

Sa'fferfreffe, */. pi. «n,

obacz runnenfreffe.

SBa'fferlntg, sm. -eg, pi.

-frun, dzban m. na wod.
Sa'fferfim&e, sf. hydrau-

lika f.

Sa'ffetfunbige(r), sm. -n,

pi. =n, hydraulik iw.; hydro-

pata iw.

Sa'fferfunft, sf. pi. fünfte,

1) hydraulika f. ; 2) pompa hy-

drauliczna ; 3) wodotrysk iw.,

wodoskok iw.; bie SGBaffer«

fünfte fpielen Iaffen puci
wodotryski.

28a'fferfur, sf. pi »en,

kuracya wodna, hydropa-
tyczna, leczenie n. wod,
wodolecznictwo n.

SBa'fferfürtiS, sm. -ffeg,

pi. -ffe, arbuz m., kawon m.
Sa'fferladje, sf. pi. -n,

kaua /.

Stt'ffCriauf, sm. »e§, bieg

m., prd m. wody.

Sa'fferläiifer, sm. -g, pi.

— , brodziec iw,, ldnik iw,

Sa'fferleCr, «^'.'bezwodny,
suchy.

2ßO'ffcrlefjCn, sf pi wargi
sromowe mniejsze.

23}a'fferleger, sm. *g, pi.

— , zbiornik iw. na wod,
rezerwoar m.

aüöa'fferie&re, */. hydro-
logia f.

Sa'ffertettimg, sf. pi »en,

wodocig iw., akwedukt iw.

Sa'fferleitunggroJjr, sn.

»eg, pi --e, 20a'ffedettimg8=

XÖfylt, sf. pi =n, rura wodo-
cigowa.

'Sa'ffetfWe, sf. pi. =n,

lilia wodna, bociani groch;

gelbe — kosaciec botny,
óty; Heine — dzierzga/.,
turzyca /.

So'fferltnic, */. pi -n,

linia /. wody; linia wodna.

Sa'fferliitfe, */. pi. -n,

rzsa f. (rol.).

lEDa'fferloty, sn. =(e)g, pi.

=Iöd)er, dziura zapaniona
wod.

Sd'ffertoS, adi. bezwodny,
nie majcy wody, suchy.

SBa'ffertofimg, Sa'ffcrlö-

fltlig, sf. osuszanie w. ko-
palni.

Sa'ffermaleret, sf. pi. -en,

obacz äüafferfarbenntalerei.

Sa'ffermangel, sm. =g, pi.

«tttängel, brak iw., niedosta-

tek m. wody.

Sa'ffctmonn, sm. »eg, pi
»männer, 1) wodnik m. (znak

na niebie); 2) stawidowy
iw., wodny iw. (?órn.) ; wo-
dziarz iw., woziwoda iw., ten

co wod nosi.

Sa'ffermarle, sf. pi -n,

1) znak oznaczajcy wyso-
ko wody; 2) obacz SDBaffer*

ladje.

2Ba'(fcrntafdjinc, */. pi
=n, maszyna hydrauliczna.

Sa'ffcrmaffc, */. pi =n,

masa wodna.

2Ba'ffcrmaultourff

r

sm. «eg,

pi -roiirfe, pletwokret m.



Sa'fferutßii« 811 Sa'fferfdjraubc

Sa'ffermaug, »/.jrf.-mäu[e,

mysz wodna.

Sa'ffcnuelone, sf. pl. «n,

kawon m.

Sa'ffcrmeffer, sm. =s, pl.

— , wodomierz m., wodomiar
m., hydrometr m.

Sa'ffermefjfimft, */., äöa'f-

fcrmcffunfl, sf. pl--tn, sztu-

ka /. mierzenia wód, wodo-
mierstwo n., hydrome'rya f.

3Ba'ffermU6e, sf. pl =n,

glonówka /.

995a'ffctttiinäe, sf pl. «n,

mita wodna.

SSa'ffermoldj, sm. =§, pl.

=.', gowacz m., salamandra
wodna.

äöa'fiermörtel, sm. --$, ce-

ment hydrauliczny.

Sa'fterinotte, sf. pl. «n,

wodosówka f.

Sa'ffermüljle, sf. pl. <rx,

myn wodny; — mit einem

<2tf)Öpfcabe kurczak m.

Sä'ffern, i. va. (fiafien) l)

woda polewa, podlewa, od-

wila wod, napuszcza
wody na co; 2) bte ftäffer— moczy beczki; bte SBafcbe
— namoczy bielizn; ©af^
fteifdj — wymoczy solone

miso; 3) ben SBetn — roz-

wodni, rozcieczy wod
wino; n. vn. (haben) 1) ber

SDiunb roäffert mir banad)
linka mi do ust idzie; 2)

moczy, urynowa.
aSÖ'jjCm, sn. *g, obacz

SBafferung.

Sa'jfernaM, sm. =§, pl.

—
,
ppownik m., wkrota f.

(rol.).

2£fi'ffernattcr, sf. pl. =n,

mija wodna, wiosow m.

Sßa'ffenuje, sf. pl. =n,

nimfa wodna, ondyna /.

2B0'ffcrn0t, Sf. brak m.,
niedostatek m. wody; susza

/., posuclia /.

SBa'ffermife, sf. pi. =nüffc,

orzech wodny, kotewka
wodna.

äöa'ffentlimMc, sf. pi. =n,

nimfa wodna.

S<l'fferofeerpd)e, sf. po-

wierzchnia /. wody.

Sa'fferorbtutng, */. usta-

wa wodna, regulamin wodny.

2Ba'ffeu)rgel, */. pl. «n,

organy hydrauliczne.

Sa'fjerflartie, sf. pl. «n,

przeja dka /. wod, po
wodzie.

Sa'fferlJaft, sm. =ffe, pl.

=pä(fe, waga wodna, równia
n. z powierzchni wody.

Sa'fferjjaft, adi. w równi
z powierzchni wody, poziomy.

Sa'fjer^erl'e, sf. pl. =n,

dtka /., sztuczna perl.

'Sd'fjetyeft, sf. duma
kanadyjska (pochodzca z

wody).

aWfaljt, sm. *(e)§, pi.

«pfähle, pal m. w wodzie.

Sa'ficr^fcffcr, sm. .&, pi.

— , rdest czarny, elatynek m.

2Ba'fferWan3e, sf pl. *n,

rolina wodna, wodorost m.

2BaifcrtfubJl, sm. .(e)g,

Sa'fferjifüljc, sf. pl. =n, ka-

ua /.

2ßa'ffer^orten, sf. pi. ospi-

ca, wietrzna ospa, ospówka /.

äBa'fferJjrok, sf pl. <n,

próba wodna.

Sa'fferjmmjje, sf. pl. »n,

pompa wodna.

Scffjerpctte, sf. pl. m,
ródo n. wód.

Sa'fferrabe, sm. *n, pi.

sn, kruk morski.

Söa'ffecrab, sn. =(e), pl.

«rober, koo wodne; pajk
wodny(w ogniach sztucznych).

Sa'fferranb, sm. =eg, pi.

«ränber, brzeg m. (jeziora,

rzeki).

Sa'fferrolte, sf. pi =n,

szczur wodny.

2Ba'ft"CrrCf|t, adi. poziomy,

równy z powierzchni wody.

2Ba'ffcrredjt, sn. =e§, pl.

'S, prawo wodne.

SBa'fferretd), adi. obfitu-

jcy w wod, wodnisty.
'

Sößa'fferretd), sn. -(e), pl.

=e, pastwo morskie.

2Ba'fjcrrettum, sm. *§,

wodnisto /., obfito /. w
wod.

SVfferwtö, sm. =feg, i)

ry m. na wodzie gotowany;

2) sn. wodorostek m., wilk m.

Sa'fferreife, sf. pi. -n,

podró wodna, morska.

Söa'fferretttg, sm. =(e)§, pi.

=e, chrzan dziki, wodny.

aöa'ffcrrt'mte, sf. pi =n,

rynwa f.
Sa'fjerrötjrt, */. pl =n,

rura /. na wod.
2£a'fferrnfe, %/. pi - n

,

grzybie m.

Siöa'fferrübe, sf. pl. «n,

rzepa zwyka.
Sa'ficrfatf, sm. «(e)3, pl.

«=fätfe, worek skórzany na
wod.

SVfferfäule, sf. pl -n,

sup wody.

2Öa'fferfäulenmafd)tne, sf.

silnica, maszyna hydrauliczna.

S&ifcrfdiadjt, sm. *<:§, pl.

se, szyb wodny.

SJBaffcrff^abcn, sm. -s, pi
»fdjäben, szkoda wyrzdzona
wylewem wody.

SSSa'fjerfdjcutfel, */• pl- e«,

chlustak m., czerpak m.,

szufla /., opata /. w kole

myskiem.
Sa'fferfdjetbe, sf. dzia m.

wody, odprowadzanie n.

wody.

2Öa1Jei'fC^CW, adi. majcy
wstrt do wody, wcieky,
wodowstrtny.

Sa'fferfdjeu, sf. wodo-
wstrt m.. wcieklizna /.

2BVfjerf^icrIiitfl, sm. =%,pl

-t, wiech m., szale jadowity,

wodny, piszczaka wodna,
matkwica /., urbaniec m.

Sa'fferfdjilbfnite, sf. pl
"Xi, ów wodny.

Sa'ffcrfdjladjt, sf. pl. »en,

obacz ©eefd)[aa)t.

Sa'fferfdjlangc, sf. pl. *n,

1) w wodny; hydra /. ; 2)

hydra /. (konstelacya).

Sa'fferfd)l<ntd), sm. =(e)§,

pl =[d)Iaud;e,w m., rura /.

na wod.
Sa'ncrfdjluni), sm. =e$, pl.

=e, topiel /., przepa /.

wodna.

Sa'fferfdjnede, sf. pl. -v,

1) limak wodny ; 2) ruba

f Archimedesa.

Sa'ffcrfdjnc^jfc, sf. pl =n,

kulik m., bekas wodny.

&W]jerfd)öjjfmafdjtne, sf.

pl. =n, maszyna f. do czer-

pania wody.

3Ba'fjerfd)raul>e, */. pl =n,

ruba hydrauliczna Archi-

medesa.
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&n'jicrfd)tualbe, f. pl. «n,

brzegówka /., grzubielucha/.,

grzebóka /.

^a'ijerfdjwityer, sm. «ö,

— , obacz SBafferamfel.

&Wlfcrfd>ttcin, sn. «(e)3,

pl -e, kapitara m., tapir w.

Sa'fferfemmel, sf. pl- -n,

buka f. na wodzie.

^a'fferfforjnon, sm. .(e)S,

pl. *t, niedwiadek wodny.

Saljcrönot, f. powód
f., wylew m.

Sa'jjcrf^icgcl, sm. »g, pl
— , zwierciado n. wody, po-

wierzchnia /.wody; 300 Keter

über bem — trzysta metrów
nad powierzchnia morza.

Sa'ffettyiel,«». >(*)&, pl. »z,

sztuki wodne, wodotrysk ot.

Sa'fierftmtne, sf. pl. «n,

pajk wodny.

S&a'fferfoort, s?w. =es, pZ.

e, sport wodny.

SDa'flertyrtye, */. pl. -n,

sikawka /.

SBo'ffcrf^rubeX, sm. «8, pZ.

—, wytrysk wodny.

aBo'ilcrftanb, sm. .je)*,

wodostan /w., wysoko /'.

wody.

Sa'jjerftänber, *»». =§, pl.

— , stgiewka f., beczuka f.
na wod.

SBa'fierftctnbieljre, */. hy-

drostatyka /., wodowania /.

2Ba'tierftanb§äCiflct/ sm.

'§, pl. — , wodomierz m.

alterftar, sm. *(e)3, pl.

=e, obacz SDafferamfei.

SBa'fferftation, sf. pl. =en,

stacya wodna.

Sofjerftaub, sm. =(e)§,

py wodny.

SBa'fjerftent, sm. -e8, pl. =e,

gwiazdosz m.

Sa'fiwfttefcl, sm. =§, pi. —,
but nieprzemakalny.

2£a'jferftoffga§, sm. «(e)8,

wodoród ot., wodór ot.

SBa'fferftoff, «m. =f<§, pl.

=fe, wodór ot.

Sa'llcrftOff^Olttfl, adi. za-

wierajcy wodór.

Saljerftoffberbtnbung, sf.

pl. =en, poczenie wodorowe.

SBtt'fferjIraJl, sm. -(e)s, 2>J.

• en, promie ot. wody, wy-
trysk m.

i&a'ffcrftrafee, */". p/. -n,

droera wodna.

^a'fjcrftrnjicnbau, sm. =e§,

budowa /. dróg wodnych.

©a'üerftretfe, sf. pl. =n,

przestrze wodna.

Sa'fferftreifen, sm. -§, ^.
— , zakalec ot.

Sa'ffetftwra, «w. -(e)§, pi.

=ftröme, strumie ot. wody.

Sa'ffcrftmbel, sm. •§, p.
— , wir wodny.

Sa'ffcrfturj, sm. -e§, ob.

SBajferfaU.

Sa'fjerfUt()t, sf. puchlina

wodna.

Stt'fferfiicfjtig, adi. ma-
jcy puchlin wodn, opucliy.

So'fjerfuwe, */. pi. =n,

wodzianka /., zupa f. na

wodzie.

SBa'fjertaufe, */. pl =n,

chrzest ot. z wody.

38a'ifertetld)eit, sn. •§, pi.

—, atom ot., drobna czstka
wody.

Söa'ijertiefe, sf. gboko
/. wody; ilo wody, któr
statek pync zabiera.

Sa'fiertter, sn. =e§, pl --e,

zwierz wodny, paw ot.

Sa'ffcrtotf, */. pl -topfe,

garczek ot. na wod.
Sa'ffertradjt, sf. nosze pi

na wod, koromeso «.

Sa'fferträger, sm. *%, pi
— , woziwoda m., nosiwoda /'.

Sa'iferträgerin, sf. pl
=nen, wodziarka f.

2£a'jjertran^ort, sm. -(e)s,

pZ. -e, transport ot. wod.
Sa'ffertreibenb, adi. ' od-

prowadzajcy mocz, uryn.

SBa'ffertreten, sn. =8, sztuka

f, chodzenia po wodzie.

Sa'fjertreter, sm. »§, pl
— , 1) patkonóg ot., apie
m. ; 2) pywacz umiejcy cho-

dzi po wodzie.

Sa'ffertrinfer, sm. *§, pl
— , wodopój ot., ten co tylko

wod pije.

Sa'fjertrog, sm. -(e)§, pl
'ttöge, koryto n., rynna /. na
wod.

SBa'ffertrojjfen, sm. *%,pl
— , kropla /. wody.

aSa'fjerturm, sm. =e§, pl
=liirme, 1) wiea/, z rezerwu-

arem wodnym; 2) wiea /.
w wodzie.

Sa'ffctu^r, sf. pl .en, i)

zegar wodny, klepsydra /.

;

2) wodomierz ot., zegar m
do mierzenia wody.

i®a'ffcritmfd)lag, sm. «(e)s,

pl =fd)Iäge, okad m. z wody.

SBÖ'fjCntng, Sf. nawodnie-
nie n., skrapianie n., pole-

wanie n., podlewanie n. wo-
d; rozwodnienie n., rozcie-
czenie n. (wina).

Sa'fferberbtnbmtg, */. pl
=en, poczenie wodne.

Sa'fferberforgiing, sf. za-

opatrzeoie n. w wod, do-

starczanie n. wody.

Sa'ffertoer[orgitng3gefett=

fdjaft, sf. pl. =en, towarzy-

stwo dostarczajce wody.

3£a'fterbio!e, sf. pl =n,

Söa'flerüeUdjen, sn. =§, pi.

— , cze ot., rowita f.
Sd'fferbogei, sm. .g, 2)?.

=DÖgef, ptak wodny.

SBa'fferborrat, sm. =(e)s,

pZ. »Dorräte, zapas w. wody.

28a'tfertoage, s/. pi. =n,

wodomiar ot., poziomnica f.

Sßa'ffertoägefunft, sf. hydro-
statyka /.

Sa'fiCttBägiUig, */. I) po-

ziomowanie n. ; 2) hydrosta-

tyka /.

2Bo'ifcrtDaI;rfagung, */. hy-
dromaucya f.

aSa'fjcrttanjc, sf. pl. =n,

pluskowiec ot.

SBa'ffcrtDcg, sm. -c§, ^.
se, droga wodna.

Sa'ffcrttegcrttf), sm. ,
pl. *e, babka wodna.

Sa'fjeWeljr, sf. grobla/.,

tama f.

Sa'ffertrjetb, sn. .*%, pi.

=er, obacz SQBafferträgertr.

2Ba'fjcrtteibc, */. pi. -n,

witwina /., rokicina /.,

mokocina /., oza /.

Sa'ijerroeü'e, sf. pi. °t\,

fala wodna.

Sa'fferuierf, sn. .(e)s, pi.

=»e, 1) przyrzd hydrauliczny,

pompa hydrauliczna; 2) ro-

bota, budowa wodna.

Sa'ffertiJttM, sm. =s, pl.

— , wir m. na wodzie.

Sa'fjertoogc, sf. pl. =n,
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fala wodna, na wodzie, ba-
wan m., wa m.

äBa'ffewurm, sm. =(e)8, pi
•roücmer, robak wodny.

SÖa'ffCtttÜfte, */. (przen.:)

pustynia wodna.

Stt'fferU3Ut, sf. mania
wodna.

So'ffcrjct^en, sn. »8, pi.

— , znak wodny.

Sa'fferjott, sn. =(e)8, pi.

•gólle, co w. od statków,

spawowe n.

SBa'fferjukr, sm. *8, vi.

— , ceber m., cebrzyk m. na
wod.

SBo'tcn, vn. (Baben i fein)

ton, brodzi; burd) einen

jjtufc — w bród przechodzi
rzek; im Äote — brn w
bocie.

Sa'terflofett, sn. .(e)s, pi
-e, obacz SBafferflofett.

Sa'tfdje, sf.pl. = n, obacz

Dbrfetge-

äßa'tju)Cltg, adi. koyszcy,
zataczajcy si; [te fiat einen

«en ©ang zatacza si chodzc.

üöa'tfdjcln, «w.(BaBen i fein)

zatacza si chodzc, chodzi
jak kaczka.

%8att, sn. =(e)8, pi. -e, 1)

mielizna/., bród m.\ 2) wat m.
(jednostka /. skutku uytko-
wego).

Stt'tte, sf. wata f., ba-

wena /.

SSta'tienfaOrtfant, sm. >m,

Vi. *en, fabrykant m. waty.

Sa'ttenfafirer, sm. •§, #z.

— , okrt pytki na nizkie

wody.

SottiCren, va. (Baben) wa-
towa; roattiert, pp. i adi.

watowany.
äöa'ttotigel, «». pi. ptactwo

botne.

2Bcni, adi. ber SBinb ift —
wiatr cakiem si uciszy.

2£<Ut, sm. -(e)8, pi, =e,

rezeda óta farbiarska, ge=

meiner — ótofarbnik m.
SaUfflOU! iwfór/. 1) na-

ladowanie n. szczekania psa;

2) naladowanie n. woania
przepiórki pitpilit ; 3) gatunek
mapy; 4) ber — Fommt bobak
idzie.

Se'k, sf. 1) vi- "«# weba

f. (pótno); 2) sztuka/, pótna.

Söe'fiel, sm. -8, .pZ. —, ob.

2Beiber.

aöe'klcincn, */. vi- dra-

binka powrozowa midzy li-

nami okrtowemi.
SBe'ben, roebe, roeBft, roeBt,

roebte i niob, roö&e, Bab ge=

roebt i gerooBen, I. va. tka;
(przen.:) snu, ple, splata;

bie ©»inne roebt ibr Dtefc pa-

jk snuje siatk; Intrigen
— knu intrygi; au8 £iliert=>

fd)nee gerooben biaa jak lilia;

II. vn. (Baben) rusza si,

porusza si, by w ruchu;

aUtä roa '
lebt unb roeBt

wszystko co yje i si rusza;

e8 lebt unb roebt aüe8 um
ifjn wszystko jest w cigym
ruchu u niego, porusza si
jak ywe srebro.

SBe'ber, sm. =8, pi. —,
tkacz m.

SCberttt, sf. pi. =nen,

tkaczka /.

SJÖe'&erarficit, sf. pi. -en,

robota tkacka ; tkanina /.

äße'bertmimt, sm. -(e)3,

pi. «Bäume, wa m. u kro-

sien tkackich, nawój m.,

utok m.
Se'&er&latt, sn. -(e)8,

Se'&erfamm, sm. =(e)8, pi.

=fämme, pocha f., przybija-

czka /. (tkactwo).

Se'ber&iftel, */. pi -n,

dypsak m., popoch m.. oset

podwórzowy.
2Be6eret', sf. pi. -en, i)

tkanie n. ; 2) tkactwo n.

(rzemioso); 3) tkanina /.,

tkanka; 4) tkalnia /.

Se'BcrctnfcBlag, sm. =(e)8,

pi. =fd)läge, porobka /., w-
tek m.

Sc'fierßefette, sm. >n, pi
— , czeladnik tkacki.

Se'berljanöroerf, sn. =(e)8,

pi. »e, rzemioso tkackie.

Se'knnmmg, sf. pi. -en,

cech tkacki.

Se'berfamm, sm. «(e)§, pi.

»ramme, obacz SBeBerblatt.

Se'krfar&e, sf. pi. =n,

obacz Sßeberbiftel.

Se'krfned)t, sm. =e8, pi
=e, 1) rozsnuwacz m. (pajk);

2) parobek tkacki.

2t>e'berlitttft, sf. sztuka
tkacka.

Se'krntetfter, sm. -8, pi.

— , majster tkacki.

Se'krmUk, sf. pi =n,

drcz drzewny.

Se'berfdnffcljen, sn. -s, pi.

— , czóenko tkackie, czo-
nek m.

2ße'b erfülle, sf. pi. -n,

szkoa tkacka.

Se'krfcbü&e, sf. pi =n,

obacz 2Beberfcbiff(ben.

gBe'&ertyitle, sf. pi =n,

cewka f.

SBe'krftUljl, sm. =e8, pi
»ftübre, obacz SffiebftuBl.

Se'krtritt, *m. =e8, #z.

=e, stopie w. przy warszta-

cie tkackim.

Se'krjettel, sm. =8, ^.
— , osnowa tkacka.

SBCJflttW, *m. -(03/ *>*•

=fiiible, krosna tkackie, war-

sztat tkacki.

Se'djfel, sm. «8, pi —

,

(SSeränberung) zmiana /. ; od-

miana f., (pór roku, ksiyca,
losu)

;
przemiana /. (dnia z

noc); koleje pi (ycia); 2)

wymiana /. (listów, spoj-

rze, pienidzy); bie ^ferDe

JUtn — Balten trzyma konie

do zmiany; 3) weksel m.;

ein — »on, über albo lau»

tenb auf taufenb fronen
weksel na tysic koron; ein

offener — weksel in bianco;

ein gezogener — weksel tra-

sowany, trata /. ; — auf

furje, lange <SicBt weksel na
krótki, dugi termin; — auf
©idjt weksel patny za okaza-

niem; ein üBermadjter — ryme-

sa /. ; einen — honorieren wy-
paci weksel; einen — au-
fteilen wystawi weksel; einen
— präventieren okaza weksel;

einen — gieben, einlöfen

weksel trasowa, weksel wy-
kupi; einen — inboffieren

indosowa weksel; eigener

— weksel wasny; 4) pensya
studencka; fein — ift ange=-

lommen nadeszy mu pie-

nidze, flota mu nadesza;
5) miejsce n. przebywania
wilków, dzików i innego

zwierza ; 6) (górn.) — ber

gaBrten zmiana/, szychtu; 7)

stacya /., gdzie si przesiada,
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zmienia wagony ; miejsce n.,

gdzie si zmienia konie.

Se'djfelabfctmitt, sm. =(e)S,

pi. «e, odcinek m. wekslu.

Se'djfelagent, sm, -en, pi.

=en, ajent wekslowy,

SctftfClnoiO, (wym.: aio),

sn. =S, aio n. na weksla.

s
-&c'd)fclaf$ej>t, sn. =eS, pi.

=e, akcept m., podpis wek-
slowy.

2£e'd)felart>ürage, (wym.

:

arbitra) s/.arbitra wekslowy.

Ä*c'd)fclarreft, sm. -es, pi.

=e, odmówieuie n. przyjcia
wekslu.

Üöe'djfelauöftetter, sm. =§,

pi. —, wystawiciel m. wekslu.

Se'djfelbalg, sm. -(e)s, pi.

^bälge, 1) bkart m., pod-
rzutek m. ; 2) dziwolg w.,

potwór m.\ 3) niegodziwe,

niegrzeczne dziecko.

2£e'd)fel6egriff, sm. »(e)s,

pZ. =e, lównoznaczce pojcie.

Se'djfelbetoegung, *// pi.

»en, ruch wekslowy.

SÖSe'djjelöcjie&wtg, sf. pi.

=err, oddziaywanie wzajemne.

SSße'djfelbrief, *»». «(e)s, pZ.

»e, weksel w., akcept w.
Se'djfelöürge, sm. =n, pZ.

=n, reczyciel m., yrant OT.

Se'djfelbiirgfdjaft, */. pi.

en, porka wekslowa, yro n.

Se'djfeldjor, «m. .(e)S, pi.

=d)öre, chór ?w. na przemian
piewany, antyfona f.

Se'djfelcourtage, (wym.:
kurta), sf. kurta m., pro-

wizya wekslowa.

Se'djfelimj)lifar, sn. =(e)s,

pi. «e, duplikat ?w. wekslu.

SCdjfelfäljtg, adi. majcy
prawo wystawia weksle.

Se'djfelfäbjgfeit, */. prawo
n. wystawiania weksli.

&VdjfelfaH, sm. =(e)S, pi.

-fälle, l) bie — fäCe be§ Se-

5enS zmienne koleje ycia;
*2) wybór w. jednego z dwoj-
ga, alternatywa /. ; 3) po-
dwójny wniosek, dylemat m.

Se'djfelfälfdjer, sm. *z,pl.
— , faszerz m. weksli.

Be'djfelfälfdjung, sf. pi.

-en, faszowanie n. weksli.

SBe'd) felfterer, sn. ;S, zi-

miiica /.

Se'd;fClf0lgC, sf. zmienne
nastpstwo.

SBe'djfclforberung, sf. pre-

tensya wekslowa.

SÖe'djfelformular, sn. -s,

pi. »e, formularz wekslowy.

Se'djfelgebraud), sm. «eg,

pi. -gebrauche, zwyczaj przy-

jty przy wekslach.

Se'djfelgebiiljr, */. pi. «en,

naltyto /. od weksli.

üJBe'djfelgelo, sn. =es, ban-
kowa moneta.

Se'djfelgefang, sm. *es, pi.

-fange, piew m. na prze-

mian, antyfona /.

Se'djfelgefdjäft, sn. -eg,

pi. «e, interesa wekslowe;
bank wekslowy; kantor wy-
miany.

Se'djfelgeforhd), sn. <e)§,

pi. =e, dyalog m., rozmowa

f. we dwie lub kilka osób.

Se'djfelgläubiger, sm. >§,

pi. — , wierzyciel wekslowy.
Söe'dj feil) aft, */. obacz

SBedjfelarreft.

Se'd)fell)an&el, sm. *s,

handel m. wekslami, arbi-

tra m.
2Be'djfeltnI)ober, sm. *$,pi.

— , waciciel m. wekslu.

Se'djfeWage, */. pi. «n,

skarga wekslowa.

Se'djf elfläger, sm. *s, pi.

— , zaskarajcy weksel.

äBe'djfeliontor, sn. =s, pi.

t, Se'd)felcom>totr, sn. -s,

pi. <e, kantor wymiany.
Se'difeliojuerbiidj, sn.

«(e)S, pi. »büdjer, ksiga/, do
kopiowania weksli.

äBe'djfelfurS, sm. -fes, pi.

=fe, kurs wekslowy.

Se'djfelfitrg&eredjiiiing, *•/.

pi. =i\\, arbitra m.

Se'djfeUauf, sn. =(e)s,

biee m. na przemian.

aBe'djfelmaHer, sm. =§, pi.

— , senzal wekslowy.

Se'djfeln, i. m. i) (ab-

roecbfeln) zmienia, odmieni;
bie Kleiber — zmieni odzie-

nie, przewdzia, przebra
odzienie; bie <5d)ube — prze-

bra, przeu buciki; et bat

bie garbe geroedjfelt zmieni
si; SBlitfe — rzuca wzro-
kiem, wymienia spojrzenia;

bie ^ßfä^e — zmieni miejsce;

przesi si; bie ^ßfetbe —
przeprzdz, zmieni konie; bie

3tinge — zarczy si, za-

lubi si, wymieni pier-

cionki; riefe mit imnbm
— korespondowa z kim

;

Söorte mit jmnbm — wy-
mieni sowa z kim, poro-

zmawia z kim; posprze-

cza si; Äugeln mit jmnbm
— pojedynkowa si z kim
na pistolety; 2) ©elb —
zmienia pienidze; ©ulben
auf Jtubet — wymieni gul-

deny na ruble; I. vn. (Ijaben)

1) zmieni, odmieni si; eS

roedjfelt atteS in biefer 2ßelt

wszystko si zmienia na tym
wiecie; roir, motten mit ben

$ltfeen — zamienimy si
miejscami; ber SJiOnb roedjfelt

morgen jutro jest zmiana
ksiyca; Jammer unb ©(iitf

roec|feln miteinanber ab ból

i szczcie mieniaj si na
przemian ; 2) mie bank,

kantor wymiany, trudni si
interesami wekslowymi; 3)

(ow.) przebywa gdzie, prze-

nosi si z miejsca na miej-

sce, bdzi; 4) bie SDßetter

roedjfeln gut powietrze ma
dobry przewiew; III. toedj«

felnb, ppr. i adi. mienicy,
zmienny, niestay; baS äßetter.

ift — pogoda je9t zmienna,

niestaa; =e garben mie-

nice si kolory.

fee'djfelneljmer, sm. -s,

pi. — , akceptant m.

Be'djfelor&nmtg, sf. pi.

-en, ustawa wekslowa.

Se'djfetyferbe, sf. konie-.
do zmiany, konie rozstawne.

2ße'djfel}jn)teft, sm. «es, pi.

=e, protest wekslowy.

Se'djfetyrobifton, */• pi-

»en, prowizya wekslowa.

äBe'djfetyrojeft, sm. -ffes,

pi. sffe, obacz ai5ed)felflage.

Se'djfelredjming, sf. pi.

-en, rachunek wekslowy.

e'd)felred)t, sn. =es, pra-

wo wekslowe.

Se'djfelredjtlidj, adi. i od».

w drodze prawa wekslowego.

Se'djfelre&e, */• vl- **»

rozmowa /., dyalog m.

2Be'd)felreime, sf. pi. rymy
zmienne.
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SBe'djfelreiter, sm. =, pl.

—, matacz, krtacz wekslo-

wy.

Sedjfetretterei', sf. pl. =en,

matactwo, szachrajstwo wek-
slowe.

Se'difelfafc, sm. =e§, p^.

»fäfce, stopa wekslowa.

S©e'd)feifdjiUfc, ««w. »ffeS,

,p?. »fdjlüffe, dylemat wi.

Sße'djfelfdjuli), sf. pZ. =en,

dug- wekslowy.

Sedjfelfrfjulbner, sm. =s,

2>J. — , dunik m. na weksle.

2öe'djfelfeitig, adi. i orf«.

wzajemny, obopólny; wzaje-

mnie, nawzajem.

Se'rJjfelfeüigfeit, sf. wza-
jemno f., obopólno f.

Se'djfelfenimng, sf. pl.

=en, rymesa /., trata /.

Se'djfelfenfal, sm. =(e)i
#

pl. =e, obacz äßedtfelmafTer.

Se'djfelftjefett, s^z. koszta
wekslowe.

Se'djfclftän&ig, adi. na-

przemianlegy.

$&e'd)felftent&ei, sm. =g,jp.
— , stempel wekslowy.

Se'djfelftrom, sm. =(e)g,

prd elektryczny zmienny.

2Be'djfel(3)töeife, arfy. na-

przemian, wzajemnie, kolejno,

alternatywnie.

2Öe'd)feltag, «». =(e), dzie
przesilny, kryzys m. (w cho-

robie).

Se/cftfeltifcl), sm. *t%, pl.

-e, stó m. bankiera, biurko n.

bankiera.

2Be'C)felllfanCf,(wym.: iizs),

sf. pl. =n, zwyczaje wekslowe.

^e'^felberüinölidjfeit, sf.

=en, zobowizanie wekslowe.

Cdjfetöerljattntö, sn. -ffeS,

j)Z. sffe, stosunek wzajemny.

Se'ä)feltoeriäl)rung, s/. ?>z.

«en, zadawnienie, przedawnie-
nie n. wekslu.

Se'djfelüerfeljr, sm. = (e)g,

ruch, obrót wekslowy.

Se'djfeltoertrag, stw. =(e)§,

pl. «träge, ukad, kontrakt
wzajemny.

ÜÖSe'djfeittOtt, adi- ulegajcy
zmianom.

Se'djfeluiinfel, sm. =§, pl.

— , kt naprzeciwlegy.

äße'djfeltotrfmtg, sf. pi.

=en, wzajemny skutek.

Se'd)feltoittftt)aft, sf. po-
dozmienne gospodarstwo.

SCfcItDW^Cr, sm. =3,

lichwa wekslowa.

SCdjfcIjohlung.s/.^. =en,

wypacenie n. weksla.

2Be'djfler, sm. ?§, ^. —

,

wekslarz w., bankier m.
SÖC'rf, s/w. «3, pl. =e, $>e'f=

fen, «m. -, ^. — , Se'tfe,
s/. pl. »n, kukieka /., slru-

celka /.; oseka (masa); go-

muka /. (sera).

Sc'tJClI, va. (fjatjen) udzi,
rozbudza, cuci; (przen.:)

podnieca, roznieca, pobu-
dza; ba roeeft ben 3Jlut to

pobudza odwag; man barf

oen ftfjlafenben Söroen nidjt

— nie wolno picego lwa
budzi.

Se'tfer, sm. =e&, pi. —, i)

ten co budzi, budziciel m.
;

2) budzik m., ekscytarz m.
Setferborrictjtung, sf. pl.

»en, przyrzd m. do budzenia.

ClfUljr/, sf. pl. =ett, bu-
dzik m.

Bt'tiÜ, sm. =3, pl. —, 1)

ogon m. (u zwierzt) ; 2) oga-

niaczka f, wachlarz m. ; 3)

kropido w.

2Be'belfiJrmig, adi. w
ksztacie ogona, wachlarza.

Se'&eln, sn. (laben), i)(mit

bem Sdjmeiff) — rusza, ma-
cha, kiwa, myrda ogonem;
2) ben gädjer — wachlowa
si.

Sfit'ber, coni. ani, ni ;
—

nod), (rzadko:) ani ani

;

er i)<xt — midj nod) bid) ge=

fetjen nie widzia ani ciebie,

ani mnie; bin — gräulein, —
fd)ön nie jestem ani pann,
ani te pikn.
Seg, '(t)S,'pl. =e, 1) droga

/., gociniec m., tor m., szlak

m. ; Heiner — dróka /., dro-

yna /., cieka /. ; eltnber
— droysko n.

; gebahnter —
ubita droga; faltbarer —
droga jezdna; am =e befinblid),

gelegen przydrony ; ein guteä

©tüd; »es dobry kawa drogi';

fünf äJieUen =ei pi mil dro-

gi; biefer — fütjrt über tle

SBiefe i a droga prowadzi
przez k; roetdjer — füjjtt

gur ©djule? która droga pro-

wadzi do szkoy? ber gerabe
— równa droga ; bier getjt

letn — burd) tdy Die mena
przej; einen — einfdjlagen

wjbra drog; fid) auf ben —
matfjen puci si w drog;
jmnbm ben — jeigen wskaza
komu drog; «om =e abtom=

men zboczy z drogi; ben

redjten — nerfebjen zmyli
drog; bem fteinbe im —
abf^neiben odci nieprzy-

jacielowi drog; jmnbm über

ben — laufen zaj komu
w drog, zabied komu drog;
er fam/beä »eä »on £ nad-

szed z X.; rooljer be =e§?
skd przychodzisz? rrjorjin be§

:e§? dokd droga prowadzi?

unter =e£ (lepiej untermeg)
w drodze; au§bem=e! z dro-

gi! (przen:) ber — be§ Saftet
droga wystpku; bic =e ©Otte
drogi Boe; 2) jmnbm ben —
rrjetffn wskaza komu drog

;

pokaza komu drzwi; jmnbn
feiner -e fanden wyprawi
kogo; gel) beiner se! id so-

bie, wyno si! jmnbn feiner

=e geben laffen zostawi kogo
w spokoju, nie troszczy si
o kogo; ben — aßeS 2fteifd)e4

geljen uledz swemu przezna-

czeniu, umrze; auf bem
redjten, unredjten =e fein by
na dobrej, zej drodze; jmnbn
roieber .auf ben redjten —
Btingen sprowadzi kogo
znowu na dobr drog; ©lud
auf ben — ! szcz Boe na
drog! auf Ijalbem *e ftefjen

bleiben zatrzyma si w po-

owie drogi; idt) bin auf bem
— mid) ju ruinieren jestem

na drodze do mojej zguby;

bk 2lngelegent)eit ift auf gutem
=e sprawa jest na dobrej

drodze; begebt eudj nidjt auf

frumme s e nie puszczajcie

si na bezdroa; jmnbm au
bem =e geljen unika kogo,

ustpi komu z drogi; bem
fönnen mir jefct nidjt meljr auä
bem =e ge^en tego nie moemy
teraz ju unikn; jmnbn
au§ bem =e räumen uprz-
tn kogo z diogi; jmnbm im
»e ftetjen bj komu w dro-

dze, zawadza komu; roenn

er bir in ben — laufen foflle
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gdyby go przypadkiem spo-

tka; er roirb mit bod) tein

§iuberntffe in ben — legen

nie bdzie mi przecie robi
trudnoci; er roirb mir fd)on

nod) in ben — fommen je-

szcze mi si kiedy nawinie,

jeszcze mi kiedy wlezie w
drog; niete =e führen nad)

9tom wiele dróg prowadzi do

cela; id) traue ihm nicht über

ten — nie wierz mu ani na
krok ; er ift urn ben — albo

»m bie <=e on jest w pobliu;
»om rechten =e abfommen
zboczy z waciwej drogi

;

er bringt nie etro. ju -e nigdy

niczego nie dokae, nie

uskuteczni; eS Ijat bamtt

feine =e mniejsza z tem, o to

niema kopotu ; 3) droga /.,

sposób m., rodek m. ; id) »er=

fucbe alle Mittel unb -e pró-

buj wszystkich rodków;
auf gütlichem, freunbfd)aft=

lidjem =e po dobremu, po
przyjacielsku; auf bem =e

Uedjten drog prawa, drog
prawn; auf inbire!tem =e

porednio; feineS «eS obacz

feuieSrcegä;auf naffem, trodfe=

netn =e sposobem suchym,
mokrym.

)BtQ, I. adv. er ift fdjon

roeg niema go ju, poszed;

unfer £>auS liegt roeit — »on
ber Äirche nasz dom jest bar-

dzo oddalony od kocioa

;

bie ©djönbett ift — pikno
przemina ; »om Statte —
fpielen gra z nut bez przy-

gotowania; frei »on ber Seher
— reben mówi bez ogródek,

prosto z mosta; über etro.

— fein by przeraonym
czem; sta ponad czem;

gerabe — poprostu; fd)!ed)t

— krótko, prosto; in einem
— cigle, jednym cigiem,
bezustannie ; II. — »on hjer!

precz std! — mit U)tn!

precz z nim ! §änbe — ! precz
z rkoma ! — ba ! z drogi

!

Se'g=arbeUen, va. (haben)

zrobi, ukoczy co, uprz-
tn co, pozby si.

3ße'g=ä^en
f

va. (traben)

obacz Sßegbeijen.

Se'g=bannen, va. (haben)
odpdzi (czarami).

2£e'g=begcl)CH, fid) — , be*

gebe mid;, begibft btch, be=

gibt fid), begab mid), begäbe
mid) roeg, t)abe mid) roegbe=

geben, vr. oddali si, odej,
pój.

Se'g=hetfóen, betfee, bet&eft

i beifjt, bifj, biffe roecr, bab
roeggebiffen, wygry, od-

gry; (przen.:) wygry
koffo skd.

Se'g=betjen, roeggebeijt, va.

(tjaben) odbejcowa, wytrawirc ciecz.

2öVß«btfomilteit, befomme,
befommft, betommt, befam,
beläme roeg, bab roegbefom-
men, va. id) fann eS nid)t

— nie mog tego wydoby,
wydosta, uchwyci, poj

;

nie mog si tego pozby.
Sc'fl4erufcn,berufe, berufft,

beruft, berief rceg, habe roeg*

berufen, va. odwoa.
38e'g=l'Cteit, va. (haben) od-

wróci modlitwami.

Se'g=blufeit, blafe, btäfeft

i btäft, btäft, blies, bliefe roeg,

habe roeggebtafen, va. zdmu-
clinftc

c'o*Mc6en, bleibe, bteibft,

bleibt, bliebe roeg, bin roegge*

blieben, vn. \) nie przyby,
nie przyj; er ift bteömal
roeggeblieben on tym razem
nie przyby; ba§ gieber blieb

roeg gorczka nie wrócia; 2)

opuci; hier ift ein Sffiort

roeggeblieben w tem miejscu

opuszczono wyraz.

Se'g=bntfeit, vn. (haben)

odwraca si, odwróci
wzrok.

Se'g=hred)en, breche, bricbft,

bricht, brach, bräche roeg, b,abe

roeggebrocben, I. ta. i) oda-
ma, uama; 2) wymioto-
wa, rzyga; II. vn. (fein)

odama, uama si.

Se'g=hremten, '
brenne,

brennft, brannte roeg, habe

roeggebrannt, I. va. wypali,
ogniem zniszczy; II. vn.

(fein) wypali si, zgorze.

Se'g=brtngen/ bringe,

bringft, bringt, brad)te, brächte,

roeg, h,abe roeggebrad)t, va-

wydosta, wyprowadzi, wy;
cign, wywlec, usun

;

id) lan ihn nicht »on bort

— nie mog go stamtd wydo-
sta; ber glect ift ntcht roeg«

zubringen tej plamy nie mo-
na wywabi; er hat alle

SBaren weggebracht wyniós,
wywióz cay towar.

2öe'g=l)ürften, va. (Cohen)
wyszczotkowa, szczotk
zmie co.

Se'g=benfen, benie, benfft,

benf, bacbte, bäcbte roeg, bab
roeggebadjt, va. i vr. myl
przenie (si) na inne miejsce

;

myle, e czego niema.

Se'g=bt<fyuttereit, va.

h,aben) ich laffe mir baS nid)t

— nie dam sobie tego wy-
perswadowa.

SCg^brringen, va. (haben)

odepchn, odpycha, wyru-
gowa.

Se'g=briitfeii, m. (höben)
odciska, odgnie.

Se'g-bürfen, barf, barfft,

barf, burfte, bürfte roeg, bab
roeggeburft, vn. módz odej,
odjecha, mie pozwolenie do
odejcia; nicht — musie zo-

sta.

Se'öcarat, sn. -e§, pi.

<=ämter, urzd drogowy, admi-
ni9tracya /. dróg.

SCgearbetter, sm. •%, pi.

— , drónik m.
SCgeaitffeJjer, sm. =§, pi.

—, dozorca m. dróg.

SCgcbOU, sm. -eS, zaka-
danie m., budowa f. dróg.

Se'gcbauer, sm. »s, pi. —

,

ten co buduje drogi, inynier
drosrowy.

Sße'gebaumetfter, sm. =s,

pi. —, obacz SBegebauev.

Se'gebemter, sm. =s, pi.

— , ten co objeda konno
droffi dla nadzoru.

Se'gebeffening, */. na-

prawa /. dróg.

SCgeblatt, sn. -eS, pi.

=blätter, SBe'ge&reit, sn. -(e)S,

pi. =e, obacz SBegerid).

Se'gebiftet, */. pi. =n, oset

podwórzowy, popoch m.
SCgeborn, sm. =e§, pi. =e,

szakak m., krzyyna f.

SCgCgcIb, sn. -e§, drogo-

we n., myto drogowe.

Se'gegelbetnnehmer, sm.«s,

pi. —
,
poborca m. drogowego

myta.
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Se'g=eilen, w.(fein) szybko
si oddali, odej; (przen.

:)

Über ettO. — szybko co prze-

biedz, wspomnie tylko na-
wiasem.

SBCgefreujung, sf. pi. =en,

krzyowanie n. si dróg1

.

2Öc'ßclagcrcr, 'sm. -§, pi.

—, rabu m., rozbójnik vi.

SÖe'gelagertt, vn. (fjaben)

rozbija po gocicach.
äöe'gelagening, sf. zasa-

dzanie n. si na drodze celem
rabunku, rabunek m. na
drodze publicznej.

Se'gemeffer, sm. =§, pi. —

,

1 miernik m. dróg; 2) dro-

gomierz vi. (narzdzie).

SÖCgen, praep. z gen. 1)

(3roecf) ze wzgldu na co, z po-
wodu, dla ; er roirb— feineru=
genb geachtet jest szanowany
dla swojej cnoty; 23erfauf —
2lbrei[e sprzeda z powodu
odjazdu; id) tue e niefit ber

Äofien — nie robi tego ze

wzgldu na koszta; — etro.

beforgt fein kopota si czem;
berentroegen, beffen(t)roegen

albo beroegen, meinetroegen
dlatego, dla mnie; roe§=»

wegen jürnft bu ibm dla-

czego si na niego gniewasz?
2) non — jmnbe z czyjego
powodu; Don Slmtg — z urz-
du ; oon jRecfitä — prawnie, na
podstawie prawnej.

2Be'gcne^, sn. =e§, pi. =e,

sie drogowa.

3Se'gered)t, sn. *e§, prawo
drogowe.

SBc'gcrtd), sm. =(e)§, ple-

ßznik m., wielka babka, ko-
cie m., kocieniec m., ba-
bie licie; breiter — skooj-
rza /., barankowy jzyk, j-
zyczki polne.

2Be'gefäule, sf. pi. =n, sup,
kamiedrogowy, drogoskaz m.

2öc'gefd)eibe, sf. pi. =n,
obacz äüegfcfieibe.

Se'gefcfyrtecfe, sf. pi. =n
,

limak nagi.

Söe'gefenf, sm. =e3, gor-
czycznik pospolity.

Se'g=effen, effe, iffeft i

ifit, tfct, ctjj, äfte roeg, Ijabe

roeggegeffen, va. 1) zje,
zmie, sprztn, spaaszo-
wa; er rjat ben'cmbern aUe§

roeggegeffen wszystko tamtym
zjad; 2) da komu obiad,

uczt poegnaln.

SBe'gefteiit, sm. -.&, pi. =e,

kamie drogowy, milówka f.

Se'gefteuer, sf. pi. =n, po-
datek m. od dróg; drogowe n.

SBC'gCftrtdC, sf. przestrze

f. drogi.

2£e'gcftimi>c, sf. pi. =n,
godzina f. drogi,

SSJe'getritt, sm. =eS, pi. =e,

1) stopa wronia, plonnik won-
ny, rolny, rdest ptasi (rol.)

;

2) obacz Sßegeridj.

Se'geomrt, sm. =e§, pi. =e,

podrónik m., cykorya /.

;

fpanifc&er — kozi mlecz,
utwar m.

SCgejelinittg, sf. i) obacz
Sffiegefteuer; 2) wiatyk m.,
ostatnia komunia.

SÖC'gCjOtt, sm. »3, obacz
SBeaegelo.

Söe'gsfafimt, fabre, fät)rft,

fäbrt, fubr, füfire roeg, bin
roeggefafiren, I. vn. odjecha,
pojecha, wyjeda; über
etro. — przejecha po czem;
mit ber £anb ü&er etro. —
przejecha rk przez co; II.

va. wywozi, wywie.
SCgfatt, sm. =(e)3, pomi-

nicie «., opuszczenie n. ; in
— bringen pomin, opuci;
in — fommen by opuszczo-
nym, pominitym.

Sße'gfattW, falle, fäECft, fiel

rrjcg, bin roeggefaHen, vn. od-
pada, odpa; ba Eann —
to moe odpa, to moe by
opuszczonem; to jest niepo-

trzebne; biefe gorberung faßt
eon felbft roeg ta pretensya
sama przez si odpada.

2Se'g=fangcn, fange, fängft,

fängt, fing roeg, fiabe roeg*

gefangen, va. wyapa, wyo-
wi

; feinem Sftacfibar bie Sau-
ben — ssiadowi wyapa
gobie.

2Be'g=faulen, vn. (fein) ob.

abfaulen.

2Be'g=feilett, va. (Caben)
odpiowa, wypiowa.

2ÖC'g=ftjd)en, va. (fiaben)

wyowi; imnbm etro. nor ber

üftafe — porwa komu co
przed nosa; er bat tljm bie

Snrertber, S>eiitfcr)=poInifcf!e§ 2B5rter6ufj.

SBraut roeggeftfdjt zdmuchn
mu narzeczon.

2Be'g=fltegen, fliege, fliegft,

fliegt, flog roeg, bin roepgeflo=

gen, vn. odlecie, polecie,
ulecie.

3Be'g=fliefjen, friede, fiie&eft,

fltefet, flofj roeg, bin roegge*

floffen, vn. upyn.
Sc'g= treffen, freffe, friffeft i

frtfjt, frifjt, frafj roeg, bab
roeggefreffen, va. wyera, ze-
re.

Se'g=fiiljren, Bab roeg=

geführt, va. wyprowadzi,
uprowadzi; wywie.

Se'g=gnbeitt, va. (baben)
porwa, sprztn z przed
nosa.

äöe'ggang, sm. =(e)$, pi.
-gänge, odejcie n. ; bei feinem— rief er noefi przy odejciu
jeszcze woa.

Se'g»ge6en, gebe, gibft,

gibt, gab, gäbe roeg, bab
roeggegeben, va. da, rozda,
porozdawa, odda; id) fann
biefeö 33uc& niefit — nie mo-
g da tej ksiki; er bat
fein ©elb roeggegeben wyda,
porozdawa pienidze; er bat
ben ©obn roeggegeben odda
syna z domu.

2öe'g=ge&en, gebe, gebft,

ging roeg, bin weggegangen,
vn. i, pój, odej, odcho-
dzi; id) ging non ber <Sd)ure

n)eg odeszem ze szkoy;
jmnbn — beifjen wyprosi
kogo; ad) geb roeg! geben
©ie roeg I id pan sobie! e
ift für ben 33au ciel ©elb
roeggegangen wyszo duo
pienidzy na budow; biefer

gledE roiß niefit — ta plama
nie chce wyj, nie daje sie

wywabi; biefe SBare gefit

reifjenb roeg ten towar szybko
odchodzi.

2Beg=gettiiJDiteit, fid) — , vr.

(fiaben) odzwyczai si; jmnbn
oon einem Drte — • odzwy-
czai kogo od bywania w ja-
kiem miejscu,

Se'ggtejjen, gie&e, gie&eft

gie|t, gof; roeg, bafie roeg=

gegoffen, va. wyla, wylewa.
SBeg^a&en, |abe, fi aft, b^at,

batte, bätte roeg, fyabe roeg»

gefjabt, va. 1) dosta, otrzy-

52
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ma, oberwa co; er fjat feine

$rügel weg oberwa baty;

2) poj, zrozumie, nauczy

sie czego; t)aft bu eS fchon

weg? czy ju poj? er f)at

bie Äunft fc&on lange weg

ju si dawno nauczy tej

sztuki;' 3) ttro. albo jmnbn
— wollen chcie si pozby
czego, kogo.

2Öe'g=ljaltut, hatte, hältft,

f)ätt, hielt weg, habe weg»

gehalten, va. trzyma z da-

leka; bie §anb roegfiatten od-

sun, usun rk; öen Äopf
— odwróci gow.

2£c'g=hctngen, hänge, hängft,

hängt, hing, ober Bängte weg,

fjabe weggefjängt i weggeljan»

gen, va. zdj i powiesi gdzie

indziej.

Se'g=f)afu)en, va. (fiaben)

jmnbm etrrj. — porwa, ca-

pna komu co.

Se'g-hauchen, va. (Ijaben)

zdmuchn co chuchniciem.

S£e'ö=hauen, haue, haueft,

hieb weg, habe weggehauen,

va. odci, odrba, odpata;
jmnbn — kijem kogo od-

pdzi.
'äBe'ß-Jtfen, tjeBc, hebft,

Cob weg, habe weggehoben, I.

va. podnie i odsun, ru-

szy, dwign z miejsca; II.

fity
— Vr.wynie si ; t)e6e biet)

weg preczo demnie,wyno si.

ä£e'g=tjeifert, Wi*' ^ffc
hilft, half; weg, habe weg»

geholfen, va. jmnbm — do-

pomódz komu do oddalenia

sie. uatwi komu odejcie.

%e'g=holett, va.
f

(haben)

jmnbn etw. — pój, przyj

po kogo, po co, zabra

kogo, co.

Se'g^ü^fcn, vn, (fein)

podskakujc oddali si; über

etro#
— zlekka co bra, po-

min.
SBe'g=|ogcn, i. ya. (haben)

wypdzi, wygna, odpdzi;

II. vn. (fein) popdzi, pogna
w dal.

BCg=IaJent, va. (haben) za-

bra, porwa (okrt); (przen.
:)

= wegfifcben.

SföC'g=Ichrcn, I. ya. (haben)

odmiata, zamiata, zamie;

II. fich — , vr. (haben) od-

wróci sie.

Se'8-iommcn, fomme,

fommft, fam weg, bin meg-

gelommen, vn. 1) odej, pój

;

ia) fann nicht non hier —
nie mog odej std

;
(przen. ;)

er ift l)el ber ©aebe gut weg»

gefommen wyszed dobrze na

tej sprawie; id) bin mit einem

blauen Stuge weggefommen
wyszedem jako tako, z ma
szkod; er ift nid)i ungeftraft

weggefommen nie uszed bez-

karnie; 2) zgin, przepa;
bie ©elbiafche ift mir weg»

gefommen pugilares mi zgio.
!2£e'g=fönnen, fann, fannft,

fann, fonnte, fbnnte weg, habe

weggefonnt, vn. módz odej,
oddali si.

Se'g=fra^en, va. (haben)

odskrobywa, zeskroba, zdra-

pa; ein 2ßort — wyradyro-

wa wyraz.

Se'g^friechen, vn. (fein)

pole dalej, wyczoga^ si;

cichaczem odej, oddali si.

Se'g=friegen, »a. (haben)

obacz megbetommen.

2Bc'g=fiifjetr, va. (haben)

jmnbm bie Sranen non ben

SBangen — zcaowa komu
zy z twarzy.

S£e'g=!affeti, laffe, lajjeft i

läfct, läfet, liefe weg, habe

weggetaffen, va. 1) puci, wy-

puci, pozwoli odej; 2)

puci, wypuci; bu haft

|ier eine ©telle weggelaffen

— opucie tutaj jeden

ustp; 3) wykluczy.

Se'giafimtg, sf. — opu-

szczenie n.

Se'g=laufen, laufe, läufft,

läuft, lief weg, bin weggelau»

fen, vn. uciec, umyka,
umkn.

Se'g=ieg«t, va. (haben) od-

oy (na bok); ein Ätnb —
porzuci dziecko.

2Be'g=Icugncn, va. (haben)

zapiera, wypiera si.

Se'g=lotfen, va. (haben)

zwodzi, zwie; wywabi;
przywabi do siebie.

20e'g=mau)en, i. *«• spo-

wi aby nie byo czego, sprz-

tn, zabra, wynie; einen

©tutjt — uprztn stoek;

einen ftlecf — wywabi pla-

m; II. fid) — , vr. (haben)

oddali si, odej, wymkn,
zabra sie; ftcb heimlich —
wykra si.

Se'gtnarfujiercn, vn. (fein)

odmaszerowa.

SBCgmÜllC, adi. zmczony
z drogi.

2Be'g=müffen, vn. (haben)

1) musie odej, oddali si,

odjecha; ich mufj heute nod)

weg jeszcze dzisiaj musz od-

jecha; 2) biefer 2tft muf? weg
ta ga musi by odcit;
biefeä äßort niufc weg ten

wyraz musi si wypuci,
wymaza.

Se'gncthme, »/. pi- *n*

wzicie «., odebranie n. komu
czego, zabranie n.

sBe'g=nebtnen, nehme,

nimmft, nimmt, nahm weg,

f)abe weggenommen, va. 1)

wzi, odebra komu co,

zabra; skonfiskowa; 2) za-

biera; ba§ nimmt mir oiel

3eit, Diel Slaum weg to mi

zabiera wiele czasu, wiele

miejsca.

SCg^cren, I. va. (haben)

zapakowa, zabra gdzie-

indziej ; II. ftch — ,
yr. (haben)

pój precz, zabra si, odda-

li sie.

SBeY^eitfujen, va. (haben)

batem kogo odpdzi.
SBe'g-jjrafttäieren, va.

(Ijaben) zrcznie porwa,
zwdzi, capn co.

Sc'g^rügeln, va. (haben)

biciem kogo odpdzi.

S8e'(rtUl$e!tf
va. (haben)

czyszczeniem zmiata, oczy-

ci co, wywabi (plam);

(przen. :) aile§ (effenb) — spa-

aszowa, uprztn wszyst-

ko; jmnbm etro. wisn
komu co.

2Be'g=rauicren, va. (haben)

wyradyrowa, wymaza.
Se'g=raffen, ya. (haben)

porwa, wynie, zabra,

zgarn, zagrabi; biefer

ßrieg 'hat niele ©olbaten weg»

gerafft ta wojna sprztna
wielu onierzy.

2£c'g=rhimen, va. (haben)

sprztn, posprzta ; usprz-
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tnc, usun; ©cbroierigfeiten— usun przeszkody.

Söe'gräumung, sf. sprz-
tnicie n., uprztnicie ».,

usunicie n.

S95cfl=rciücn, reiße, retbft,

rieb roeg, fyabe roeggerieben,

wytrze, tarciem zatrze.

2Be'greife, */. wyjazd m.,

odjazd m.
Sc'g=rcifeitf

yn. (fein) wy-
jecha, odjecha.

Se'g=retfien, reijje, reijjeft

i reijjt, reifct, rifj roeg, Ijabe

roeggeriffen, va. 1) zwali,
wali, demolowa (dom); 2)
wydrze, wyrwa; 3) porwa,
zwali i unie, obali, wy-
rwa; 4) oderwa.

3öe'g=rettett, reite, reieft,

reiyt, titt roeg, bin roeggerit-

ten, vn. odjecha konno.

e'g=rennen, vn. rennft,

rennt, rannte roeg, bin roegge=

rannt, pdem sie oddali.

2ße'g=rnÜ"en, 1) ya. (baben)
zatoczy, potoczy; II. vn.

(fein) potoczy si ; ber äßagen
rollte roeg wóz potoczy si
dalej, odjecha.

e'g=rii<fen, l.m. (baben)
odsun, posun; II. vn.

(fein) rütfe raeg! posu si,
odsu si, ustp si!

Se'g=rui)erit', »n/(fem) od-
pyn wiosujc.

2Be'g»rufeti,
'

rufe, rufft,

ruft, rief roeg, baberoeggerufen,

va. odwoa, zawoa do
siebie.

Se'g=fägen, va. (Gaben)
odpiowa, odci pi.

SBc'gfflut, adi. majcy
drogi, gdzie chodzi mona,
drony, przeprawny (okolica).

2ÖCg=fougcn, fauge, faugft,

faugt, fog roeM, fyabe roegge=

fogen, va. wyssa.
$>e'g=fdjabcn, va. (baben)

odskroba, oddrapa, zeskro-

ba, zdrapa.

2Be'g=ftfjaffen, ««. (baben)

sprztn, uprztn, wzi,
oddali; wynie; eliminowa;
fdjaff ifon roea odpraw,oddalgo.

2Be'gffJ)affung, sf. pi. -en,

1) sprztnicie »., uprztni-
cie n., oddalenie «., odpra-
wienie n. ; wywiezienie n. •

2) eliminacya /. (mat.).

2i>C'g=f(fiorrcit, va. (baben)

odgarn.

2Be'g=fdjaufeln, va. (§aben)

opat odgarn.
2Bc'gf(J)Ciue/«/. droga roz-

stajna = ©eiDeroeg.

Sc'g=fu^Cnfcn, va. (podaro-
wa, rozdarowa.

SOe'g=fdjeren, I. va. fd)ere,

fdjerft, fa)ert, fó)or roeg, |abe

roeggefdjoren, uci, odci,
noyczkami ; bie äßoHe —
ostrzydz wen; ben 33art —
ogoli brod; II. fib — , vr.

(babeit) wynie si, pój
precz.

Se'gsfdjeudien, va . (baben)

wyposzy, sposzy, wy-
straszy.

S95e'g=fttfcn, va.. (baben)

1) odesa, posa; einen

Srief auf bie Sßoft — odesa,
posa list na poczt ; 2) wy-
sa; id) tjabe ba§ 2Jabd)en

roeggefdjidt wysaam dzie-

wczyn ; wyprawiam i (take)
odprawiam dziewczyn.

2Be'g=ftfjuekn, fc&iebe,

fcbiebft, fa)iebt, fd)ob roeg,

bab roeggefd)oben, va. od-
suD.

2Se'g=fdjte&en, fajiefje, fd)ie=

feeft, fcbiefet, id)ojj roeg, bab
roeggefdjoffen, I. ta. i) wy-
strzela (zwierzyn); 2) ze-

strzeli, odstrzeli, ustrzeli;

er {jat bem SSogel ben ßopf
roeggefcboffen odstrzeli ptaku
gow; II. vn. (ijaben) szybko
si oddali, czmychn, od-
lecie.

2Be'g=fdmfen, »». (fein)

odpyn okrtem.
2öe'g=fd)Iogcn, fd)rage,

fdjlägft, feglägt, fcblug roeg,

bab roeggefd) lagen, va. odbi,
wybi; ben ^eittb — wybi
nieprzyjaciela; id) Ijabe beim
Äcug ben £enfet roeggefcblagen,

odbiem ucho od dzbanka.

2©c'g=fd)lctcl)cn, fd)(eid)e,

fd)leta)ft, jd)leict)t, fcbtid) roeg,

bin roeggefd) lieben, vn. vr.

(fein) chykiem odej, wy-
nie, wymkn, wykra si.

Se'g=fdjleifen,'i. va. fc&leife,

fcbleifft, fdjletft, fcbjiff roeg,

bab roeggefdjtiffen, odszlifo-

wa, zeszlifowa; II. fcbleife,

fdjleifte roeg, bab roeggefdjleift,

va. uwlec, porwa.
2Be'gfct)leW)en, va. (babenj

wywlec, porwa, unie.
2£e'g=fdjletlutrn, va. (baben)

1) odrzuci, rzuci co daleko
od siebie proc; 2) rozpra-
sza, roztrwoni.

Se'g=fdjlicjjen, fcblie&e,

fcblte&eft i fdjlte&t, fd)lte&t,

jctjlofe roeg, l;abe roeggefdjloffen,

va. wzi co z jednego miej-
sca i zamkn w innem.

Söe'gfdjlityfett, vn. (fein)

wymkn si, cichaczem
odej; (przen.:) über etro. —
nawiasem tylko o czem wspo-
mn.

e'g=fu)meifien, fcfimeifje,

fcbmeifseft i fa)meifjt, fdjmtj}

roeg, tyabe roeggefdjmiffen, va.

odrzuci, wyrzuci.

Se'g^fdjnaWen, va. (baben),

porwa, capn, schwyta,
cign, zapa.

äöe'JHu'jnei&en, febneibe,

febneibeft, fd)netDet, febnitt

roeg, i)abe roeggefdjnitten, od-

ci, oderzn.
SSe'g=frijiittcn, va. (b^aben)

wysypa, odsypa, wyla,
odla.

2©e'g=fä)tt>emmeit, va. (fya-*

ben) porwa z sob (woda).

^e'g=fcl}tinmmcn/ fd;roim=

me, ftt)roimmft, froamm roeg,

bin roeggefdjroommen, vn. od-
pyn, oddali si pywajc.

2Be'g-Jegeln, vn. (fein) ód-

eglowa.
2Be'g»fc^n, fetye, fiebft,

fictjt, fa^ roeg, Bab roegge=

fe^en, vn. odwróci oczy od
czego, nie patrze na co

;

(przen.:) über etro. — nie

zwraca na co uwagi.

2Be'g=frJjnen, fid) —, »r.

(baben) z tsknot pragn
oddali si, tskni ku innym
stronom.

SBe'g-fem, bin, btft, ift, roar

roeg, bin roeggeroefen, vn. 1)

by nieobecnym ; 2) zgin,
zgubi si; baä 5Öud) ift roeg

ksika zgina, przepada;
3) min, przej; bie (Gele-

genheit ift roeg sposobno
mina; 4) bie ©äfte finb

roeg gocie odeszli; er roar

brei SWonate oom .fanfe roeg

52*
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nie byo go przez trzy mie-

sice w domu; ba3 ©elD tft

roeg pienidze wyszy; bie

3eit tft roeg czas przeszed,

min; 5) straci przytomno,

odchodzi od zmysów

;

cor Creube, »or (Sntjüden —
nie posiada si z radoci,

z zachwytu; 6) Über etlD. —
min co; er ift fcbon über

bie äüieje — jest ju za ka;
(przen. :) wyszym by nad co,

nie ulega czemu, nie zwaa
na co; id) bin fcbon Itngft

über btefe Vorurteile roeg ju
dawno pozbyem si tych

przesdów, wzniosem si po

nad te przesdy.

SSc'ß-fenben, fenbe, fenbeft,

fenbet, fanbte roeg, bab roeg=

gefanbt i roeggejenbet, va.

wysa, wyprawi.
2£e'g=feijjen, va. (tyaben)

1) odstawi, postawi na

bok-, 2) über einen ©raben
— przeskoczy przez rów,

przesadzi rów; ftd) — , vr.

(baben); ftd) über jmnbn —
wynosi si nad kogo^ \\6)

über etro. — nie zwaa na

co, nie dba o co.

Se'g=foüen, vn. (^aben)

er foU. »on bier roeg ma std

odej, oddali si.

e'g*tpcien, fpeie, fpeift,

fpeit, fpie roeg, babe roegge-

fpieen, va. wyplu.
Se'Hprengen, l

;
««•

(fjaben) odbi, oderwa, odr-

ba; II. vn. (fein) pdem
puci sie, odjecha.

2Be'g=fpringen, springe,

fpringft, jprang roeg, bin roeg«

gefprungen, vn. odskoczy

(przen.:) über etro. — prze-

skoczy, pomin co.

SBe'g-fpüien, va. (baben)

spuka, podmy, podmuli;

bie SBellen baben e8 roegge»

fpült fale podmyy i unio-

sy to.

Be'g^teden, va. (baben)

schowa, wcibi gdzie.

3©c'g ftcljlcn, ftet)le, ftieblft,

ftietjlt, ftaljl roeg, bab roegge-

ftob,len, I. va. ukra, wy-

kra; II. fid) —, vr. wy-

kra si, ukradkiem wyj.
Se'g4teüen, va. (ijaben)

odstawi.

2£e'g=ftcrben, fterbe, ftirbft, I

ftirbt, ftarb roeg, bin roegge= '

ftorben, vn. umrze, pomrze, I

powymiera.

SSe'ß-fttti^eB, va. föaben)

cign, ukra co.

s
Jkc'g=ftoiJCH, fto&e, ftöfeeft

i ftö&t, ftöfet, ftiefe roeg, ijabt

roeggeftofsen, va. odepchn,
odpycha.

Se'g4tretu)en, ftreicbe,

ftreicbft, ftreicht, ftrid) roeg,

bab roeggeftticben, va. 1) od-

garn (wosy) ; zgarn (pie-

nidze); 2) wykreli, wy-

maza.
»Beitragen, trage, trägft,

trägt, trug roeg, babe roegge=

tragen, va. odnie, wynie,
ponie gdzieindziej.

2öe'g=tmi>en, treibe, treibft,

treibt, trieb roeg, babe roeg=

getrieben, I. va. odpdzi,
wypdzi, napdzi, odegna

;

bag 'Sieb, — zawraca, za-

wróci (bydo od szkody);

II. vn. (fein) by niesionym,

pdzonym (przez wod, wiatr).

'aüße'g=treten, trete, trittft,

tritt, trat roeg, bin roegge=

treten, vn. (fein) odstpi,

odej na bok.

$Se'g=tnnfen, trinfe, trtnlft,

trintt, tranf roeg, babe roeg=

getrunlen, wypi, odpi;

einen SSerbrufj — zapi

zmartwienie.

3Be'g*tun, tue, tuft, tat

roeg, babe roeggetan, va. od-

oy, odstawi; tue ba> roeg

odstaw, odó to; jmnbn —
oddali, odprawi kogo.

äße'gübcrfühntng, »f. wia-

dukt m.
Se'gübergang, sm. <e)§,

pi. -gange, przejcie n.

2Be'gu-nterfityntttg,s/. droga

/. pod wiaduktem.

Se'gttmrt, sm. =e, pi. -e,

Se'fltb'artc, sf. pi. =n, obacz

SBegeroart.

SSc'g^lDoljcn, va. (baben)

odwali, odtoczy.

Se'g=töanbent, vn. (fein)

powdrowa, wywdrowa.
Se'g'toafuien, «afcbe, roä=

fcbeft i roäfdjt, roufd) roeg,

Cabe roeggeroafdjen, va. zmy,
wymy, zapra, wypra.

2£c'g=uieben, ya. (baben)

zwia, zdmuchn.
SCg=U)Cifcn f

roeife, roeifeft

i roeift", roieö roeg, babe roeg-

geroiefen, va. odprawi, od-

dali, kaza odej, odesa.

Se'groeifer, am. «=3, pi.

— , 1) drogoskaz m. ; 2)

przewodnik m., ten, co wska-

zuje drog ; 3) przewodnik

m. (ksika); 4) zgbnik
rowkowaty (med.).

SCg-toenbcn, roenbe, roen-

beft, roenbet, roanbte i roen=

bete roeg, babe roeggeroanbt ^i

roeggeroenbet, I. va. odwraca,

odwróei; II. ftd) — , vr.

odwróci, odwraca si.

SCg^etfen, roerfe, roirfft,

roirft, roarf roeg, f)abt roegge=

roorfen, I. va. odrzuci, wy-

rzuci, rzuci, przerzuci;

(przen.:) Dtel ©elb — wy-

rzuca, trwoni duo pie-

nidzy; II. fid) — , vr. (baben)

ponia, upadla si; III.

roegroerfenb, pp., adi. i adv. po-

gardliwy, dumny; jmnbn —
bebanbeln traktowa kogo z

góry, z dum, z pogard.

e'gtt>ei-fmtg, */• <>drzu-

cenie n., wyrzucenie n.\

ponienie n., pogarda /.

Sc'g=tPtn!cn, va. (baben)

skin, kiwa, odwoa ski-

nieniem.

Se'g-'Wifdjen, va. (Caben)

zetrze, zmaza.
Se'g=touUen, »M, rotUft,

roili, rooDte roeg, babe roeg=

gerooÜt, vn. chcie odej,
oddali sie.

Se'g=ttmnffytn,l.va. (b,aben)

yczy sobie, aby czego nie

byo; jmnbn — yczy sobie,

aby si kto oddali ; II. fid)
—

,

vr. (Ijaben) piagn nie by
obecnym, by daleko std.

Sc'g=saubcrn, ya. (baben)

przez czary oddali.

SBCgseCrmtg, sf. obacz

Sßeaejebrung.

SCgjetger, sm. =§, pi. —,
obacz iBegroetfer.

äöc'g=äcrrcn, va. (baben)

oderwa.
£$e'g=jiel)en, gieb,e, aiebft,

jiebt, 50g roeg, babe roegge=

jogen, I. va. odcign, od-

sun, oddali, usun; ben
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£tfd) oom 5ßla£e — odsun
stó z miejsca; II. vn. (fein)

przenie si, odjecha; od-

lecie (o ptakach); wypro-
wadzi si; wyemigrowa.

Se'flPÖ, am. =(e)8, pi.

=jilge, 1) odjazd m., wyjazd
»w.

,
przeniesienie n., przenosiny

pi. si (z miasta); emigra-

cya /., wyemigrowanie n.,

(z kraju); przeprowadzka f. ;

zmiana n. mieszkania, odlot

m. (ptaków).

el) i Se'Ije, i. int&ti.

au — ! — ! acn dla Boga,

°j °j l — mir biada mi ; ad)

unb — fdjreien krzycze w
niebogosy; — tur, roenn

bu e§ fagft biada ci, jeli to

powiesz; II. adi. bolesny,

bolcy, przykry ; er bat einen

=en %U$ ma bolc nog;
bie =fte ©telle najboleniejsze,

najdotkliwsze miejsce; III.

adv. — tun ból sprawi;
ber Äopf lut mir — gowa
mnie boli; e§ ift mir — ju

3Kut, ju ©inn, urna Cerj
smutno mi, serce mnie boli;

mir ift — nad) ber £eimat
tskno mi za ojczyzn ; mir
rrjirb — unb Übel niedobrze

mi jest, mam mdoci ;(przen.
:)

jmnbm — tun dotkn kogo,
przykro komu sprawi;
roa mir am meiften — tut,

ift . . . co mnie najbardziej

boli, dolega, jest . . .; e
tut mir in ber ©eete, im
^nnerften — serce mi si
ciska.

2ÖC/$(e), sn..(t)f, ból m.,

bole /'., cierpienie n.;

jmnbm ein — antun sprawi
komu ból, cierpienie ; er ner=

mebrt nur mein — on tylko

zwiksza mój ból; barjon

bangt ba§ Sßofct ober —
meinen £eben§ a& od tego
zawiso szczcie lub nie-

szczcie mego ycia; über

jmnbn — ausrufen biada
nad kim.

SCljen, sf. pi bole po-
rodowe.

2BCljett, I. »». (baben) 1)

wia, wion, powiewa, da;
ber SBinb roebt au§ Dften
wiatr wieje ze wschodu,
wieje wschodni wiatr; e§

roe&et ©turm dmie wicher;

e3 roebt fein Süftdjen ani

wietrzyk nie powiewa ; 2)

bie gafinen — laffen rozwi-n chorgwie; II. va. wie-

jc unosi; ber äBttib roe&te

ben ©djnee Don ben 2)äd)ern

wiatr zwia cay nieg z da-

chów; ber erfte SBinb roebt

eud) nad) $an§ pierwszy

wiatr zawieje was do Pa-
rya.

Se'Ijfrait, sf. akuszerka /.

Se'fjgefüi)!, sn. =(e)§, pi.

=e, uczucie n. boleci i bo-

lesne.

Söe'ljflefäjret, sn. «§, pi.

=e, krzyk m. boleci.

SCI)!lagC, sf. pi. -tt, la-

ment m., lamentowanie n.,

narzekanie n., ubolewanie n.,

ale pi.

Se'Hlagen, vn. (baben)

lamentowa, narzeka, ubo-

lewa, ali si.

SCIjleUng, adi. wraliwy
na ból.

$8t'1)mut, sf. ao /.,

bole /., smutek m., rze-

wno f., rozrzewnienie n.

SBCfymihtg, adi. aosny,
bolesny, smutny, rzewny, roz-

rzewniony.

Söe'Ijmutter, sf.pl. =mütter,

akuszerka f.

Se'Ijr(e), sf. pi. =en, l)

obrona /.; fid) jur — fefcen

broni si; ba§ bient ibm 3Ur
— to mu suy za obron;
2) bro /. ; mit — unb SBaffen

erfceinen wystpi w penej
zbroi.

Seljr, sn. »(e)S, pi. =e,

tama /., jaz m., stawido n.

SCJjranftatteit, */. pi.

przygotowania pi. do obrony.

2Be'l)rbaitm, sm. =eö, pi.

-bätttne, stawiao n., zapora

f. 11 myna.
SCIjtbcjit!, sm. -e§, pi.

=e, powiat wojskowy.

SC&r&amm, sm. =(e)3, pi.

=bämme, tama f. dla zabez-

pieczenia.

SCIjreit, I. va. (baben)

wzbroni, wzbrania, zabro-

ni; II. vn. (baben) 1) obro-

ni ; 2) bem ^euer — wstrzy-

mywa ogie; einer Seiben=

fd)aft — hamowa nami*

tno; einer Äranf&ett — po-

wstrzyma chorob; bem
3Serbad)te — broni si po-

dejrzeniu; III. fidj, — vr.

(baben) broni si; opiera
si, wzbrania si; fid) mit

$änben unb giijjen — bro-

ni si rkoma i nogami

;

er roebrte fid) gegen biefe

3umutung broni si prze-

ciw temu przypuszczeniu,

przeciw tej insynuacyi; fid)

feiner §aut — broni wasnej
skóry.

Se^rgehciitge, sn. =§, pi.

— , 2£e'ljra,cl)enf, sn. =e, pi.

=C, pendent m.
SCIjrgelb, sn. =(e)§, gów-

czyzna f. \
fazowe n.

3Be'jjrl>aft, adi - obronny;

zdatny do broni; — mactjen

uzbroi.

SCI)raftfl!Ctt, sf. zdol-

no f. do obrony.

Se'ljrltme, sf. pi. =n, linia

f. obrony, obronna.

2BCl)tlO$, adi. bezbronny;
— madjen rozbroi.

Se'Iirlrjfißfeit, sf. bez-

bronno /.

Se'ljrtraft, sf. sia
obronna, zbrojna.

Se'ljrmami, sm. =(e)§, pi.

=manner, wojownik m., czo-
wiek uzbrojony; onierz m.
obrony krajowej (w Niem-
czech).

SBCljror&ming, sf. regula-

min wojskowy.

SeWfItdit, */. obowizek
m. suby wojskowej ; allge-

meine — powszechna suba
wojskowa.

Se'&r^fltdjtig, adi. obo-

wizany do suby wojskowej.

SÖe'hrftaitb, sm. -eS, stan

wojskowy, wojsko n.

SCljlftCtn, sm. =(e)§, pi.

«e, obacz ^raüftein.

Sc'^tÖ)0lf, sm. »(()§, pi.

=iDölfe, obacz SBerroolf.

2Be'Kc)ftanb, sm. =e, stan

bolesny; ber ©fjeftanb ift ein

— maestwo nie rado.
Setb, sn. *(e)§, pi. =er, 1)

kobieta f., niewiasta /., baba

/. ; ein alte§ — stara baba,

stare babsko; ein fdjone —
pikna kobieta: ein arme —
biedna kobiecina, babina f. ;
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Oerbammtcä — przeklty bab-

sztyl; 2) ona f., maonka
/. ; 3)/ann urtb —m i ona

;

— unb ßinb bctben mie on
i dzieci; gum =e geben da
za on.

Set'bdjen, sn. -3, pi. —,
1) kobietka /'. ; oneczka/.

;

2) samica /., samiczka /.

;

junge — oon Hühnern, ®än>
fen, (guten módka /.

eibel, sm. =§, pi. —
(przestarzae) wony ot.

®Ct'bcl, 'sn. kobietka f.,

oneczka f.

StiUerObef, sm. «=§, szla-

chectwo n. po kdzieli.

äSct'fietar&eit, V. v l
-
"ett#

robota kobieca.

Äki'&erart, sf. sposób ko-
biecy.

2i>et'berbufen, sm. =§, pi.

ono kobiece, biust kobiecy.

Sei'berdjen, sn. «§, .pZ. —
kobietka /., oneczka /.

2£ei'berfetni>, sm. «§, p7.

'e, nieprzyjaciel ot. kobiet.

20ei'6crfetnJ)f Ch0ft,s/. 1) nie-

przyjazne stanowisko wo-
bec kobiet; 2) nieprzyja/.
miedzy kobietami.

Sei'berfmtnb, sm. =e§, pi.

•=e, przyjaciel m. kobiet.

Sei'bergcnatfdj, sn. »eg,

plotki babskie.

Set'&ergelüft,; *». =e§, #z.

=e, zachcianka kobieca.

SBet'becgefdjrct, sn. =e,
krzyk kobiecy.

i&ctliergeftfjtoätj, sn. =e§,

gadanina, paplanina kobieca.

Sei'fcergeftdjt, *«. =e§, .pZ.

«er, twarz kobieca.

2öet'bcrgtmft, sf. aska f.

kobiet.

Äkt'berbdft, adi. kobiecy.

SBei'berbanö, */. pi. =bänbe,

1) rka kobieca; 2) pismo
kobiece.

Sei'fierljaft, sm. =ffe, nie-

nawi kobieca; nienawi
/. do kobiet.

3£et'berl)ftf|er, sm. =§, pi.

— , obacz SBetberfeinb.

SBet'berljemi), sn. *e§, pi
ett, koszula kobieca, damska.

Söet'berberrfdjaft, sf. pa-
nowanie n. kobiet.

Set'öcrljerj, sn. =en§, pi.

»en, serce n. kobiety.

^Ct'herhut, I. sm. =e§, pi.

»hüte, kapelusz kobiecy,

damski ; II. sf. opieka kobieca.

SM'berjagb, */. polowanie

n. ua kobiety, uganianie si n.

za kobietami.

Sei'beriägcr, sm. [=§, pi.

— , kobieciarz m.
Üöei'bertenntmö, sf. zna-

jomo /. kobiet.

Sei'berlletb, sn. =eg, pi.

=er, suknia kobieca, damska.

2£ei'berfnedjt, sm. =e§, pi.

=e, babiarz m., kobieciarz

ot., mizgu m., gach m.
SBei'bcrfram, sm. =(e)s, fa-

taaszki, graty kobiece.

2M'berfranfheU, sf. pi.

«en, choroba kobieca.

2£ei'berfneg, sm. =e§, woj-
na kobieca; wojna /. midzy
kobietami.

Sei'berlaunt, sf. pi. «n,

kaprys ot., humor kobiecy.

5SJei'6erIeI)Ctt, sn. «=g, lenno
kobiece.

2£ei'berliebe, sf. mio ko-
bieca; mio f. kobiet.

2Bet'6erltft, sf. pi. «en.

podstp kobiecy, cbytro
kobieca.

Sei'bernarr, «ot. =ert, pi.

=en, gach m., babiarz ot., ko-
bieciarz tn.

SSJet'bcrradje, sf. zemsta
kobieca.

2Bet'bCrrOUb, sm. =e§, po-

rwanie n. kobiet.

2£ei'berred)t, sn. =e§, pi.

»e, prawo kobiece.

Set'berredjtlerin, sf. pi.

=nen, feministka /'., kobieta

walczca o prawo kobiet.

Set'berregtcning, sn., 2Bct'=

berrcgimcnt, sn. <=e§, panowa-
nie n. kobiet, rzdy kobiece.

2£ei'bcrroif, sm. *e, pi.

stötfe, spódnica f.

Set'berrotte, sf. pi. -n,

rola kobieca.

Sei'berfadje, */. pi =n,

sprawa kobieca.

Sei'berfattel, sm. =§, pi.

— , siodo damskie.

Sei'berftGeil, adi. majcy
wstrt do kobiet, unikajcy
kobiety.

SBet'berfdjeu, sf. wstrt
m. do kobiet.

^ei'berfcbmutf, sm. -es,

strój kobiecy.

Sei'berfommer, sm. =§,

babskie lato.

2£ei'berftamm, sm. =(e)g,

pi. =ftämme, linia eska.
üBct'bcrfttmme, sf. pi. =n,

gos kobiecy.

SBei'b ertragt, sf. pi. =en,

strój ot., odzienie kobiece.

Söci'bertcöncn, */. pi. zy
kobiece.

2£et'bertreue, sf. wierno
kobieca.

Set'bCrÜOlf, sn. -eS, ko-
biety pi, baby pi.

Ütfet'berjett, sf. miesiczka/.

ÜÖCi'bifdj, adi. kobiecy,

waciwy kobiecie, babski

;

ein =e ©efic&t kobieca twarz;

=e3 äßefen wzicie kobiece;

ein =er 2Kann zniewieciay
czowiek, baba /., niewie-

ciuch ot. ;
— löeroen znie-

wiecie.

äBei'blein, sn. .%,pl —,\zo-

bietka/., oneczka/., onka/.
Sei'blidj, I. adi. eski,

kobiecy; bu> =e ©cfd)ted)t

pe eska[; =e 2Inmut urok
kobiecy; »e <3c|roäcfoe sabo-
stka kobieca; =e 2lrbetten

roboty kobiece; (gram.) ba
=e ®efd)Ied)t rodzaj eski;
=er SSoget samica/., samiczka

/. ; II. adv. po kobiecemu

;

III. ba3 SBetbltdje. sw.; fte

bat nichts >eä an ftc& nie ma
nic kobiecoci ; ba eroig —
pocigajcy, niemiertelny

urok kobiecoci.

äSei'bttdjfett, s/. kobieco
/., charakter kobiecy, e-
sko /. ; niewiecia skro-

mno, czysto; kobiece

obyczaje, uczucia.

Sei'bltng, sm. »(e)§, pi.

'C, kobieciarz ot., babiarz m.
;

mczyzna zniewieciay.

üßkt'bgbtlb, sn. «(e)ö, pi
=er, kobieta /., kobiecisko /.,

baba /., niewiasta /., pod-

wika f.

Sci'bfcn, sn. =§, pi —,
obacz SEeibbitb.

2Bct'Dögcfid)tr
sn. *eä, pi.

»er, twarz kobieca.

Set'b§lCltte, spl. kobiety

pi, baby pi.
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SBet'bstyerfon, sf. pl. =en,

obacz UlSeibäbilb.

2Bet'b3bOlf, sn. >e3, obacz

äßeibsleute.

äBctd), I. adi. 1) mikki;
CtJO. — mikkawy; gang —
mikucbny, miciutki, miku-
sieki; — rote SBadj mikki
jak wosk; ein =er $äfe mikki
ser; *e (Si jaje n. na mikko

;

=e§ SBetter agodne powietrze
;

eine =e %ebev mikkie pióro;

2) ein »er 93ud)ftabe mikka
litera; ein =eä §erj czue
serce; ein =e§ ©etnüt ago-
dne usposobienie; II. adv.
— machen zmikczy; —
roerben zmikn; — au=
fpredjen wymawia mikko

;

— lieqen lee mikko.
Seidjbttb, sn. -&,pl. «er,

przylegoci pl., okrg m.
miasta, granica /. obwodu
miasta.

Set'djredjt, sn. >e§, pl. *e,

prawo miejskie, terytoryalne.

Seidjc, sf. pl- =n, 1)

(iffieicfcheit) mikko /., ago-
dno /. ; 2) sabizna /., dy-

mi n., nadbiodrze. n., pod-
ebrz pl. ; 3) moczenie n.,

namoczenie n. ; bis äüäfdje

au§ ber — roafdjen wypra
bielizn po namoczeniu ; 4)

zwrotnica f.
Sei'djett, I. ta. roeidje,

roeia)ft, roettfjt, roeia)te, bab
geroetdjt, mikczy; moczy;
II. roeidje, roeichft, roeicht,

rotd), bin geroidjen, vn. ust-
powa, ustpi; ber geinb
roto) »om Jampfplaije nie-

przyjaciel ustpi z pola bi-

twy; bie %ta)t roeidjt bem
Sage noc ustpuje daiu;

ba (Seroölbe ift geratenen

sklepienie usuno si ; id)

roeid}e nidjt »on ber ©telle

nie rusz si z miejsca; »on
einem Drte — opuci jakie
miejsce, usun si skd

;

nom SEege — ustpi z drogi;

feinen ©djritt »on feinem
3ied)te — na wos od swego
prawa nie odstpi; ber

©djnupfen roili nicht — katar
nie chce min; »on jmnbm
— odstpi kogo, opuci
go; bie Äurfe finb im 2Beid)en

kurs upadaj.

2Bet'djcnbcbteuung, sf.

suba /. przy zwrotnicy.

SBet'djCltfittldj, sm. =eö, pl.

=britd)e, 1) przepuklina pachwi-
nowa; 2) zamanie si n.

zwrotnicy.

Set'djcnbritfe, sf. pl. =n,

gruczo pachwinowy.

Sei'djengegenb, sf. pa-
chwina /.; sabizna /.

Set'djenfdjtenen, sf. pi.

szyny zwrotnicze.

Sct'dicnftcüer, sm. =§, pl.

— , zwrotniczy m.
Sct'djenftettiing, sf. pi.

=en, ustawienie n. zwrotnicy,

Set'djcntnärter, sm. =3,

pl. — , zwrotniczy m.
2Bet

r

d)faß, sn. *ffe§, pl.

=fäffer, beczka /. do namo-
czenia (bielizny).

Sei'd)floffer, sm. *%, pl.

— , niews m.\ brzucho-
pletwe pl.

SSet'djgeföfj, sn. -fjeö, pi.

=fje, obacz SiJeichfaf.

Set'djgefottett, adi. ugo-
towany na mikko.

Sei'djljaimg, adi. niikko-
wosy.

Sei'djljetf, sf. mikko /.

;

(przen.:) agodno /., czu-o f, tkliwo /.

2Bci'dj^Crjtg, adi. mik-
kiego serca, czuy, tkliwy.

SBei'djljeräigiett, */. mik-
ko /. serca, czuo /., tkli-

wo f.

SÖet'djltd), adi. 1) mikki,
mikkawy; mdy; ein =e§
ßlima agodny klimat ; =er <StU
mdy styl; =e ©peife mda,
bez smaku potrawa; 2) znie-

wieciay, delikatny, wty;
ein =eä Seben füEjren prowa-
dzi ycie zniewieciae

;

eine -=e Srjtefjung zniewie-

ciae wychowanie ; — roerben
zniewiecie.

SÖet'djItdjfcU, sf. mikko
/. ; delikatno /., mdo /.,

zniewieciao f.
2Bei'djling, sm. =(e)§, pl.

=e, niewieciuch ni., piesz-

czoch m., mazgaj ni.

äÖet'djraiillltg, adi. mik-
kousty, mikki w pysku.

Söei'djmÜttg, adi. mik-
kiego, tkliwego umysu.

SÖCi'djfel, sf. pl. =n, Wisz-
nia /.

2®et'd)fenii:fd)baiim, sm.

=(e)8, pi. »bäume, wisznia

wawrzynolistna.

Sei'djfetftrfdje, sf. pl. -n,

wisznia /.

2öei'djfelroI)r, sn. -e§, pl.

=e, cybuch winiowy.

Sei'djfeljojjf, sm. =g, pl.

=jöpfe, kotun m., godziec
m.

Sct'd)ttCr, sn. =(e)g, pl.

=e, miczak ni. ; lopflofe —
ma m.

3$et'bc, sf. pl. =n, i)

wierzba /. ; wicina f. ; 2) pa-

stwisko n.; ba§ SSief) auf bie

— treiben wypdzi, wygna
bydo na pastwisko; 3) pa-

sza /.; (przen.:) rozkosz m.

;

baä ift eine — für bie 2lugen

to rozkosz dla oka.

2Bei'bebarm, sm. =(e)§,

obacz SJiaftbarm.

Set'begelb, sn. =(e)g, pa-

stewne n., spane n.

Sßet'bClanb, sn. -e3, pa-
stwisko n.

9Bet'bCn, adi. wierzbowy.

Sfiki'bClt, I. va. 1) (haben)

pa, pdzi na pastwisko

;

(przen.:) bie £erbe ©fjrtfii —
sprawowa duszpasterstwo;

bie Slugen an etro. — z wiel-

kiem upodobaniem patrzy
na co; 2) patroszy = au§=
roeiben; II. fid) — , vr. (ba=

ben) pa si; rozkoszowa
si; fid) an ett». — pastwi
si nad czem ; III. vn.

(haben) pa si (na pastwi-

sku), by na pastwisku.

Sei'bettarttg, adi. podo-

bny do wierzby.

Set'benafdje, sf. pi. =n,

popió ni. z wierzby.

SBet'benbad), sm. =e§, pi.

=bäa)e, strumie ni. pomidzy
wierzbami.

SBct'bcnbanb, sn. =es, pl
=banber, wierzuca m.

Set'benbaft, sm. »t%, yko
brzozowe.

2£et'benbaimt, sm. -(e)s,

pl. »bäume, wierzba /., wi-

cina /.

Sri'benblatt, sn, <e)§, pl.

=blätter, li ni. wierzby.
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iik>ci'bcnboOrcv, sm. =8, pl.

— , wierzbowiec m. (cossus

ligniperda).

Äkt'benbufdj, sm. -eS, pl.

=büjche, SBei'beKßcbiifd), sn.

*e8, pl. =e, wieizbieniec m.,

wierzbina f.
v.h>ct'benßefiedjt, an. =e8,

pl. =e, plecionka wierzbowa.

Üßei'benßcrte, af. pl. *n,

prt wierzbowy.

älki'bCn^Olj, sn. =e8, wierz-

bina /., wierzbowe drzewo.

Sei'benfitydjen, sn. =i,pl.

— , kotki pl., bazie pl. u

brzozy.

äöei'benfoble, af. wgiel w.

z drzewa wierzbowego.

2Sei'benlorb, sm. <e)8, pZ.

»förbe, kosz w», z prtów wierz-

bowych.

2ßet'benluitl>, sn. <e)§,

licie ^J. z wierzby.

Sei'benraiMje, af. pl. »n,

gsienica /. wierzbowca.

'Set'bennnbe, sf. kora

wierzbowa.

28ei'&e.tröMjen, sn. =8, pi.

— , wierzbówka f., btagacz

m., wesoek m.

Sei'benrute, af. pl. =n,

witka /., witeczka f.

Söei'benfänßer, sm. «8, pi.

— , Sci'beujciftg, sm. «8, pi.

—
f
wierzbowniczka/'.

Set'benfdjtöamm, sm. =(e)8,

pl. »fcbroämme, maluk m.,

kolak pachncy; huba a-
gwiowa.

Setbenfoinner, sm. =s,

pZ. — ob. üöeibenbotjrer.

Sei'benftamm, *»?. -(e)s,

jpZ. =ftämme, pie m. wierzby.

Sci'bcnjtöeig, am. <e)8,

p. -e, ga wierzbowa.

SBct'bepfa^ m. <e)3, j>
«pläfce, pastwisko n.

Sei'bered)t, «». =es, pZ.

=e, pane n., prawo pastewne.

Sei'beridj, am. -(«)*,_ pl-

=e, 1) wielka toje, wierz-

hienica f., pastewnik m.,

wilczy ogon, wierzbówka
wzkoliciowa, krwawnica
pospolita; 2) gelber — baa-
nowiec pospolity ; 2) wierz-

bówka /. (ptak).

Set'bebiel), an. =8, bydo
pastewne.

ÜtHi'bßeilOft, am. »ffen, pl.

=ffen, towarzysz myliwski.

!&Ct bßercdjt, adi. biegy
w sztuce myliwskiej.

Set'bßefeU(e), am. *n, pl.

sn, obacz äßttbgenofj.

SßCt'bidjt, an. =8, wierzbnia

f., gaik wierzbowy.

äBet'&ltdj, I. adi. tgi,

wawy, ebski, mocny, dziel-

ny; II. adv. tego, wawo,
ebsko, dzielnie; — efferi,

arbeiten, prügeln tgo
^
je,

tgo, dzielnie pracowa, po-

rzdnie wybi; er bat mir—
'311 fdjaffen gemacht mia-

em z nim porzdn robot,

wielki ambaras.

Üßct'bling, sm. •»{?$, pi.

=e, 1) pieczarka f. (grzyb.);

2) czóao rybackie; 3) mi-

ska gboka, makutra /.

SBei'bmann, sm. =»(e)8, pl.

»minner, myliwy m., o-
wiec m.

Sct'bntäuntfd), adi. my-
liwski, owiecki; ein ^er

Sluebrud myliwskie wyra-

enie.

SÖet'bmanngfjjradje, */.

jzyk tn. myliwych, mowa
myliwska.

2öet'bmann$tafd)e, sf. pl.

=n, torba myliwska.

Söet'bmeffcr, sn. %, pi.

— , kordelas m., nó myliwski.

SBei'bredjt, sn. =e8, pl. =e,

prawo myliwskie.

Set'bfart, sm. =(e)8, pi.

=fäcJe, worek m., torba my-
liwska.

Sei'btDerf, sn. =e8, pl. =e,

owiectwo «., myliwstwo n.;

zwierzyna /.

Sci'bttecfcn, vn. (baben)

polowa na grubego zwierza.

äÖet'fe, sf. pl. =n, moto-

wido n., snowado n.

Sci'fCIt, va. (baben) zwi-

ja z motowida, zwija na

kbek z motka, mota (prz-

dz).

SBet'ßeW, I. va. odmawia,
nie dawa; II. vr. fid)— (baben)

wzbrania si, oci»a si,

opiera si; er roeigerte ftdt>

bie8 3U tun wzbrania si
uczyni to.

Set'genntß, sf. pl. =en,

i wzbranianie n., ociganie n.

si, opieranie n. si, odmowa
/., opór m.

Sci'ßcrunßgfatt, sm. =e8,

im — w razie odmowy.

2Bei&, sm. .(e)8, pl. =en,

kania /.

aöei'fjaltar, sm. -(e)8, pl.

=e, otarz powiealny.
2ßet'l)bcrfen, s'n. *flts,pi.—,

obacz auetbfetjel.

SSei'PUb, an. -(e)3, pl.

=er, wotum n.

2Bei'!jbifd)of, sm. =8, pl.

sbifct)öfe, sutragan m.

Set'lje, sf. pl. =n, 1) wi-
cenie n., wywicenie n.

;

er bat fdjon bie legte — be=

lommen zosta ju wywi-
conym; bie — eine8 HönigS

namaszczenie n. króla ; 2) po-

wicenie »., konsekracya

/. (kocioa, pomnika); 3)

(przen. :)
przyzwolenie n.,

sankeya /. ; 4) mit — fpredjen

mówi z namaszczeniem.

Seiten, L »«• i) wici,
wywici; namaci; jmnbn

jum S3ifd()0f — wywici
kogo na biskupa; SBafjer,

ÖI — wici wod, olej;

2) powici, konsekrowa
(pomnik, gmach); 3) bie

grömmigfett roeibt aüe Xu-
genben pobono uwica
wszystkie cnoty; jmnbm feine

©ienfte — powici komu
swoje usugi; fid) ber Äunft
— powici si sztuce; IL

geraeibt, pp. i adi. wicony;
se8 35cot wicony chleb; se8

2Baffer wieona woda; bem
%obe, bem Untergang — po-

wicony, przeznaczony na

mier, na zgub.

SBei'ljer, sm. =8, pl. —,
1) wiciciel m.\ 2) sadzawka

/., staw m.

2ßei'lieftiinben, af. pi. go-

dziny pl. natchnienia.

Sei'f)Cb0tt, adi. uroczysty,

natchniony.

Sci'^faften, v l- suche"

dni pl.

Sci'^ßabe, */. pl- =n, ofiara

f.,
wotywa pl.

993ct'I)ßeliibbC, an. luby pl,

wota pl.

Sei'Ijßefaitß, sm. -es, pi-

=gefänge hymn m.
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SBei'hgefdjenf, sn. =e§, pl.

»e, obacz SBeiljgabe.

2&ti't)ttt, sf. pl. »Xl
t
gro-

mnica f.

Söct'ljfeffef, sw. eg, pl. —,
kropielnica f.

Sei'hnadjt, */. pl. »en,

Sei'hnaujten, s/. pl. i) Boe
narodzenie; grüne —, falte

Dftern zielone Boe narodze-

nie, biaa Wielkanoc; 2) obacz

2Betbnacbtgabe, 2Betbnad)t=

gefdjenf.

efljnadjttidj, adi. gwiazd-
kowy ; ein =e Ötefcbent gwiazd-
kowy podarunek.

333ei'I)nad)t3at>enö, sm.*{t)§,

pl. -e, wigilia f. Boego na-

rodzenia, wilia f.

3öei'ljnaä)t3uaum, sm. =e§,

pl. «bäume, Boe drzewko,
drzewko n. Boego narodze-

nia, choinka /".

2Bei'f)uadjt3uIume, sf. pl.

=n, obacz &Beil)nad)tsrot)r.

Set'finad)t3feier, sf. uro-

czysto /". Hoego narodzenia.

Sei'hnaüjtSfeiertag, sm.

=(e)S, j?. =e, wito n. Boego
narodzenia.

SetTjnaajtSfmen, «/• pi.

ferye Boeg-o narodzenia.

Sei'tjttadjtgfeft, sn. =(e)3,

wito «. Boego narodzenia.

Sßet'ljitadjtzgaue, */". j>Z. =n,

Seihnadjtagejujenf, sn. =(e)§,

pi. =e, gwiazdka /'., podarek
gwiazdkowy, kolda f.

&ki'hnau)t3ftnu, sn. «eg,

dziecitko n. Jezus.

SetVnadf)i3lieö, ««. =e,
pl. =er, kolda /.

föei'hnadjtgmarfi, sm. =(e)§,

j9?. =märfte, targ m. przed

Boem narodzeniem.

Sei'finad)t§meffe, sf., «Bei'l)=

nad)t§mette, sf. pasterka /.

ei'finadji3tag, »m. =(e)§,

j)Z. «e, dzie w. Boego na-

rodzenia.

2ÖCtljnau)tgH)0fl)e, s/. ty-

dzie, w którym przypada
Boe narodzenie.

2£ei'l)nau)t3jeit, sf. cza3

m. Boego narodzenia.

SBei'JjriUtd), sm. =(e)3, ka-

dzido ».; (przen.:) jmnbm
— (ireuen kadzi komu.

Seiljrauujöauni, sm. =(e)§,

pl. »bäume, kadzidowe
drzewko.

S®ci'ljrnud)üüd)fc, sf. pl.

<=n, puszka /. na kadzido.

Ü8et'hraud)fafj, sn. #3,
pl. =fäffer, kadzielnica /.

äöet'hraucböljars, sn. *t%,pl.

=e, ywica wonna.
20et'firaitd)§fijnter, sn. pl.

ziarnka pl. kadzida.

28ei'ljraud)3fraut, sn. -(e)§,

pl. »fläuter, kopytnik m.,

rozpoch m. ; skalnik mniejszy.

Set'ljltttg, sf. pl. »en, po-

wicenie n., konsekracya /.

2Bci htoaffer, sn. =S, wi-
cona woda.

Sei'titoafferueifett, sn. =3,

pl. — , Sei'ljttiafferiefjel, sm.

=3, pl. — , kropielnica /.

Sei'huie&el, sm. =§, pl. —

,

kropido n.

ÜBeti, coni. 1) poniewa;
e, gdy; id) roili nid)t aue=

gehen, — e regnet me chc
wyj, poniewa deszcz pada;

urn fo metjr — tem bardziej,

ile e; baä tommt, — ermid)

bafjt to pochodzi std, e
on mnie nienawidzi ; 2) (za-

starzae) jak dugo ; — man
nod) lebt jak dugo, póki si
jeszcze yje; ba§ ©ifen fdjmie-

ben, — eó nod) roarm ift ku
elazo póki gorce.

Set'IanÖ, adv. niegdy,
ongi; byy; witej pamici
(. p.); e§ roar — ein gürften=

jinb byo ongi ksitko; bie

— Königin . p, królowa.

SBet'ldjen, sn. =3, pl. —

,

chwilka /., chwileczka /'.

;

roarten Sie nod) ein — po-

czekaj pan jeszcze chwileczk

;

oor einem — przed chwilk.

Set'le, sf. chwila /.; id)

t)abe eine gute — geroartet

czekaem chwil; nad) einer

— po chwili; in einer furzen,

Iletnen — za ma chwil;
e tjat gute — to ma jeszcze

czas; jefct rotrb e> roteber

eine — halten teraz to wy-
trwa jeszcze jaki czas ; bet

näd)tltd)er — nocn por;
mittler— tymczasem

;
gut

S)ing roili — fcaben co nagle

to po dyable, dobrze zrobi,

trzeba czasu; (Sile mit —
spiesz si z rozwag.

Seilen, sn. (cjaben) bawi,
przebywa gdzie; roo mag er

jefct — ? gdzie on teraz

moe bawi, przebywa? roar=

um roeilt fein SBagen ju

tommen dlaczego powóz jego
si spania?

Sei'ler, sm. •-§, pl. —

,

wioska /.

Sein, sm. =(e)3, pl. =e,

1) wino n; roeifjer, roter —
wino biae, czerwone; füfjer,

berber — sodkie, cierpkie

wino; feuriger — ogniste

wino; fleiner (leichter) —
winko n., lekkie wino, cien-

kosz m.\ fd)led)ter — wisko
n.; — Bom Cafe wino beczko-

we, z beczki; — in ©ebtnben
wino w beczkach; — auf

Ster, ba3 rat' id) bir, 33ier auf
— , baö lafe fetn po piwie wino,

ale nigdy po winie piwo; —
ift ber 2llten 2JHId) wino dla

starców, czem mleko dla

dzieci; im — ift SBabrbett

w winie prawda; jmnbm rei=

nen — einfdjenfen powiedzie
komu ca prawd; 2) wino-

grad m., wino«.; winogrona
pl. ; rotlber — dzikie wino;
— bauen sadzi wino, upra-

wia wino; — feltern pra-

sowa wino ; roeifjer — biae
winogrona.

£öet'näl)uliu), adi. podobny
do wina.

Set'nafäife, sf. pl. =n,

opata /. od wina.

Sßei'nttyfel, sm. •?, pl.

=äpfel, winiówka /., winne
jabko, winniczka f.

Sei'narm, adi. ubogi

w wino.

Sei'nart, sf. pl. »en, ga-

tunek m. wina.

SBei'nartig, adi. w rodzaju

wina, podobny do wina, win-

nego smaku.

2Bet'nau3fiifir, */. wywóz
m., eksport, m. wina.

Sci'nait3fu)aitf, sm. =(e)§,

wyszynk m. wina.

2£ei'tUJai!, sm. =e§, uprawa
/. wina, winnictwo n.

Sei'nfiaiicr, sm. =g, pl. —,
hodowca m. wina.
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Set'nbedjer, sm - "%• pl- —,
pubarw.na wino, roztrnhau»?.

2$ct'nl>eere, */. pl. =n,

winna jagoda, winne grono.

Sei'nbeijjcr, sm.^,pl. —.
ob. Sßeinfenner.

SSet'nbcretitingSIdjre, sf.

nauka f. o przyrzdzaniu win.

Set'nberg, sm. =(e)s, pl.

<*t, winnica f.\ im — beä

§errn arbeiten pracowa
w winnicy Paskiej.

3$Ci'n&etDadjfCH, adi. ob-

ronity winem.

fflJci'ltMait, sn. «(e)3, pZ.

»blattet, li winny.

föctltblltme, sf. zapach m.,

aromat m., bukiet winuy,
myszka f.

Sct'nMiite, sf. pl. -n, i)

kwiat winny; 2) rozkwit m.
wina.

SSkt'nbrülje, sf. pl. =n, po-

lewka, zupa winna.

Sct'nbutte, sf. pl. -n,

kad z wina i na wino.

Sci'nörnjjel, Sf. pl. =n
,

drozd rdzawoboczny.

Sföei'nen, I. vn. (fiiben)

paka, zalewa sie zami;
fiefttg — szlocha; Dor sJtüfi =

rung — paka ze wzrusze-

nia ; über jmnbn, über etro. —
paka nad kim, nad czem;
II. va. (fjaben) Blutige, bittere

tränen — paka krwawemi,
gorzkiemi zami, zalewa si
krwawemi, gorzkiemi zami;
er fiat ftcfi bie Slugen rot ge=

roeint oczy mu krwi zaszy
od paczu; III. roeinertb, ppr.

i adi. paczcy, paczc.
Set'ltett, sn. =»§, pa'cz TM.,

pakanie'».; er fiat ba ©e=
ficfit gum — nerjogen zbiera

mu si na pacz.
3ÖCi'nen§ttlCrt, adi. warty

paczu = beraetnentuert.

2£einerei', sf. pl. -en, pa-
kaniaa /., paczliwoe /., he-

ksanie n.

SBci'nerltu), adi. skonny
do paczu, paczliwy, pa-
ksiwy; e§ roirb mir ganj —
gu SDtute zbiera mi si na
pacz; ein =e§ $mb paksiwe,
paczliwe dziecko ; in einem
=en %or\( fprecfien mówi w pa-
czliwym tonie.

2£ct'nerltn)!ett, sj. skon-
no f. do paczu, paczli-

woe f.

2£et'ncrne, sf. winobra-
nie n.

2Bet'HCf|"tg, sm. -§, ocet

winny.

ScfnfatbC,«/". kolor winny.

&>et'nfajj, sn. =ffes, pl.

=fä[fer, beczka f. na wino,
winiówka /.

2öct'nfcd)fcr, sm. -§, pi. —

,

szczep winny.

2£ei'nfiafd)e, */. pl. «n,

butelka /., gsiorek m. na
wino.

2öei'nfiufu)eitIorb, sm. &,
pl. -lör be, kosz m. na butelki

z winem.

Set'nftect, sm. =(e)§, pi. =e,

plama f. z wina.

Set'nfiibre, sf. pi. *n,
wóz m. z winem.

SBei'ngarten, sm. =§, pl.

=gärleit, winnica /.

Sei'ngärtner, sm. =§, pl.

— , ten, co uprawia wino.

SÖet'Itgäninp, sf. kinicie
n., fermeutacya f. wina.

. Sei'ngefäß, sn. =e, pl.

-t, naczynie n. na wino.

Set'ngegettu, sf. pl. =en,

okolica winna.

SBet'ngCtft, sm. =e3, wy-
skok winny, alkohol etylowy.

Set'iigcifinteffer, sm. k,
pl. — , alkoholometr m., pro-

bierz m. tgoci wyskoku
winnego.

2£ci'ngelage, sn. uczta

obficie winem zakrapiana.

SBei'ttgelönöer, sn. =3, pl.

— , szpaler winniczy.

2£et'ngeritdj, sm. =e§, za-

pach winny.

Set'ngejujuft, sn. =e§, pl.

=e, handel m. winem.

Set'ngefdjmatf, sm. =(e)§,

smak m. wina; smak winny.

2Bet'ngla§, sn. =fe3, pl.

sglafer, lampka /., kieliszek m.
na wino.

Sei'ngott, sm. =(e), boek
m. wina, Bachus m.

Sct'ngrün, adi. koloru

winnego.

SÖCi'nbaltig, adi. zawie-

rajcy wino.

Sei'ltfiaitöel, sm. =3, han-
del m. winem.

5$ct'ithättb1er, sm. =§, pi.
— , Uandlarz m. winem, wi-
uiarz m.

SBei'nbanulung, sf. pl. .-en,

1) sprzeda f. wina, maga-
zyn m., 6klep m. z winem

;

2) handelek m.
Set'nbaug, sn. =[e§, pl.

=fiäujer, winiarnia f., wy-
szynk m. wina.

SSet'itbekr, sm. =3, pi. —

,

lewar m. do wina, smoczek m.
2£ei'lll)efe, sf. drode

winne.

äBct'nfiiigcI, sm. .3, pl. —

,

pa?órek obronity winem.

Set'ntg, SBet'aidjt, adi.

do wina podobny, traccy
winem.

SÖet'ninuUJtrie, sf. prze-

mys winny.

2£et'njaljir, sn. =(e)§, pl.

=jal)re, rok winny; ein gute3,

fó)Iecfite — dobry, zy rok

na wino.

Sei'n!a!t(e)fu)ale, */. pl
= n, zimna polewka winna.

SÖet'nfanne, sf. pl. =n,

konewka /., dzban m. na
wino.

Set'nfaraffe, sf. pl. =n,

karafka /. na wino.

äßei'n'farte, sf. pl. =n,

spis m. win.

Sei'nfauf, sm. =(e)§, pl.

-laufe, zakupno n. win.

Set'nfetter, sm. *«,, pi.

—
,

piwnica /• na wino ; wi-

niarnia /.

2£ct'nfetter, sm. -§, pl.

—, tokarnia /., prasa f. do
wyciskania wina.

2£ei'tifenner, sm. -§, pl.

—, znawca m. na wino.

Set'nlertt, sm. =(e)3, pi.

«C, pestka /. winogrona.

2£et'nfofter, sm. =§, pl. —,
ten co kosztuje wino.

Set'nframpf, sm. =eg, pl.

Krämpfe, spazmatyczny pacz,
spazm m.

9Bct'n!ranH)Ctt, sf. fiio-

ksera f.

Sei'nfrugf
sm. «(e)§, pl.

=fri'tge, dzban m. na wino.

SBet'ttfllfe, sf.pl. =lt, dzban

m.. dzbanek m. na wino.

Sct'nfiifer, sm. =§, pl. —

,

piwniczy m., kiper m.



2Bei'nfüI)Ier 827 9Bct'njC(fic

Set'nlityier, sm. =3, pi.

— , naczynie n., w którem si
chodzi wino.

Set'nlitycr, sm. •*§, pi.

— obacz Sßeinfüfer.

Sei'nla&en, sm. *%, pi.

»laben, sklep m. z winem.

Sei'nlager, sn. =, pi. —,
1) skad m. wina; 2) legar

m. na wino; 3) drode winne.

Seinlanb, sn. -e§, pi.

-Iinber, kraj winny.

2£ei'niaiib, sn. »e, licie

winne.

SBei'niaube, sf. pi. =n,

altana obronita winem, po-

kletnica f.

aSet'nlaime, sf. usposobie-

nie podniecone (przez wino).

Sßet'lllCfC, sf. winobranie

n.; — halten zbiera wino.

äBei'nlefer, sm. =3, pi. —

,

winobraniec m.
SBct'ntcfcrin, sf. pi. -nen,

winobrauka /.

SBet'nltci), sn. <e)§, pi. =er,

pie f. do wina, o winie.

2Bei'nlteIJl)a&er, sm. =s, pi.

—, amator m., mionik m.
wina.

Set'nmarft, sm. =(e)3, pi.

-märfte, targ m. na wino.

Set'ltmaft, sn. -e§, miara
/.do wina.

Sei'nnteifter, sm. -§, pi.

— , winiarz m.
Set'nmeffer, sm. =§, pi.

winomierz m.

Sei'nmeffer, sn. =g, pi.

— , noyk m. do odcinania
winogron.

Sei'tmtet, sm. -(e)3, miód
winny, winomiód m.

äBei'nnHfdjer, sm. »§, pi.

— , ten, co miesza wino.

S93et'tt«H)ttat, sm. =3, pa-

dziernik tn.

9Bci'nraoft, sm. =e3, pi. =e,

moszcz winny.

Set'mmttter, sf obacz
2Bem&efe.

Sßei'nnieöertage, sf. pi. =n,

skad m. wina.

Set'njjalme, sf. pi. =n,

winoda /.

Set'ii|jantfdjer, sm. =§, pi.

— , obacz äüetnuerfätjd)er.

Söet'njjfalji, sm. =3, pi.

spfät)te, tyczka /. do wina.

QM'npftaume, sf. pi. =n,

renkloda /. (liwka).

äßct'n^rct^, sm. =fe3, pi.

=\t, cena /. wina.

Set'n^reffe, sf. pi. =n,

obacz SBeinfelter.

2ßci'n^co6e, sf. pi. =n,

próba f. wina.

2Bei'nj)rofier, sm. =s, pi.

— , obacz äiSetnfoftec.

SBci'ntanfC, sf. pi. =n, ga-

zka /., latorol winna.

2Bei'ltraU}je, sf. pi. -n, g-
sienica winna.

Sct'nraiite, sf pi. =n, ruta

ogrodowa, wonna.

Sei'nrcutfdi, sm. =e3, pi.

=räuid)e, upicie n. si winem.

Sßei'nrebe, sf pi. =n, wino-

grono w., latorol winua,
szczep winny.

SBei'nrcbenpdit, sf. hodo-

wla f. wina.

2Bei'ttred)Hitng, sf pi. =en,

rachunek m. za wino.

äöei'nreid;, a<w. obfitujcy

w wino.

Set'nmfcni>e(r), sm. »en,

pi. =e(n), ajent podróujcy w
winie.

SSki'nretö, sm. =[e3, lato-

rol winna.

SBei'nrofe, sf pi. =n, dzika
róa.

SÖCt'tltOt, adi. czerwony
jak wino, winnego koloru.

SBei'nfauce, (wym. sos), sf
pi. =n, sos winny, polewka
winna.

2Bet'nfauer, adi. kwany
jak wino.

äßei'nfäufer, sm. .%, pi. —

,

winopój m., opacz m. wina.

SÖCt'nf ilUrC, sf. kwas winny.

3Bei'nfd)aitf, sm. =e3, wi-
niarnia f., wyszynk m. wina.

SiBei'nfdjcni, sm. -en, pi.

=ett, szyn karz in. wina.

Set'nfdjenfe, sf pi. =n,

winiarnia /., wyszynk m.
wina.

S£ei'nfd)taud), sm. =e3, pi.

=fd)Iäud)e, rura/, do cigania
wina; (przen. :) opój m., pi-

jak m.

Set'nfdj röter, sm. =§, pi.

—
, piwniczny m., kiper ni.

aBct'nfortC, sf pi. »n, ga-
tunek m. wina.

2£et'nf}jalter, sn. :(e)3, pi.

=e, szpaler winny.

aSkt'nftetn, sm. =(e)3, pi.

'Z, winnik m., kamie winny;
gereinigter — winian potau.

Set'nftetnrafim, sm. =(e)s,

kamie winny, kremortar-
tar m.

SBet'nftctnfäure, sf. kwas
winny, prawoskrtny.

2&et'tlfteitCr, sf. podatek
m.. opata f. od wina.

Sei'nftutf, sm. =(e)3, pi.

=ftöcfe, krzew winny.

aÖet'nftUfiC, sf pi. =n, wi-
niarnia /'.

äöei'nfuwe, sf pi. *n,

winna polewka.

Sefittonne, sf. pi. =n,

beczka /'. na wino.

Set'nträber, sm. pi. obacz
äßemtreoer.

SBet'ntraube, sf. pi. -n,

winogrono n., winne grono.

Sei'ntrcticr, sm. pi, Sei'n*
trefter, sm. pi. wytoczyny
pi. z winogron.

Set'ntrinfer, sm. =§, pi.

—, amator m. wina, pijcy
m. wino.

SBei'ntnmlen, adi. pijany

winem, upojony winem.

Set'mtrttranft, adi. obro-

nity, otoczony winem.

üM'nüerfälfdjer, sm. =s,

pi. — , faszerz m. wina.

Set'nuerfälfditmg, sf. pi.

=en, faszowanie «., podra-
bianie n. wina.

Scfituogel, sm. =§, pi.

=Döae[, obacz SBeinfdjmärmer.

SÖci'nborrat, sm. =(e)§, pi.

=Dorräte, zapas m. wina.

2£et'ntt>ad)§, sm. =fe§, pro-

dukeya /. wina; urodzaj m.
na wino; einen guten —
tjaben mie dobry urodzaj na
wino.

üföet'nujetter, sn. =§, pogo-
da korzystna dla wina.

2Bet'nurt, sm. ~t§,pl. =e,

winiarz m., waciciel ni.

szynku winnego.

^ct'nmirttn, sf. pi. -nen,
winiarka /'.

Sei'tumrtfdjaft, sf pi. --en,

szynk winny.

ätfei'njedje, sf. pi. =n, na-
leyto f. za wino.
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2Bet'njed)er, sm. -g, pi. —

,

amator m. wina, pijcy wino.

2Bei'nsctd)cn, sn. -s, pi. —

,

znak winny (gdzie wiuo
sprzedaj).

33Set'njteI;er, sm. -§, pi.

— , l) obacz SBeinbauer; 2)

lewar m. na wino.

Set'ltJOU, sm. ->t,pl. sgötte,

co «. na wino.

2Öet§, adv. obacz 2Bei<3»

machen.

SBci'fC, adi. mdry, roz-

tropny; bie — grau aku-
szerka.

2Bei'fe(r), sm. =u\,pl. =e(n),

mdrzec m., filozof m.; ber

©tein ber =en kamie filo-

zoficzny.

Sßet'fe, sf. pi. -n, 1) spo-

sób m., zwyczaj m., obyczaj m.,

tryb »?.; ba> ft fo feine —
to ju taki jego sposób, oby-
czaj; jebe l'anb tjat feine —
co kraj to obyczaj ; 3){afs unb
— galten trzyma sie dozwo-
lonych granic; auf roeldje —

?

w jaki sposób? auf biefe —
w ten sposób, tym sposobem

;

auf irgenb eine — jakim
sposobem; auf feine — adn
miar; auf anbere — w inny

sposób, innym sposobem; 2)

giücf lidjer— na szczcie

;

ungerechter— niesprawiedli-

wie; unoorljergefefyener— nie-

przewidzianie; natur lichej
— naturalnie; jufäßiger—
przypadkiem, przypadkowo;
auönaßmä— wyjtkowo; 3)

nuta /., arya /'., melodya /.,

pie /.; 2Bort unb — tekst

i melodya.

Sei'fel, sm. *8, pi. —
królowa /. roju pszczó,
matka f.

Set''feUo§, adi. ein sfer

SBienenftocf ul bez królowej.

Set'ftn, roeife, roetfeft i

roeift, roeift, totes, fjabe ge=

roiefen, I. va. jmnbm etro. —
pokaza komu co, wskaza
komu co; jmnbm ben 2Beg
— wskaza komu drog ; tnit

gingem — pokazywa, wy-
tyka palcami; jmnbm bie

3unge — wystawi komu j-
zyk; jmnbm bie %ixv — wy*
prosi koffo za drzwi ; er bat

midj an ©ie geroiefen odesa

mnie do pana, kaza mi uda
si do pana; jmnbn au3 bem
ipaufe — wyprosi, wyrzuci
kogo z domu; jmnbn au§ ber

©tabt— wypdzi kogo z mia-

sta ; eine 5bitte oon fid) — od-

rzuci prob, odmówi pro-
bie; etro. non ber §anb — nie

przyj czego, odrzuci co;

jmnbn jur Ordnung — na-

pomn kogo; jmnbm ba
2)lalen — uczy kogo malo-

wa; fid) — taffen da si
nauczy, objani; II. vn.

(Ijaben) mit gingern auf

jmnbn — pokazywa na kogo
palcami; meine U!)r roeift

auf fünf mój zegar wskazuje
pit godzin; bie 2J{agnet=

nabel roeift nad) Sorben iga
magnesowa wskazuje na pó-
noc.

Sct'fer, sm. =3, pi. — , 1)

pokazujcy m., wskazujcy
m., pouczajcy m., przewodnik

m.\ 2) wskazówka /. ; 3)

obacz SBeifef.

Sci'^Ctt, sf. mdro/.;
— ift beffer als ©tarte rozum
lepszy od siy; bie göttlictje

— mdro boska; er ftält

fid) für bie — fetbft zdaje mu
si, e pojad wszystkie ro-

zumy; feine — auäframen
wyruszy z mdroci; mit

feiner — ju Cnbe fein by u
schyku swej mdroci.

3$ei'3Ijett3uiinfeI, sm. =3,

pi. — , zarozumiao /. na
mdro.

'Sei'31jett§främer, sm. •$,

pi. —
,
popisujcy m. si m-

droci.

Sei'äljeitSleljre, */. filo-

zofia f.

Sei'§Ijett3lehrer, sm. =3,

pi. — , filozof m.
Sci'^cttgja^n, sm. .(e)§,

pi. «jät)ne, zb m. mdroci;
zb stanowny (weter.).

äBci'öIid), adv. mdrze.

Se'g=ntflu)cn, va. (baben)

jmnbm etro. — wmówi w
kogo co; macom ©ie ba§

anberen roei niech pan to

komu innemu wmówi
; fid)

aBeä — laffert w wszystko
uwierzy; fidj etro. — laffen

da sobie wmówi co.

Sctft, I. adi. 1) biay;
— roie ©d)nee biay jak
nieg; »e3 2)Jet)t jasna mka;
=e3 SSrot pszenny chleb, bu-
ka; »e 3Bäfd)e czysta bielizna;

=e3 £aar siwe wosy; roetfjer

jCluf} biae upawy ; ein «e§

?ßferb siwosz m.; =e SBaren
obacz SIßeijjroaren; =er SBetn

biae wino; =er ©onntag
biaa niedziela; Taft e bir

fd)roarj auf — geben ka
sobie to da na pimie, czarno

na biaem; ein =e<3 Statt

papier czysta, niezapisana

kartka papieru; — roerben

zabieli si; — mad)en wy-
bieli, bieli; — anfireicben

bieli; fid) — anfteiben ubie-

ra si (na) biao: — näljen

szy bielizn; 2)(przen.:) fid)

— brennen laffen oczyci
si z zarzutu; fid) — brennen

rooÜen uniewinnia si; II.

ber, bie, ba§ Sffieifje, s. pi.

— ; ba — im 2Iuge, im
@i biako n. w oku, w jaju.

ÜÖSetfj, sn. --e<3, biao /.,

biel /., biay kolor; ein blen=

benbe — olniewajca bia-

o, biel; — auflegen nao-y bielida, blanszu.

2Öei'3|agen, va. it>».(t)aben)

wróy, prorokowa, przepo-

wiada.
2Bei'3fager, sm. =§,jp. —

,

wróbiarz m-, wróbita tn.
t

prorok m.
2ßei'§fagerin, sf. pi. »nen,

wróka /., prorokini /".,

wieszczka f.
SBctSfagcrc'i, */. wieszcz-

biarstwo w., wróenie «.,

prorokowanie n., przepowia-

danie n.

Sci'SfagCtifu), adi. pro-

roczy.

Sei'Sfagurtg, »f. pi. «en,

wróba/., proroctwo »., prze-

powiednia f., wyrocznia /.

Sei'^armtg, adi. biaora-

mienny, o biaych ramio-

na«*,b.

2Bei'P0(fcnf
adi. z pszen-

nej maki upieczony; =e S3rot

buka'/
aSet'Pätfer, sm. *%,pl. —,

piekarz piekcy buki.

Scipäcferci', */. pi. *en,

piekarnia f. buek.
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SBet'Part, sm. »es, pl.

Barte, siwa broda.

SBei'Pörttg, adi. siwo-
brody.

Sct'ptcr, sn. =(e)g, jasne
piwo.

aöct'Pinöcr, sm. =g, pl.

— , 1) bednarz wyrabiajcy
rzeczy z mikkiego drzewa;
2) ten co bieli, mularz m.

SÖet'Ptrfe, sf. pi. *n,
brzoza biaa.

Sct'plätt(C)rtg, adi. biao-
listny.

Set'PIau, adi. bladouie-
bieski.

Sei'pled), sn. blacha
biaa, pobielana.

3£ei'PIed)ttarett, spl. to-
wary blacharskie.

Set'Prot, sn. =(e)g, pl. «e,

buka /., koacz vi., biay
chleb.

Sßet'pltdje, sf. pl. =n, grab
m., grabina /. = §age=
buche.

SBc'iPuftg, adi. bia pier,
biae ono majcy.
Sei'Pow, sm. »e, pl. =e,

góg pospolity, biay, berek m.
aßci'Proffcl, sf. pl. *n,

drozd m. piewak.
2Bet'fce, sf. i) biao /.,

biel /.; 2) eine — kufel ja-
snego piwa.

Sei'fce(r), sm. i/. ~en,pl.
=en, (czowiek) biay m., (ko-
bieta) biaa /.; bie =en ludzie
rasy kaukazkiej, Europej-
czycy pl.

Sei'ptt, va. wybieli, po-
bieli, bieli.

Sei'pr, sm. =g, pl. —
pobielacz m.

Sei'jjfacfitg, adi. biaego
koloru, biay.

ffiet'jjficfite, */. pl. =e,

SBct'fttanne, joda /.
SSci'pfd), sm. =eg, pl. «e,

potka /., pocica /., biao-
ryb m.

Sei'fifktftg, adi. biaopla-
misty, biaonakrapiany, biao-
pstry.

2Bei'fjfndj§, sm. -fe, pl.

»fiichfe, 1) biay lis; 2) rodzaj
(konia).

Set'fcgar, adi. «eg Seber
skóra wyprawiona na jerche.

Sei'ftgant, n., =g biae nici.

Sct'§gcHJ, adi. biaoóty,
jasno óty.

2$ei'f?ger6en, va. (ija&en)

wyprawi na jerche.

Sei'ftger&er, sm. =g, pl.

— , biaoskórnik m.
Set'ffgcrberet, sf. pl. -n,

biaoskórnictwo n.

2Bet'^gliil)Cnb, adi. rozpa-
lony do biaoci.

äöet'ffgliiljljtye, sf. gorco
rozpalajce do biaoci.

Söei'ffgolb, sn. =e, biae
zoto, platyna /.

Sci'&grail, adi. jasno
siwy.

Set'paottg, adi. biao-
wosy, siwowosy.

Sei'Pttlftg, adi. bia
sayj majcy.

Sei'PÜnbtg, adi. majcy
biae rce.

SSei'Pehldiett, sn. =§, ^z.
—, biafog-ardl /.

SÖCt'Po!)!, sm. =g, kapusta
gowiasta.

Sei'Popf, sm. =eg, _pj.

=to»fe, biaa, siwa gowa.
Sei'Pityftg, adi. biao-

gowy, siwogowy.
2Bct'Pram, sm. =g, kram

m., sklep w. z pótnem.
SBei'Prümer, «w. =g, pZ.

—, kramarz handlujcy pó-
tnem.

Sei'Pitjfer, sn - *%> nowe

srehro.

SBefftltd), adi. biaawy.
Sei'png, sm. =(e)g, pi. =e,

biaak m., biele w. ; zwierz
biay.

Söet'fimel)!, s«. =(e)ä, biaa,
pszenna mka.

2öet'päh(t)erin, sf. pi.

=nen, szwaczka /. od biaego
szycia.

Söci'pa^cl, sf. pl. =n,
topola biaa, biaodrzew /.,

jawrze f.

Set'ptnfel, sm. =g, pl.

—
, pendzel m. do pobielania,

bielenia.

Set'ftfcfyecftg, adi. biao-
nakrapiany, biaopstry.

Sct'ftfetÖeit, adi. biay
jedwabny.

2Bei'^=ftcbcn, fiebe, fiebeft,

ftebet, fott roetfj, fjethe roet&=

gefotten, #a. pobiela.

Söet'fjfjjedjt, «w. =es, y
=e, dzicio pstry, wikszy.

2Bet'ftfJ}ie&gla3era, sn. -eg,

antymon biay.

2Bei'f?ftein, sm. *(e)§, pl.

»e, biaoskaf m.

Söci'fjftttfcrci, «/. ^. =en,
haft. m. na pótnie.

Sßet'fjftttferin, sf. pl. =nen,
hafciarka baltujca na pó-
tnie.

Set'fjtaitite, */. pi. *n, jo-

da waciwa, pospolita.

Sßei'fttottl, sm. >=g, wieloryb
biay.

SÖet'fttoarett, spl. towary
pócienne, bielizna f.

Sei'fjttiarengefcljüft,«». =eg,

pl. =.e, magazyn m. pócien,
bielizny.

Set'fjtücin, sm. --(e)g, pi.

»e, biafe wino.

SBet'fttiMtJ, s/. =en, babi-
krówka /., krowczyna /., ko-
koryczka pospolita, babia ja-
goda, myszopoch podlistny.

Set'foahlt, sm. =(e)g, jasno-
zb m. (rol.).

SÖCi'iJJCUg, sn. =(e)g, pótna
pl., bielizna /.

Set'foeugijänbler, sm. =§,
pl- — , handlarz m. pótnem,
bielizn.

Setfoeitgfammer, sf. pi.

=n, izba, w której si przecho-
wuje bielizn.

Söet'jjjeitgnäljertn, sf. pi.
=nen, szwaczka/, od bielizny.

Set'fung, sf. pl. «en, lj

nakaz m., rozkaz m., zlecenie
n., polecenie n. ; instrukeya

/.; er erfjtett bie —
, fid) gu

entfernen otrzyma nakaz od-
dalenia si ; 2) przekaz m.,
asyenacya /. ; 3) — $ßerraetg.

üfiktt, comp, roetter, sup.
lueiteft, I. adi. 1) daleki, od-
dalony; bie ©tabt ift groei

9Jietlen — miastojest o dwie
mile oddalone; ift e§ nod)— czy jeszcze daleko?
eä ift nicht — oon fjier nie
jest daleko std; in bie «e
SBelt gehen i w daleki wiat

;

toir firtb nod) — non einanber
jeszczemy daleko od siebie,

(przen. :) daleko nam do po-
rozumienia; roie — 5ift bu?
jak daleko zaszede ? id) bin
nod) geretbe fo — roie oorljer



SBetta'l) 830 ÜiÖct'tcc

jestem zawsze w tern samem
miejscu, na tym samym punk-
cie; 2) in «en groifdjenrdumen
w dalekich odstpach; — in

3afirett fein by w podeszym
wieku; ber Süiirtter ift nod) —
daleko do zimy; (przen.:) bie

©ache ift nocb nictjt fo — ta

sprawa nie postpia jeszcze

tak daleko; bie ©ad)e ftefit

nod) im =en fyelbe nie prdko
si to jeszcze stanie, jeszcze

daleko do tego; 3) etil «er

2Beg duga, daleka droga;

eine -t Steife daleka podró;
4) szeroki; ba§ =e 2J?eec sze-

rokie morze; bie --e SBelt sze-

roki wiat; ein =eä gelb sze-

rokie pole; ein =e> gimmer
obszerny, przestronny pokój

;

eine =e Öffnung szeroki otwór;

ein =e ©teb rzadkie sito;

ein =er Äamm rzadki grze-

bie; ein «es Äleib przestron-

na suknia; ein =er ©cbub, sze-

roki, wielki, przestronny,

obszerny bucik; (przen.:) ein

=e3 ©erotffen fjaben mie sze-

rokie sumienie; ein 'VC 39egrtff

obszerne pojcie; im roetteften

©inne be§ Sßorteö w tego

sowa najszerszem znaczeniu;

II. adv. 1) etroa, gtemlid) —
troch, do dugo; — oon
mir daleko odemnie; in rote

— ? o ile, jak dalece? von
— fier fein by z daleka;
(przen.:) ba> ift nicht — ber

to nie jest rzecz zbyt wiel-

kiej wagi, to nie wielka rzecz

;

— entfernt bardzo oddalony;
id) bin — entfernt, eö ju tun
daleki jestem od tego, by to

uczyni; — »orgeriieft daleko
posunity; (przen.:) er ift in

biefer $unft — jurtid jest

bardzo zacofany w tej sztu-

ce; — geben daleko i, po-
stpi; (przen.:) baä gebt gu
—

! tego za duo! — in ben
ffialo binetngeben zapuci
si gboko w las; (przen.:)

id) merbe uid)t fo — geben
jV. behaupten ... nie posun
si tak daleko, by twierdzi...;
bu btft roirfltd) ju — gegan»
gen posune si rzeczywi-
cie za daleko

;
(przen. :)

er bat e§ febr — gebracht da-
leko doprowadzi; er ift in

ber ©rammattf — gefommen
zrobi wielkie postpy w gra-

matyce; e3 ift frhon fo —
mit mir gefommen ju do-

szo u mnie do tego; ba§ f)at

ju — gefitbrt to za daleko
zaszo; er ift ja fo — ein ganj
guter Äerl on jest zreszt
wcale dobry chop; — feben

daleko widzie; (przen.:)

przewidywa; fo— man fefyen

fann jak daleko sign
okiem, o ile powiedzie mo-
na; fiefj mit jmnbm ju —
einiaffen zapuci si z kim
za daleko; bu tretbft eä 3U— ty idziesz za daleko, prze-

kraczasz granice; — unb
breit z wszech stron; man
fpricht — unb breit baoon
szeroko, powszechnie o tern

mówi; — unb breit roar

niemanb ju feben jak okiem
sign, nie wida byo ni-

kogo; 2) — offen ftefjen sta
na ocie otwarty; 3) —
größer, — fdjöner o wiele

wikszy, o wiele pikniejszy;
— mebr o wiele wicej ;

—
— , beffer o wiele lepiej; —
gefeblt, mein greunb! trafie
kul w pot, przyjacielu! id)

jiebe e3 bei roeitem oor wol
to, przenosz to; jmnbn —
Übertreffen przewyszy, prze-

cign kogo; fo — eö tnö=

glid) ift o ile jest raoliwem;

biefer 2Kann ift bei roeitem

ntd)t fo ftarf, al er ausfiebt

ten mczyzna wcale nie tak

silny, jak wyglda ; III. roet=

ter (Äomparatto tron roeit),

ob. pod 3Mtec; IV. 3Beite(8),

sn. =en, ba3 — fud)en uciec,

czmychn; (przen.:) ba§ gebt

in§ — to gubi si; eine ©adje

ino — Jteben rozwakowa
co; fid) in§ — »erlieren gu-

bi si w rozwlekoci; etro.

be =en unb breiten erjagen
opowiada co szczegóowo,
szeroko.

SÖeittt'Ü, adv. daleko, odda-

lono, odlego ; ba§ £au liegt

JU — ten dom ley zanadto

na uboczu.

2£ettau'3, adv. o wiele;

fie ift — bie befte ©cplertn
in ber ©cbule jest ona naj-

lepsz uczenic w szkole, jest

uczenic o wiele lepsz od
wszystkich innych.

Üßet'taitSfeljenb, adi. daleko

sigajcy, na dugo si zauo-

szcy, niepewny; nie prdko
mogcy si speui.
äöCt'tknijjmt, adi. daleko

syncy.
Sci'tßUdcn&, adi. daleko

widzcy, daleko sigajcy.
2Bei'ie, */. pi. =n, i) bez

pi. (Entfernung) dal /., odda-
lenie»., odlego/.; ingteidjer.

— w jednakiej odlegoci; du-
go/.; obszarno/. ; obszar

ot.
;
przestronno f., szero-

ko /., objto /. (naczy-

nia); rozlego/, (budynku);
kalibr m. (dziaa); 2) z pi.,

bie =n burctjjtehen przeciga
przez dalekie strony; in bie

— jiefien puci si w wiat;
in bie — feben daleko wi-

dzie, daleko siga.
2Bet'tcn, I. va. (auroetten)

rozszerza, rozprzestrzeni,

rozciga, rozcign; II. fid)

— , vr. rozszerza, rozprze-

strzeni si.

äöet'ter, adi. i adv. 1. dalej,

dalszy; nur immer — tylko

dalej! naprzód; im «en

©inne w dalszem znaczeniu;

in «en Greifen w szerszych

koach; ebne =e Äoften bez

dalszych kosztów; obne *e

Umftanbe bez wszelkich cere-

gieli; big auf -en Sefebl do

dalszego rozporzdzenia; auf

*e brei SJonate na dalszych

trzy miesicy; nid)t§ — ? nic

wicej? tylko tyle? roenn eä

nur nid)t§ — ift jeli to tylko

na tern poprzestao ; roaS — ?

co dalej? nichts — ! do
tego! t§ ift — niemanb ba?
czy nikogo niema wicej

;

unb fo — i tam dalej, itd.

;

II. — bringen dalej dopro-

wadzi; nittjtä — brauchen,

al . . . nie potrzebowa nic

wicej, tylko . . . ; etro. —
beförbern wyprawi, wysa
co dalej ; — geljen i dalej,

postpowa; bie ßranfljeit

gefjt immer — choroba po-

stpuje; roenn e3 fo — geljt

jeli to tak dalej pójdzie;

[efen ©te — czytaj pan dalej;

teb rotE bir — mtfjiö eraäbjeu



2£et'terkförbenina 831 Se'Idjcr

nie chc ci dalej, wicej opo-
wiedzie; ohne fid) — ju be=

benfen bez namysu; (przen. :)— fommen robi postpy,
postpowa; — utdCtjetl roz-

szerzy; — fagctl powtórzy;
5U nidjt — 'taugen, alg . .

.

do niczego nie by zdatnym,
tylko . .

.
; ttid)t — TDolIen,

nie chcie i dalej

;

3) 2Beitere(), sn. »en, ba— reszta/., dalszy cig-; baS— übermorgen dalszy cisr
pojutrze, reszta pojutrze; ba— roirb fid) finben co do
dalszego, to zobaczymy; er

fiat fid) ba — DorbefjaUen
zastrzeg sobie dalsze kroki;
otó »en finb nur üöerbobm
reszt moemy sobie darowa

;

4) adv. obne toettereg, obne
raetter bez przeszkody; bi
auf roeitere na razie.

2Bei'ter&efiJrDenirro, sf. dal-
szy transport.

8©ei'terfiil)ntitg, sf. dalsze

prowadzenie; bie — be ©e=
fdjäfteS bangt von ibm ab
dalsze prowadzenie interesu
od niesfo zaley.

Set'teril, va. i fid) — vr.

rozszerzy, rozcign si.

Set'tenetfe, sf. dalszy cig
podróy.

Sei'ierfenimng, sf. pi. =en,
obacz iUeiteröeförberung.

Sei'tertmg, sf. pi *en,

trudnoci pi., formalnoci pi.

Seftgebenb, adi. daleko
idcy.

'Sci'tgrCtfcnb, adi. daleko
sigajcy.

'2öettl)C'r, adv. z daleka;

ba§ ift ntd)t — obacz roeit II.

Sßci'tÖCrjtg, adi. o sze-

rokiem sercu.

Sßci't^tn, adv. w dal, da-
leko.

2Öci'«üuftg, Set'tiäuftig,
adi. i adv. 1) obszerny, sze-

roki, rozlegy, przestronny;
— fdjreiben pisa rozwlekle;

2) daleki; ein =er SSernmnbter
daleki krewny; mit jmnbm —
»erirjanbt fein by z kim da-
leko spokrevvniorjy; ein =er

SJienfdj formalista m.
2öei'tfäiifigfeit, sf. pi. =en,

1) obszerno /., rozlego f.,

przestrono /. ; 2) (przen.:)

rozwleko /. ; 3) trudnoci
pi., formalnoci pi., koro-

wody pi.

SBct'tmofdjig, adi. o rzad-

kich oczkach (poczocha,
siatka).

2Öet'iretdjC!tÖ, adi. daleko
sigajcy.

Sci'tfdjtdjttg, adi. daleko
si rozcigajcy, rozwleky,
rozgaziony; ein «=e§ llnter=

nebmen ogromne przedsi-
biorstwo.

3Bei'tfdjtt)eiftg, adi. roz-

wleky.

Sßei'tfditoetfigieii, */. pi
=en, rozwleko /.

2Bet'tftdjttg, adi. daleko
widzcy; majcy oczy nad-
miarowe; przewidujcy.

3£ct'tfttfjtigteit, sf. nadmia-
rowo/*.oka

; przewidywauie«.

SÖCt'tf^Uttg, adi. szeroki

tor, majcy, szerokotorowy,
pótoraczny (wóz).

SÖet'ttrageni), adi. daleko
noszcy, dalekonony ; do-

nony.
Set'tumfaffeitÖ, adi. wiele

obejmujcy.
Sföei'tüng, sf. pi. *en, i)

rozprzestrzenienie n. ; 2) obszar

m.; 3) komora f. (górn.).

Sei'tbCr&rCttCt, adi. bar-

dzo rozpowszechniony.

Sei'tberjtrjeigr, adi. mocno
rozgaziony.

SBei'täÖhnig, adi. rzadkie
zby majcy.

SBci'jCII, sm. =§, pszenica
/*. ; türftfd)er — kukurydza /.

;

rauber — wsatka /. ; engli=

fefier — krgielkówka /.;
tnedjenber — rolnica /.

(przen.:) fein — Mübt jego
fortuna ronie, szczcie mu
sprzyja.

Sei'jetwifer, sm. =3, rola

pszeniczna.

Sei'äenäfjre, sf. pi =n,
kos m. pszenicy.

Seidenartig," adi. w ro-

dzaju pszenicy.

Seidenbau, sm. -e, upra-
wa f. pszenicy.

SSei'jenbicr, sn. =(e)§, piwo
pszenne.

2ÖCt'SCn60ÖCU f
sm. *§, grunt.

m. pszeniczny, pod pszenic.

ÜBei'senüm, sm -(e)§, le-

mieszka /'. z pszennej mki.
äßei'jenörot, sn. =eg, pszen-

ny chleb, buka f.

Sei'jencwte, »f. pi -=n,

niwo n., zbiór m. pszenicy.

2Bei'senfelb, sn. =(e)3, pi.

=er, pole pszeniczne, psze-

niczysko n.

SSei'jengorße, sf. pi =n,

snoD m. pszenicy.

aSei'jeugrauven, sf. pi
pszenne krupy, pcak m.,
pyszka /.

Sßet'jeugriefj, sm. «e§, dro-

bna kaczka pszenna.

Sei'senfleie, sf. otrby
pszenne.

Set'jenfonr, sn. =(e)§, pi.

»fbrner, ziarno n. pszenicy.

Set'senlanJi, sn. «eg, pi
=Iänber, 1) kraj, gdzie upra-
wiaj przewanie pszenic;

2) grunt pszeniczny.

äßei'jemttalj, sn. =eg, sód
pszenny.

Sföei'äCItme^I, sn. =t§, m-
ka pszenna.

Sei'senmiitfe, sf. pi =n,
glistka pszeniczna.

SBei'jenfoat, sf. pi «en,

zasiew m. pszenicy.

Sei'jenfrfjHii, sm. =(e)3,

grys pszeniczny.

SBe'ijenftäri'e, sf. skrobia

pszenna, krochmal pszenny.

SCisenfomt, sf. plewa
pszeniczna.

2Bet'jenftM>Ij, sn. =8, soma
pszeniczna.

SßJeldj, pron. co za ; — ein

SJienftt) ! co za czowiek! —
ein fd)öneä tötnb! co za

pikne dziecko ! — eine Sßein !

có to za mka!
Se'Idjer/Se'Idje, Se'ldieg,

pron. 1) pron. relat. który,

która, które ; berjenige — ten

co, ten który; irgenb —
który; bie 2trbeiter, roelcbe

bet unä arbeiten robotnicy,

którzy u nas pracuj; baö
23ud), au§ roeldjem td) ab=

gefdjrieben bab ksika, z któ-

rej odpisaem; ba gtmmer,
in roeldjem id) fi^e pokój, w
którym siedz; -e fangen,

=e lafen którzy piewali,
którzy czytali; 2) (pron.

indefin.) tjiec ftno Sueben,



SCidjergeftalt 832 Seit

nehmen ©te rceldje oto s
ciastka, we pan par;
id) tjabe leine fiebern, geben

©et mir roetdje nie mam piór,

daj mi pan kilka; 3) {pron.

interrog) — non un3?
który z nas? =e§ non

betben? które z dwojga? -e§

finb meine $efte które s
moje zeszyty? ser Sßrofeffor

trägt heute nor? który pro-

fesor dzisiaj wykada? 4)

{pron. interrog.) jaki; auf

roeld)e
s-lBeife? w jaki

sposób, jakim sposobem?
mit roeldjem 3(ed)te? jakiem
prawem? ;e3 tft fein rechter

Stame jakie jest jego wa-
ciwe nazwisko? roetche

(roeld) eine) ©cfcöntjett! co za

pikno! roeldje (roeld) eine)

Frechheit! co za miao!
5) {pron. indefin.) roetd)er,

roetche, roetcbeS aud) jaki-

kolwiek, jakakolwiek, ja-

kiekolwiek, którykolwiek,

którakolwiek, którekolwiek;

*e3 aud) bie ©cbroieri^etten

fein mögen jakiekolwiek by
miay by trudnoci; auf

roelcbe SBeife er e§ aud) mad)e
w jakikolwiek sposób by to

zrobi.

Se'ld)ergeftalt, adv. jakim
sposobem.

Se'ldjerlei, adi. indel.

jaki, jakiego gatunku, ro-

dzaju, którykolwiek, jakikol-

wiek; auf — 2Itt jakimkol-
wiek sposobem; — aud) feine

©ntfcfiutbigungen fein mögen
jakiekolwiek by byy jego

usprawiedliwienia.

Self, sm. -(e)3, pi. -e,

szczeni n.

Sdf, adi. zwidy; =e

Stätter zwide licie; (przen.:)

=e ©chönfieit zwida, prze-

kwita pikno; — roerben

widn.
BCIfen, vn. (fein) wi-

dn; (przen. :) widn, prze-

kwitn.
SCttheit, sf. zwidnicie

«., przekwitnicie n.

Se'Hbanf, sf. awa garn-
carska.

Sctlbaunt, sm. =(e)§, ^>
sbäume, wa w., walec w.,

cylinder m.

Se'Ue, «/. i??. =n, l) fala

/"., bawan m., wa »». ; »n
fd^togen, roerfen tworzy, to-

czy bawany, falowa; 2)

waek m., walec m., cylinder

m., koowrót m. ; 3) wizka
/'. chrustu.

Selten, I. va. I) obacz
malten; 2) falowa, robi fa-

listem; geroeüteö §aar faliste

wosy; II. vn. (Ijaben) falo-

wa, tworzy fale.

Se'tteitarttg, adi. falisty,

do fali podobny ; eine «e S9e=»

meaung ruch falisty.

SCllenbai), sn. «(e)s, pi.

=bäöer, kpiel falista.

Selleiiberg, sm. =(e)g, pi
=e, erzbiet m., góra f. fal.

Se'ttenbetttegung, sf. pi.

=en, falowanie n., koysanie
«. si.

Se'ltenbtnöer, sw. =§, #z.

— , wicy chróst.

Se'ttenbrerher, sm. -§,

J9. —,
przedmiot rozbijajcy

bawany.
Se'ltenbnid), «w. =(e)s, .pZ.

»brtidje, rozbijanie«. si bawa-
nów o ska, odbijanie n. fali.

Seltenformtg, adi. obacz
SBellenartig.

Se'lteniebre, «/. teorya /.
o falach (optyka ).

Se'llenlinte, «/". pi. =n,

linia falujca, falista, falo-

wanie n.

Se'llenmeer, sn. -e§, morze
n. fal, falujce morze.

Se'tlenfrhiag, sm. =(e)§,

uderzenie n. fali, bawanów.
Se'Ucnftt)fageuu, atft*. rzu-

cajcy fale, bawany.
Se'ttenfd)tt)ingung, sf pi.

»en, ruch m. bawanów.
SCttentai, sn. .(e)s, dó

w., dolina /". fali.

Se'fientheorie, sf. pi =n,

teorya /. o falach.

Se'tter, «w. =g, pi — , i)

chróst w.; 2) cienki waek
z gliny do wyrobu fajek.

Se'üent, t>a. i vn. (Ijaben)

lepi ze somy z glin.

Se'ttecttianÖ, s/.pZ.=roänbe,

ciana ulepiona ze somy i

gliny-

Se'Hertoerf, *». »(e)s, ^.
=e, budowa /., konstrukeya /.

ze somy i gliny.

SCttfteifd), sn. -e3, goto-
wana wieprzowina.

SCtttg, adi. falowany, fa-

listy.

Se'Hrab, sn. =e§, pi
-räöer, koo n. na waku.

Se'ttjnjjfeit, sm. =8, pi —

,

czop ?M. u walca, osi.

SSefó, sm. -fes, p. -fe,

sum w. (ryba).

Selfd), I. adi. obcy, cu-

dzy, (zwaszcza) woski, fran-

cuski ; =er SBein woskie wino

;

«e ©cbroeij Szwajcarya fran-

cuska; «e Xteue woska wier-

no; =e 91ufj orzech woski;
=er §af)n indyk m.; -e§ $orn
kukurydza /".; II. bie 3ßel=

fd)en Wosi, Francuzi pi
Selfdjfnhl, sm. -(e)S,

Se'lfthfraut, sn. =(e;§, woska
kapusta, kiel m.

Selfdjfow, sn. *(e)§, ku-
kurydza /.

SCtfdjlaitt), sn. -(e)S, obcy
kraj (zazwyczaj) "Wochy pi,
Francya f.

9Bc'lfd)cn, w*. (Ijaben) mó-
wi obcym jzykiem, po wo-
sku, francusku.

elfdjtlint, sn. «(e)3, naro-

dowo woska, francuska;

zwyczaje woskie, francuskie.

Seit, */. pi. =en, 1)

wiat m. ; wszechwiat m.

;

kula ziemska; bie =en

gwiazdy ^?L ; alte, neue —
stary, nowy wiat; bie ganje
— cay wiat (wszyscy lu-

dzie); fettbem bie — ftebt

od pocztku wiata, odkd
wiat stoi, jak wiat wiatem

;

jene — tamten wiat; fie

raoljnen am (Snbe ber — mie-

szkaj na kocu wiata; bie

roeite — szeroki wiat; eine

Steife um bie — mad)en od-

by podró naokoo wiata;

ftd) burd) bie — fchlagen prze-

pycha si przez wiat ; mit

fragen fommt man burd) Die

— pytajc si przejdziesz

wiat cay; jmnon in bie —
fd)tden wysa kogo, wy-
prawi kogo w wiat;

jur — fommen, ba§ Sid)t

ber — erbliden przyj na

wiat, urodzi si
;

jur —
bringen, in bie — fefeen wy-
da na wiat; non, au ber
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— flehen, Reiben poegna
sie z tym wiatem; nichts auf

bet — nic na wiecie; um
alles in ber — ! na mio
Bosk! wer, roasä in aller —
fann midj beroegen . . . kto, co

w wiecie mogoby mnie
skoni...; um alles, in ber
— nid)t! na mio Bosk
nie! roa§ in aller — ift baä?
có to jest dla Boga ? no] in

aller — mag er ftecfen? gdzie

u licha moe on si obraca?
(przen.:) bie — ber 3Sorftet=

lungen wiat poj; bie ibeale,

ftttlidje — wiat idealny,

etyczny; 2) bie greu»
ben biefer — uciechy tego
wiata; fo gebt e in Der —
tak si to dzieje na wiecie;
ba ift eine »erfebrte — to

jaki wiat na opak ; 3)

(Seute) wiat m.
t

ludzie pi.
;

vov ben 2tugen ber — wobec
wiata, w oczach ludzi; aHe
— erbebt ibn in ben §immel
wszyscy, cay wiat podnosi
go do nieba; bie junge —
modzie /.; bie grofje — wielki

wiat; bie Dornetjme — wy-
sze klasy; bie frhöne — pe
pikna; bie gelebrte — wiat
literacki; in ber großen —
leben y w wielkim wiecie;
er ift ein üftann »on —, er

bat — jest wiatowym czo-
wiekiem; bie — lennen zna
wiat, ludzi; in bie — ein=

treten wej w wiat
; fid) auS

ber — suriicfjieben usun si
od wiata; in bie — fd)id;en

ogosi, publikowa; bie ganje
— fpricbt baoon cay wiat,
wszyscy o tern mówi; 4)

(SBeltluft) ber — anbangen
lgn do przyjemnoci tego
wiata ; ber — entfagen wy-
rzec si wiata; 5) (ungebeuere

3)Jenge) eine — »on ©orgen,
»on ©efdjaften ogrom m. trosk,

interesów.
s&Cltadjfe, sf. o /. wiata.

eltall, sn. *§, wszech-
wiat m.

ü&e'ttalter, *».=§, i) wiek
m. wiata; 2) wiek m., okres

m., epoka /. ; ba§ ftlberne,

golbene — wiek srebrny, zoty.

aBeltanfdjaming, äöe'ltatt-

jid)t, sf. wiatopogld m.

aÖe'ltaiige, sn. =>§, l) chal-

cedon m. (kamie); 2) oko
n. wiata (soce).

WeltaiiafteHung, sf. pi.

=en, wystawa wiatowa.
äße'it&aÜ', sm. =3, obacz

SBeltfugel.

Söe'ltbait, sm. =e§, budowa
/. wiata.

Se'ltbegebertfiett, */. pi.

=en, zdarzenie wiatowe.

SBCltbeberrfdjer, sm. -8,

pi. —, wadca m. wiata.

Sße'U&efanitt, adi. znany
na caym wiecie, gony,
synny.

üSJc'WberÜ^mt, adi. gony,
synny, sawny na cay
wiat.

Seltberiibmtbett, sf. sawa
wiatowa.

2Be'ltbefd)retber, sm. -§, pi.

—, kosmograf m., wiato-
pisarz m.

2£e'Ubefdjrabitng, sf. ko-
smografia f.

SCttbeattunger, sm. «8,

pi. —
,
pogromca m. wiata.

SÖe'ttbUbllllfl, sf. 1) po-
wstanie n. wiata; 2) wy-
cenie wiatowe.

Se'ltblatt, sn. *(e)§, pi.

=&lätter, dziennik wiatowy.

Sc'ltbronb, sm. = (e)8, spa-

lenie n., konflagracya /.
wiata.

2$e'Itbrnitdj, sm. =(e)8,

zwyczaj wiatowy, powsze-
chnie przyjty.

Sße'ltbiifjtte, */. widownia

f. wiata.

Weltbürger, sm. =§, pi.

—, obywatel m. wiata, ko-

smopolita m.
Se'MÜrgerlid), adi. ko-

smopolityczny.

2Be'ltbürgerfinn, sm. =§,

Se'UbÜrgertlim, sn. =8, ko-

smopolityzm m., duch kosmo-
polityczny.

We'ltbctme, sf. pi. =n, dama
wiatowa, z wielkiego wiata.

2£e'ltbiener, sm. «§, pi. —,
niewolnik m. wiata.

2ÖC'ItebtC, sf. honor wia-
towy.

Se'lteitelfeit, sf. próno
wiatowa.

Se'ltCllbe, sn. =8, koniec

m. wiata, koczyuy pi.

wiata.

Se'ltenmecr, sn. =(«)§,

ocean m.
SCUcntftCbltng, */. po-

wstanie n., stworzenie n.

wiata.

Sße'ltentftelMugSlebre, sf,

nauka/, o stworzeniu wiata,
kosmogonia f.

Se'ltercigniS, sn. .ffes, pi.

=ffe, zdarzenie wiatowe.

Clterfaljren, adi. dowiad-
czony w wiecie.

Se'ltCrfab,rimg, */. dowiad-
czenie /.

äßC'ltCrlÖfer, sm. =8, zba-

wiciel m. wiata, Chrystus.

SBe'lterlÖfenb, adi. zbawny
dla wiata, zbawiajcy wiat.

äBe'iteroberer, sm. =8, zdo-

bywca m.
We'lterfdiaffer, sm. =§,

stwórca m. wiata.

2Belterfd)affitng, sf. stwo-
rzenie n. wiata.

2Öelterfd)ütternb, adi.

wstrzsajcy wiatem; eine

=e Segebenbeit wydarzenie
wstrzsajce wiatem.

SBeltfetnb, sm. -es, pi. »t,

wróg m. wiata.

Leitfirma, sf. pi =men,
firma wiatowa.

Se'ltfreuben, sf. pi. ucie-

chy wiatowe.
SBe'ttfrtebe, sm. =n8, pokój

wiatowy, na caym wiecie.

SBeltgang, sm. =(e)8, bieg

m. wiata.

2Be'ltganje(3), sn. obacz

SBeltaH.

SBCltgcbäube, sn. -§, obacz

SBettbau.

Se'ltgebteter, s?n. =§, pi.

— , wadca m. wiata.

äÖe'ltgebraudj, sm. --(e)8,

pi. »brauche, obacz 2Beltbraurfj.

Se'ltgegenb, sf. okolica /.,

strona f. wiata.

SSeltgetft, sm. =e8, duch
m. wiata.

We'ltgeiftlid)e(r), sm. »tn,pi.

= en, kapan wiecki.

CltgctftUttjfCtt, sf. ducho-
wiestwo wieckie.

Se'ltgertdjt, sn. (e)S, sd
m. wiata; sd ostateczny.

Ä^C'ltgc|d)td)te, Sf. historya

ftntenber, $eutfd>>oIntftf)eS 285rter6udE).
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powszechna, dzieje powsze-
chne.

SCItflCfdjidltlidj, adi. hi-

storyczny, dziejowy.

cltgefctj, sn. -C§, pi. =e,

prawo rzdzce wiatem.
SBCWgtiinimcI, sn. «3,

Se'ltfletüiilll, sn. =(e)3, wrzawa
wiatowa.

SSc'ltglÜtf, sn. =(c)§, szcz-
cie wiatowe.

SCltllOlt&el, sm. =§, han-

del wiatowy; bie -^änbet,

zatargi, zamieszki, zamiesza-

nia wiatowe.
SCItljCrrfdjaft, sf. pano-

wanie n. nad caym wiatem.
Se'ltlierrfdjer, sm. «§, pi.

— , wadca ?n., pan m. wiata.

3$c'It!;iftorte, */. obacz
5BeItgefd)id)te.

SeltljtftOrifd), adi. obacz

S55eltgcfcfaid)tad).

a^C'ItfartC, sf. pi. -.Xi, mapa
f. wiata.

2£c'Ittemttttt3, sf. zna-

jomo /. wiata.

SCItftnb, sn. *e§, pi. =er,

wiatowiec /'., bywalec m.,

czowiek wiatowy, obyty.

2Be'Itflltg, adi. obeznany
ze wiatem, obrotny, zrczny,';

polityczny.

SClWligfiett, sf. zna-

jomo /. wiata, mdro
wiatowa, polityka /.

aSe'Itfiirijcr, sm. <§, pi. —

,

ciao niebieskie, wiat m.
SCItfmS, sm. -fe§,

wiat m.

aSc'U!U(JCl, sf. knla ziem-

ska, glob m.
BCltfunbe, sf. 1) kosmo-

logia /. ; 2) znajomo /.

wiata.

Se'ftfnnbtg, adi. 1) zna-

jcy wiat, majcy dowiad-
czenie wiatowe; 2) powsze-
chnie znany, wiadomy.

SCltlage, sf. pooenie
polityczne sytuacya polityczna.

SBCltlailf, sm. =(e)S, po-
rzdek m., bieg m. rzeczy na
wiecie, tryb wiatowy; fo ift

ber — tak bywa na wiecie.

SCltlebett, sn. =g, ycie
wiatowe, publiczne, na wiel-
kim wiecie.

SÖCItltbrc, sf. kosmologia f.

Sße'Itleute, spl. ladzie wia-

towi, ladzie pi. wielkiego
wiata.

äÖCItfid), adi. 1) wiatowy,
ziemski; bie =en inge wia-
towe rzeczy; 2) =e§ Scbert

ycie doczesne, ziemskie; <=tt

©tnn umys wiatowy; am
SBeltlicfien fangen by do
rzeczy wiatowych przywi-
zanym; 3) wiecki; -tk ©e>
ridjt wiecki sd; *e ©eroalt
wadza wiecka; =e Sletbung
odzienie wieckie ; «e ©efd)id)te

bistorya wiecka; — ttiacben

sekularyzowa, wieckim
uczyni.

eltltdjfeit, sf. 1) wia-
towo f. 2) wiecko f.

Sße'ltltdjmadjung, sf. seku-
laryzacya /.

Se'ltltdjt, sn. *e§, wiato
wiata, soce n.

SBC'ItlietlC, sf. zamiowanie
n. do rzeczy wiatowych.

Se'Jtltng, sm. =(e)§, pi. *e,

wiatowiec m., bywalec m.,

czowiek wiatowy.
S&t'ltVtittatM, sf. litera-

tura wiatowa, powszechna.

ÜÖSe'lthljit, sf. przyjemno
/., rozkosz wiatowa, ziemska.

Se'ltmadjt, sf. pi. »mäcbte,

1) wadza wiecka ; 2) mo-
carstwo wiatowe.

SÖe'ftmann, sm. <(e)§, pi.

=tttänner, 1) czowiek wia-
towy, wiatowiec m., bywalec
m. ; 2) (roeltlid) gefinnt) czo-
wiek wiecki.

Se'Itmännifdj, adi. wia-
towy, kawalerski, rycerski.

CWmarlt, sm. «e§, pi.

strtärfte, targ wiatowy, mi-
dzynarodowy.

üKk'Itttteer, sn. «eS, ocean m.

Söe'ltmenfd), sm. =en, pi.

=teute, czowiek wiatowy.

2ÖC'IttltiibC, adi. zmczony,
znudzony wiatem.

2Bc'Uorbnung, sf. porzdek
m. rzeczy na wiecie; ba3 ift

ja bie umgefefirte — wszak
to odwrócony porzdek wiata.

Se'ltyol, sm. =(e)§, pi. =e,

biegun m. wiata.

SSCl^oftfndc, sf. pi. =n,

pocztówka/., karta pocztowa
midzynarodowa.

Cityoftbercin, sm. -(e)§,

pi. «e, wiatowy zwizek
pocztowy.

Se'ltimefter, Sm. «s, pi.

— , kapan m. wiecki.
Se'ltrOUltt, sm. «=e8, prze-

strze/., przestwór m. wiata.
Se'Itregierer, sm. =3, pi.

— , rzdca m. wiata, Bóg m.
Se'Urcgierimg, sf. i)

rzdy pi. wiata; 2) rzd
wiecki.

SBe'Itretfe, */. pi. =n, po-

dró m. naokoo wiata.
Se'ltridjtcr, sm. -i, pi. —

,

sdzia m. nad wiatem.
'
Se'ttfdjeiJ, adi. majcy

wstrt do wiata, usuwajcy
si od wiata, bojaliwy.

'SCItfdimerj, sm. -t§,

melancholia /., pesymizm m.
SCItfdjmersIcr, sm. «s,

pi. —, melancholik m., pesy-

mista m.

SCftfcptfer, sm. -s, pi.

— , stwórca m. wiata.

SCItfdjO^fung, sf. stwo-

rzenie n. wiata.

Seltfeele, sf. dusza /
wiata.

OBCItftHtt, sm. «(e)3, wia-
towy sposób mylenia.

SßC'Ufttte, sf.pl. =n, oby-
czaj m. wiata, wiatowo/.

Cttforndie, sf. pi. .«,
jzyk wiatowy, powszechnie
znany.

Se'ftftabt, sf. pi. *ftäbie,

wielka stolica.

SCltftClIung, sf. stano-

wisko n. w wiecie, stano-

wisko wiatowe.

SBe'ttftwm, sm. =(e)§,

ocean m.
Se'ttfi)ftem, sn. -.$, pi. «e,

system wiatowy.
Söe'lttetl, sm. ce§, pi. «e,cz f. wiata.

OClttOIt, sm. °§, ton wia-
towy.

Sße'Numfegtmtg, */. pi.

=en, egluga/. naokoo wiata.

BCUmnfegier, sm. >§, pi
— , eglarz m. wokoo wiata.

Se'Itunlergang, sm. -(e)3,

koniec m. wiata.

äBe'ltberadjtung, */. pogar-

da f. dla wiata.

2$e'ttberbefferer, sm. *§,

pi — , reformator m. caego
wiata.
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2ßc'ItDcrl)iiuöui^, sn. .ffeS,

pl. »»ffe, fatalizm nad wiatem
cicy.

SVltticrfebr, sm. »(e)§,

ruch wiatowy.
33?C'Ittt)Ctft,adi. filozoficzny.

Se'ltöKife(r), sm. »en, pl.

sj(tl), mdrzec m., filozof m.

Sßcltwei^eit, sf. filozofia

/., mdro wiitowa.
Seltttunber, sn. «§, pl.

— , cud m. wiata ; bie fieben

— siedna cudów wiata.

ScltserftÖrung, sf. zni-

szczenie n. wiata.

Sem, Seit, obacz SQöer.

Se'ttbc, sf. pi. =n, i) obrót

m., obrócenie n.) 2) punkt
zwrotny; 3) przesilenie n.

dnia z noc.
28e'nbeJial$, sm. =Je8, pJ.

=I)ä[fer, krtogów m., w-
gów »z.

SÖC'ltbcIrCtÖ, sm. =fe§, zwro-

tnik m.; — be§ ftrebfeS

zwrotnik raka; sroifdjen ben

=fen liegeilb milzyzwrotni-
kowy.

2ße'nbelftten.e, sf. pl. =n,

Sfnbeltrewe, sf. pl. =n,

krcone, kret schody.

SBe'nben, roenbe, roenbeft,

roanbte, roenbete, bab geroanbt

i geroenbet, I. va. 1) obraca,
obróci; bert SBagen — na-

wróci powozem; ben SBraten

— obraca piecze; ba§ ^>eu

— przerzuca siano ; ben 33o=

ben — przewraca, przeko-

pywa grunt; ben tiiden —
obróci si plecyma, odwróci
si ; bie SCugen root)in — zwró-

ci oczy w jakim kierunku;

bie Stugen bjn unb ber — za-

wraca oczyma; feine ©cbriite

roobjn — zwróci si w jakim
kierunku; lein Sluge non etro.

— n'e spuci oczu z czego;

(przen.:) fein £>erj ju ©ott —
zwróci si sercem do Boga

;

atte jutn 33eften — pokiero-

wa wszystkiem ku dobremu;

alle feine ©ebanfen auf etro.

— skierowa wszystkie swe
myli ku czemu; 2) nicowa;
ein Äleib — przenicowa, ni-

cowa sukni"; 3) (oerroenben)

oy, uy na co
;

feine

Äräfte auf etro., an etro. —

przyoy si silnie do czego;

bieje (Sitem — ciel auf bie

(Srjiefjung ber Sodjter ci ro-

dziceo wiele na wycho-
wanie córki; 4) (abroenben)

ein Ungtücf — odwróci nie-

szczcie; feine 2lugen nidjt

t»on betn Silbe — nie od-

wróci oczu z obrazu; fein

iperj DOn ©Ott — odwróci
si od Boga; II. fid) — , vr.

(Ijaben) obraca, obróci si,

odwróci si, zwróci si,

zmieni kierunek; fid) im
SBette um unb um — prze-

wraca si w óku; fich jur

9ted)ten, jiir Sinfen — obra-

ca Bie na prawo, na lewo

;

ber Sßtnb bat fid) geroenbet

wiatr si obróci, zmieni
kierunek; (przen.:) fid) »On
jmnbttt — odwróci si od

kogo, opuci kogo; fid) an

jmnbn — uda si do kogo,

zwróci si do kogo ; id)

rceifj nid)t/ roobin id) mid)
— foU nie wiem, dokd si
mam zwróci

; ba§ 33Iatt bat

fid) geroenbet sprawy inny

obrót wziiy, stosunki si
zmieniy; ba ©lud bat fich

geroenbet szczcie si zmie-

nio; III. vn. (baben) ber

SBaqen roenbete wóz nawróci.

2£e'nbej)fliig, sm. (()§, pl.

=pflüje, pug m. do odwra-

cania.

Se'nbejJitnft, sm. -=e8, pl.

=e, punkt zwrotny, zwrot m.\
— ber ©onne punkt m.

zwrotu soca, przemienia

dnia z noc; ba roar ber

— fetneä Seben tu nastpi
zwrot w jego yciu.

SDe'nbung, */. pi. =:n, i)

obrót m.\ eine — madjen zro-

bi cbrót, obróci si; bie —
eines 2Bege§, eines Cluffeö

zakrt m., zawrót m. drogi,

rzeki"; bie — beö $orr>er§

zwrot m. ciaa; fprad)lid)e —
zwrot m.\ bie — tft fchlecbt

ten zwrot jest niedobry; 2)

(przen.:) obrót m., kierunek

m., zwrot m. ; einer ©acbe

eine gute — geben pokiero-

wa rzecz dobrze, nada do-

bry kierunek sprawie ; ba§

nimmt eine tragtfcbe — to

przybiera obrót tragiczny;

bem ©ifpräd) eine anbere —
geben popchn rozmow w
innym kierunku, sprowadzi
rozmow na inne tory.

2Be'ubunfl§lMnIt, sm. =e,
pl. =e, obacz äBenberunft.

SÖe'ntfl, romiger, roenigfte,

I. ctdi. i adv. mao, nie wielu,

nie wiele; ein — troch, po-

trosze, nieco; ein Hein —
troszeczk, maluczko; einige

=e kilku; febr =e ©cbiiler

bardzo mao uczniów ; mit =en

SOBorten wkilku sowach, kilku

sowy; einige =e greunbe kilku

przyjació; in =m ©tunben w
kilku godzinach; unferer finb

=e nas jest nie wiele; ein

— 93 cot troch chleba; —
unb gut mao ale dobrze; fo— al nidjt tyle co nic; —
fpred)en mao mówi; ein —
fpajieren geben i troch na
przechadzk; roarten ©ie ein

— poczekaj pan chwilk; e§

fetjlte — , bafj mao brakowao,
e ... ; id) 6in ?u — Kenner
jestem za maym znawc;
SBetn mit ein — SBaffer wino
z troch, odrobin wody; id)

erfchraf nid)t — nie pomau
ei zlkem; id) unterhielte

mid) ber Slrbeit, fo— id) aud)

3t bab podejmuj si tej

pracy, jakkolwiek czasu nie

mam; II. subs. ba§ 2B=e, ba
id) bab ta odrobina, któr
mam; id) bin mit -=em ju=

frieben zadowalniam si ma-
em; einiges *e genügt wy-
starczy co, troch; *e glau=

ben mao jest takich, którzy

wierz; id) bab nur ein -;g

ba.ui beigetragen cokolwiek
tylko do tego si przyczy-

niem.
2Bc'ni9CC, comp. adi. i adv .

mniejszy, mniej ; — roerben

ubywa; mit — 2JiÜf)e z

mniejszym trudem ; nid)t§ —
al£ zgoa nie, bynajmniej;

er ift nid)tg — al tiicbtig

zgoa nie ma zdolnoci;

mebr Ober — mniej wicej;
»te — jeszcze mniej, tem
mniej e; nicbtbefto— po-

mimo tego; nid)t mel)r unb
nid)t — nie mniej i nie wi-
cej; um fo— tem mniej; um
bie £>älfte — o poow mniej

;

53*
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fünf — eing ift trier pi
mniej jeden jest cztery.

Se'nißfeit, sf. pi. =en, i)

trocha /., odrobina /., dro-

bnostka /'.; maa ilo; ba-

gatela /. ; eg foftet mich eine

— kosztuje mnie drobnostk,

bagatel; 2) meine — moja
mao ;* §err 5DJ. unb meine
— roaren bort eingelaben pan
M. i moja mao bylimy
tam zaproszeni; er ift non
feiner — fefjr eingenommen
jest mocno przejty swoj
osob.

SBe'nißfte, sup. od roenig,

I. adi. i adv.
L
najmniejszy,

najmniej; bie =n fitnber naj-

mniejsza ilo dzieci; mit ber

=n Slufmerffamfeit z najmniej-

sz uwaga; er bat bie =n
2tpfel gepfludt on najmniej
jabek zerwa; am =n naj-

mniej; jum =n co najmniej;
II. bag SBenigfte, sn. bag roäre

fdjon bo — to byoby naj-

mniejsze; bag —, Dag id) tun
fann, ift, bafj . . . najmniejszem,
co uczyni mog, jest, e . . .

2Be'lttgftert§, adv. przynaj-

mniej, conajmniej; ©ie fjttben

— 100 Kronen auggegeben
wyda pan conajmniej sto

koron; — r)at er behauptet
przynajmniej utrzymywa;
febreie — nid)t fo nie krzycz
przynajmniej tak ; id) f)abe —
meine $flid)t getan co naj-

mniej wypeniem swój obo-

wizek.
ettn, I. coni. 1) kiedy,

jak, skoro; — id) ifjn feije,

roerbe id) eg ir)m fagen jak go
zobacz, to mu to powiem ; —
man ib'n fragt, fo fdjroetgt er

jak si go kto pyta, to on milczy;

— bu bag tuft, finb mir ner=

Ioren jak to uczynisz, je-

stemy straceni ; 2) jeeli,

jeli; — in fommen fannft, fo

tue eg jeli moesz, to przyjd;
— id) blofj baran benfe, bajj. .

.

jeli tylko o tem myl, e ...

;

roenn bu ifc> fteljft/ fo fage
tljm jeliby go zobaczy, to
powiedz mu; fage eg, — bu
es roeifct powiedz, jeli wiesz;
3) gdyby; — id) ©te anlügen
roollte gdybym chcia pana
okama ; — er nur ein roenig

geroartet fjätte gdyby by cho
troch poczeka; ad), — id)

fefcon bort roäre! ach, gdybym
ju lam by! ©te fpredjen, alg
— Sie redjt rjätten pan mówisz
takjak gdyby mia suszno

;

er ift fo rutjtg, a[§ — er nid)tg

getan fjätte on jest tak spo-

kojnym, jak gdyby nic nie

by zrobi; 4) — aud) cho-
cia, choby i tak; — gleid)

jakkolwiek; — fd)on aczkol-

wiek; — er fd)on reid) ift,

fann er bod) bag nid)t 5e=

jafjlen aczkolwiek jest bogaty,
nie jest w stanie tego za-

paci; 5) — er nur einen

%t'ti bejahft, bin id) jufrieben
gdyby tylko cz zapaci,
bybym zadowolony; — er

nur md)t ju [pot fommt gdy-
by tylko nie przyszed za
póno! 6) al§ — jak gdyby;
fie benimmt fid), alg — ntd)tg

gefdjefjen roäre zachowuje si,
jak gdyby nic nie byo za-

szo; 7) — anberg jeli z dru-

giej strony ; — nidjt gdy nie

;

— gar jeli moe, gdyby
przypadkiem; — jemalg gdy-

by kiedykolwiek; II. SBenn,
sn. bag — unb bag 2t6er gdy-
by i ale; roenn nur bag —
md)t roäre gdyby nie byo
tylko tego ale, tego warunku,
tej wtpliwoci.

SBer, gen. roeffen, dat. roem,

acc. roen, pron. relat., inter-

roff., indefin. kto; 1) — ift

eg kto to? — roar ber ©r=
finber beg ©c&tefjpuloerg? kto
wynalaz proch? — ift er kto

to taki? co to za jeden, co
zacz on jest? roem gehört bag
Sintenfaf ? czyj to kaamarz?
roen fud)en ©ie? kogo pan
szuka? an roem foH id) mid)

räd)en na kim mam si ze-

mci; 2) id) roeifj nid)t — nie

wiem kto; — eg aud) fei

ktokolwiekby by; — immer
fommt, roirb fjinauggeroorfen

ktokolwiekbd by pizy-

szed, zostanie wyrzucony ; 3)— bag fagte, rjat gelogen ten

co to powiedzia, skama;
— übel fjanbelt, bem geljt eg

übel jak sobie kto pociele,
tak si wypi; 4) eg ift

—
ba kto jest, kto przyszed;

ift — , ber'g leugnen roiU czy
jest kto, ktoby temu zaprze-

czy; id) fjöre roen rufen sy-
sz, e kto woa.

S&e'r&elmitait, sn. -g, (wy m.:
büro), biuro werbunkowe.

SCrkflei), sn. --(e)g, za-

datek werbunkowy, werbo-

we n.

Se'lkltfte, sf. pi. =tt, lista

werbunkowa.
Se'i&ert, roerbe, roirbft,

roirbt, roarb, bab geroorben, I.

va. werbowa, zaciga; einen

Änedjt, eine SRagb — najmo-
wa parobka, dziewk; allent»

balben greunbe — werbowa
wszdzie przyjació; II. vn.

(F)aben) stara si, ubiega
si; er roirbt um meine
©d)roefter stara si o moj
siostr; er roirbt um meine

©unft ubiega si o moj
ask.

SVifeeofftjier, sm. =g, pi.

»e oficer werbunkowy.
%8t'vUpU1$, sm. =eg, pi.

»plä^e, miejsce n. werbunku.

Se'rie#, sm. =g, pi. — , i)

werbownik m., zacigacz m.
;

2) = SBeroerber starajcy n.

si, konkurent m., swat tn.

iBe'r&erljan&toerf, sn. =(e)g,

werbownictwo «., (przen.:)

prozelityzm m.
SBe'r&etrommel, sf. pi =n,

bben werbowniczy.

'äSe'rbunß, sf. pi. *en, i)

werbunek m., zaciganie «.,

branka/., pobór m.; 2) sta-

ranie n. si, ubieganie n. sie.

Sße'rben,' roerbe, roirft, roirb,

roarb i rourbe, roürbe, bin ge=

roorben i roorben, en. I. i) «)

(entfielen) powsta, sta si;
aug nid)tS roirb nid)tg z ni-

czego nic nie powstanie; @ott
fprad): eg roerbe Sid)t unb eg

roarb Std)t Bóg rzek:
niech bdzie wiato i stao
si wiato ; roag bin id) ge=

roorben? co si ze mnie stao?
roag foli aug iljm — ? co
z niego bdzie, co si z nim
stanie? eg roirb Sag — na-

stanie dzie; eg roirb ©ommer
— nastpi lato; eg roirb ^rtebe
— nastanie, bdzie pokój

;

roag nid)t ift, fann nod) —
co nie jest, moe jeszcze by;
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b) eg foU Sbnen — zici si
pauu, otrzymasz pan; roag

roirb ifim bafüt? co bdzie
mia z tego, za to ? eg rourbe

mir leine 2Introort nie

otrzymaem aduej odpowie-

dzi; 2) a etro. — zo3ta
czem; oftor — zosta dok-

torem; Kaufmann — zosta
kupcem ; ©betmann—otrzyma
szlachectwo; greunbe, geinbe
— zosta przyjaciómi, 'nie-

przyjaciómi; SBttraer —
owdowie; eg roirb fd)led)teg

2Better pogoda si psuje;

jeben lag, ben ©ott — läjjt

kadego dnia boego; roag

roirb benn nun? co teraz

bdzie? b) aug Kinbern —
Seilte dzieci wyrastaj na lu-

dzi; roag joH aug mir — ? co

bdzie ze mn? roag ift aug
ifim geroorben? co si z nim
stao, co si z niego zrobio?

el roirb nichts baraug nic z

tego nie bdzie; rote ift cä

mit ber ©ad)e geroorben?jak
si sprawa skoczya? roag

foli bamit — ? co si ma z

tem sta, co pocz z tern?

mit etro. fertig — zakoczy
z czem, skoczy co

; JU etro.

— przemieni si w co
; JU

SBaffer — rozpyn si, roz-

puci si; JU (Big — zamie-

ni si w lód, zlodowacie;

JU ©tein — skamienie; ben

Sßürmern jur ^tntt — pój
na er robaków; jum ©prid)=

roort — sta si przysowiem,
pój w przysowie; er roirb

jeftn Qafire bdzie mia
dziesi lat; er ift SDJajor

geroorben zosta majorem;
c) guter Hoffnung — zaj
wci ; idj möd)te beg S£eufag
— dyabli mnie bior; d) arm,
reid) — zuboe, wzbogaci
si; Heiner, türger — sta si
mniejszym, krótszym ; länger,

breiter, gröfser — przeduy,
wyduy si, rozszerzy si,

powikszy si, sta si wik-
szym'; fd)limmer, beffer — po-

gorszy, polepszy si; fcbön,

fiäjjltd), fdjroarj — wypiknie,
zbrzydn, zczernie; gefunb,

franf, labm — wyzdrowie,
zachorowa, okulawie; feud)t

— zawilgn; fd)eu — spo-

szy si; rot — zarumieni
si, poczerwienie; alt —
postarze si; jomig — roz-

gniewa si, rozzoci si,

popa w zo ; er roirb immer
unfreunbltdjer staje si coraz

bardziej nieuprzejmy ; mögeft
bu glüdlid) — ! oby by
szczliwym! eg ift roieber

Mt geroorben pozimniao zno-

wu; er ift fcbmal im ©efidjte

geroorben twarz mu si wy-
duya, zeszczupla na twa-

rzy; id) fann niefit ?lug bar«

aug' — niczego si z tego

dorozumie nie mog; baraug

foE ein SDienfd) flug — ! i

bd ty z tego mdrym! er

ift burd) ©d)aben flug geroor-

ben wymdrza po szkodzie,

mdry Polak po' szkodzie;

ei roirb beli rozjania si,

wypogadza si ; eg roirb bunfel

ciemnia si; eg roirb nod)

atleg gut — jeszcze wszystko
wyjdzie na dobre, jeszcze

si wszystko dobrze uoy;
eg roirb fd)on — jako to b-
dzie ; e) eg mufs anberg — to

si musi zmieni; roie roarb

eg benn roetter? jake to da-

lej byo ? auf bie Sauer roirb

einem alles jurotber z czasem
wszystko si czowiekowi
sprzykrzy; 3) impers. «g roirb

mir übel zaczyna mnie nu-

dzi; e roirb mir rooljl robi

mi si lepiej; eg roirb mir
Ieid)t, eg ju iun bdzie mi
atwem zrobi to; eg roirb mir
leidjter robi mi si lej; 4)

etro. geroafir albo inne —
dostrzedz czego, spojrze co;

etro. log — pozby si czeero;

II. 1) id) roerbe fiaben, fein, lie-

ben bd mia, bd, bd ko-

cha; er roirb Kaufmann zosta-

nie kupcem; id; roiirbe fom=
men, roenn . . . przyszedbym,
gdyby...; bu roirft ftinfallen

upadniesz; bag roirb t)iet

2>ube foften to bdzie koszto-

wao wiele trudu; 2) geliebt

— by kochanym ; befung:n
— by opiewanym; betrogen
— by oszukanym; er rourbe

getötet zosta zabitym; e»

roirb gejagt, bajs . • . mówi,
e...; eg rourbe bort »iel

getanjt duo tam taczono;

fo roirb eg nid)t gemadjt tak
si tego nie robi.

'Se'rben, sn. =g ((Sntfteben),

powstanie »., pocztek m.
;

bie ©ad)e ift nod) im —
rzecz ma si dopiero sta,
jest dopiero w pocztkacb,
w zawizku.

Se'rber, sm. »g, pi. —

,

kpa/., ostrów»?., wysepka/.

Se'rfen, roerfe, roirfft, rotrft,

roarf, roürfe, bab geroorfen,

I. va. 1) rzuca, cisn, ci-

ska; ing SBaffer — wrzuci
w wod, rzuci do wody; JU

33oben — rzuci na ziemi;

in bie §öbe — podrzuci,
rzuci pod gór; aug bem
§aufe — wyrzuci z domu;
über ben Raufen — przewró-

ci; jmnbn mit ©teinen —
rzuca na kogo kamieniami;

jmnbm ing ©eftcbt — rzuci
komu co w twarz; (przen. :)

jmnbm einen Raufen non S8e=

leibtgungen an ben Kopf —
obrzuci kogo obelgami

;

jmnbm etro. nor bie güfse —
rzuci, cisn komu co pod
nogi; jmnbm ein Sod) in

ben Kopf — wybi komu
dziur w gowie; bie Kleiber

oon ftd) — zrzuci z siebie

suknie; ben geinb — wypo-
szy nieprzyjaciela; rafd) ei=

nige 3eilert aufg papier —
w popiechu napisa par
sów; jmnbn ju Soben — po-

wali kogo na ziemi; jmnbn
bie treppe hinunter — zrzu-

ci kogo ze schodów; jmnbn
ing©efcmgnig— wrzuci kogo
do wizienia; bag 9le§ —
zarzuci sie; ben' 2lnfer —
zarzuci kotwic; 2) (przen.:)

bag 2luge auf jmnbn — rzu-

ci okiem na kogo, spojrze

na kogo, upatrze sobie ko-

go; bie Sftafe in bie §bbe —
zadziera nosa do góry;

galten — rzuca, robi fady,

fadowa si; ©trabten —
rzuca promienie; ©chatten
— rzuca cie; bag ift geeig=

net auf biefe grage einiges

Std)t JU — to si nadaje do

wyjanienia tej sprawy ; bag

roirft ein fd)Iea)teg Sidjt auf

ibtt to rzuca ze wiato na
niego, to nie stawia go w
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dobrem wietle; jmnbm ctiü.

in ben 2ßeg — robi, stawia
komu przeszkody ; alle ©djulD

auf jmnbn — zwala na ko-

go cala win; §a|, 93erbad)t

auf jmnbn — uczu do kogo
nienawi, rzuci na kogo

podejrzenie ; bie flint iri

fiom — da za wygran ; etro.

jum alten iStfen — rzuci
pomidzy rupiecie, zaprzesta

czego'; jmnbn ju ben Soten
— uzna kogo za nieyjcego

;

II. vn. (baben) 1) mit ©elb

um fid) — rozrzuca, wy-
rzuca pienidze; mit ©Jemen
nad) jmnbm — rzuca na
kogo kamieniami, obrzuca
kogo kamieniami; bie Ätnber

roarfen fid) mit ©cfjncebatlen

dzieci obrzucay si nie-
kami; mit ©cbimpfroorten

um fidj — ciska wokoo
obelgi ; mit lateinifdjeu 93rocfen

um fidj — rzuca aciskie
frazezy; 2) (SBürfelfpiel) bie

SBürfcl gegen einanber —
wymiesza kostki; SBiirfel

— gra w kostki; 3) mie
mode; bie ©tute, $ub, §ün=
bin, Äa|e, ©au bat geroorfen

klacz si orebia, krowa si
ocielia, suka si oszczenia,

kotka si okocia, winia si
oprosia; bie £>ünbin bat fünf
2>unge gerootfen suka miaa
picioro szczenit; III. fid)

— , w. (Ijaben) 1) fidj auf

jmnbn — rzuci si na kogo

;

fidj jmnbm ju £uf>en — rzu-

ci si komu do nóg; fid) auf

ba3 ©ofa — rzuci si na
sof; fid) auf§ 5ßferb — wy-
skoczy na konia; (przen.:)

fidj in bie SBruft — nadyma
si; fidj auf ein ©tubtum —
powici s

:

jakiej nauce;
oie ^überfein f)aben ftd) auf
bie Sunge geroorfen grulica
rzucia si na puca; fidj in§

^eug — wda si w co; 2)

ba§ £olä Ijat fid) geroorfen
drzewo si spaczyo ; bie

SJauer r)at fid) geroorfen mur
si pochyli.

$ÖC'rfeit, sn. *, rzucanie
>?., obrzucanie n., ciskanie
n.; ba§ — mit ©teinen ift

oetboten rzucanie kamienia-
mi jest zabronione.

Sc'rfer, sm. = §, pi. — , 1)

ten co rzuca, ciska ; 2)

(Sdjeimoerfer) reflektor to.

ttft, sf. pi. =en, l) i sn.,

=(e]§, pi. -t, warsztat okr-
towy, spust to. ; 2) osnowa/,
(sukiennictwo); 3) legary pi.,

lada f.

^C'rftbOtf, sn. «(f)S, dok
warsztatowy.

SEBflg, sn. =(e)§, pakuy
1)1., zgrzebny pi., kaki pi.

Sttf, sn. =(e), pi. = e, 1)

robota /., czyn w.; ju =e

fdjreiten przystpi do czy-

nu; etro. in§ — fe^en przed-

siwzi co; e ift jdjon im
=e ju si rozpoczo; ju rafd)

ju =e gef)en bra si za szyb-

ko do czego; ba nx.r ba§
— eine§ 2Iugenblicfe§ to byo
dzieem chwili; 2) dzieo nr,

bie «e ber Äunft, ber Siatur

dziea sztuki, przyrody;

ba§ — ©otte dzieo Boej
rki ; ba§ ift meiner £änbe —
to jest mojem dzieem; ba
— tobt ben STCeifter dzieo
mistrza !-awi ; 3) dzieo n.,

utwór to. ; ©oeifjeg auggeroaljlte

't wybór dzie Goethego; ein

poetifdje—dzieo pe ety ckie ;4)

uczynek »?., czyn m.
;

gute,

böfe, «e tun spenia dtbre,

ze czyny; =e ber 33arm!)ers

jigfeit dziea miosierdzia; 5)

warowi. ia /., dziea fortyfika-

cyjne, fortyfikacye pi. ; 6)

mechanizm m., werk to.
;

biefe SRttfdjine, Ufjr I)at ein

fdjöneä — ta maszyna, ten ze-

gar ma adny mechanizm

;

7) fabryka f. ; ©ifenroerf buta
elazna

; ©laroert huta szklan-

na; 8) masa fzklanna.

SiYrtbanf, sf. pi. =bänfe,

awka warsztatowa, war-
sztat m.

Se'rföiene, sf. pi. =n,

pszczoa roboczf.

SÖe'rfdjen, sn. =§, pi. —

,

dzieko n.

Se'rfel, sn., «§, pi. — , ka-

tarynka /.

5ße'rfelmamt, sm. *{t)^,pl.

=mänmr, katarynkarz m.

Söe'tfeftajj, sm. =(e)§, pi.

=e, dzit roboczy, powszedni.

SiVrtfiibrer, sm. =§, pi. —

,

weikmistrz to., starszy robo-
tnik m., przodownik m.

28c'rt$eiltge(t), sm. =en, pi.

=f(n\ witoszek m.

g&e'rtyeiltnteit, sf. pozorna
witobliwoc, bigoterya f.

Se'rtyoft, sn. *&, pi.

=ljöljer, drzewo n. do wyrobu;
warsztatówka /.

Se'rfleitte,
"

spl. robotni-

cy pi.

Se'rlmciftcr, sm. =§, pi.

— , majsttr TO., werkmistrz m.
;

dozorca m., przeoony m. nad
robot.

Se'rtofeit, sm. --?, pi. =8fen,

piec hutniczy.

Se'r!ftatt," sf., Se'rlftätte,

sf. pi. =i', warsztat to., pra-

cownia /.

Se'rfftetn, sm. =(e)§
F
pi. =p,

kamie ciosowy, cios m.

2Be'r!ftette, sf.pl. =n, obacz

SDetifiatt.

föe'rfftetltg, adi. uskute-

czniony, zrobiony; etro. —
madjen uskuteczni, zrobi co.

SBCtlfUJe, Sf. pi. =n, pra-

cownia /'., warsztat m.

Sföc'rfftnLl, sm. =(e)e, pi.

=ftüt)[f, warsztat tkacki.

Se'rf(cl)tan, sm. *(e)g, pi.

=!age, dzie roboczy, po-

wszedni.

Se'rf(el)tag§rocf, sm. <e)?,

pi. =röcfe, surdut to. na co-

dzie.

9^e'rf(el)tögtg, adi. i adv.

w dnie powszednie, robocze.

Se'rltättg, adi. czynem
uskuteczidony, czynny.

Se'rftättgfett, sf. czynno
f, ; wykcnsnie n.

aBe'rfttfdj, sm. <c§, pi. -t,

stó warsztatowy, warsztat m.

Se'rfjcug, sn. =(ej, pi. =e,

narzdzie »., obierze »., or-

gan w.; (przen.:) jmnbm jum
— bienen suy komu za

rarzdzie; ein blinbe —
fetner Seibenfdjaft lepe na-

rzdzie jego namitnoci.
'Se'rljcugtofdjc/ */. pi. =r>,

torba to. na narzdzia.

SCrmilt, «to. =3, 1) pio-

un to.; (przen.:) ein mit —
gefüllter 33edjer kielich go-

rycz zaprawiony; 2) wino v.

Wermut.
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2Be'rmutartig, adi. podo-
bny do piounu.

Se'rmutOedjer, sm. *§, pl.

—
,
(przen. :) kielich gorycz

zaprawiony.

SjÖC'rmutÖittCr, sn. =g, go-

rycz piounowa.

SCrmutfifynnio, sm. -feg,

pl. »fctnänfe, piounówka /.

SBe'imittroetn, sm. =eg, pl.

=e, wino n. Wermut.
SCrft, sf.pl. =i, wiorsta/.

SÖCtt, adi. i adv. 1) wart

;

— fein by wartym, mie
warto; biefer Ring ift 200
Äronett — ten piercie wart
dwiecie koron; ntcbtg —
fein nic nie by wart; feinen

©cbujj Sßuluer — fein nie wart
ani zamanego szelga ; etge=

ner §erb ift ©otbeö — mie
wasne ognisko, to wielkie

szczcie; 2) godzien, goduy,
wart; eg ift nicbt ber Dlebe— nie warto o tern mówi;
cg ift nttbt ber fWüfie — szko-
da zachodu; er ift nid)t —

,

bafj ibn bie ©onne befcheint

nie wart y na Boym wie-
cie; er roar eines befferen

©cbicffalg — by godzien
lepszego losu ; er ift — ge=

fiängt ju roerben zasuguje na
szubienic ; 3) drogi, szaco-
wDy, szanowny; mein =er

g-reunb szanowny przyjacielu

;

=actten, =»fdfjät3en wysoko ce-

ni, szanowa; jmnbn lieb

unb — batten kocha, sza-

nowa ko go; 2jfjr =eg ©cfirei=

ben, Sifjre =e 2lbreffe szanowne,
szacowne pismo, adres; rote ift

Qr)r =er Ram jak godno
paska?

Sert, sm. =(e)g, pl. -e, 1)

warto f. ; innerer, äußerer
— wewntrzna, zewntrzna
warto; über ben — beja&Ien
przepaci"; ofjne — bez war-
toci; auf etro. — legen ka
na co warto, nacisk; ber
moralifcbe — biefer £anblung
moralna warto tego czynu

;

cena /., bu mujjt ben — be=

ftimmen musisz oznaczy ce-
n, oceni to; bag ©elb fiat

bet ifim feinen — pienidze
ma za nic; einer ©ad)e —
beilegen przywizywa wag
do czego; einen grofjen —

beilegen wysoko ceni; im =e

OOn ... w cenie . . .

itfe'rtndjtitng, sf. obacz
SöertfcrjäCung.

SCrtangafiC, sf. podanie
11. wartoci, warto /.

9Be'rtt)CftimntUng, sf. ozna-
czenie n. ceny, taksowanie n.

SBc'ttörief, sm. -(e)S, pl.

=e, list wartociowy.
Sc[rtCttlIjett, sf. jednostka

wartociowa.

fS&fttttt, va. (baben) 1)

oznacza cen, taksowa; 2)

jmnbn einer ©ad)e — uwa-a kogo godnym czego.

2Bc'rterfa£, am. .-eg, równo-
wanik m., ekwiwalent m.

SCrtgegenftanu, sm. =(e)§,

pl. =fianbe, przedmiot warto-
ciowy.

SÖe'rtgefdjä^t, adi. obacz

pp. od roertjdjä^en.

SBCrtigfCtt, sf. wartocio-
wo /. ; atomowo/. (ehem.).

s
-&>e'rtffj3, adi. bez warto-

ci, nic nie wart, bahy.
SBCrtoftgfett, 8f. bezwar-

tociowo f., baho /.

SBe'rtmeffer, sm. -.§, pl. —

,

bag ift ber — für ... to

miara wartoci dla.

SÖe'rtnadmaftme, sf. pl. *n,

zaliczka /. wartoci.

SCrtyafet, ««. ~(t)§,pl. =e,

paczka wartociowa.

Se'i-tyajner, sn. -(e)g, pl.

=e, papiery wartociowe.
SBc'rtfO^eit, sf. pl. rzeczy

wartociowe.

2£e'ttfdjäi$en, va
%

(baben)
szanowa, powaa, ceni;
roertgefdjäfet, pp. i adi. wielce
szanowny.

3Be'rtfO^Ung, sf. szacu-
nek m., szanowanie «., powa-
anie «., cenienie n.

SBCrtfcnbung, sf. pl. *en,

posyka wartociowa.
Se'rtbemitgermtg, sf. ob-

nienie n. wartoci, ceny, de-

precyacya f.
SBc'dbOtt, adi. cenny, war-

tociowy, drogi.

SCrtjofl, sm. =%,pl. =jöCe,

co n., opata /. od wartoci.

2£e'rU)0if, sm. =(e)g, pl.

=roötfe, wilkoak m.
2Be, gen. od roer i roag

'

= roeffen; — ©eifteg Äinb ift

er? jakiego to naboestwa
czowiek?

äße'feit, sn. =g, 1) (sein,

S)afein) istnienie n., bytno
/., byt m., istno /. ; 2) (S3e=

ftanb) stan m., eä ift in gutem
bauUc&en — jest w dobrym
stanie ; 3) istota/., istotno /.,

rzeczywisto/.; ben ©ebein

für bag — bauen bra pozór
za rzeczywisto; bem — nad)
w rzeczywistoci; bag ßebört

gum — ber ©ad)e to naley
do istoty rzeczy; 4) (2trt unb
Söeife beg ©eing) sposób m.
bycia, wygld m., mina /.,
pozór m., wzicie n., cha-
rakter m., natura /., usposo-
bienie n.\ er bat ein eigen=

tümltdjeg — dziwak, osobliwy
czowiek; fein unrubtgeg —
jego niespokojny duch ; 5)

fein — treiben na swój spo-
sób postpowa; roo bat er

jefet fein
>

— gdzie on ma teraz

sw siedzib
; 6) rzecz/.; id)

fc&ifte ibm bag — jurücf ode-
saem mu rzecz napowrót;
Raud) ift aHeg irbifcbe —
znikoma jest kada rzecz

ziemska; 7) (von Sebenbem)
istota /. ; ©oit ift bag böc&fte
— Bóg jest najwysza istota;

mit Sßernunft begabte — istoty

obdarzone rozumem, inteli-

gentne; 8) (§aug, ^eimnjefen)
id) roerbe ib^m mein — über--

laffen odstpi mu moj wa-
sno, ziemi; 9) suba /.,
organizacya/.; bag ©anit(Ug=
roefen suba zdrowia

; ginanj=
roefen organizacya skarbowa;
bag gemeine — sprawa pu-
bliczna; 10) (£un, treiben)
postpowanie n., zachowanie
n. si; bie Staubritter trieben

it)r — in biefem 35orfe ryce-

rze upiecy gospodarzyli

w tej wsi; ber grtebe roirb

bem — ein (Snbe maefien po-
kój pooy kres tej zawie-
rusze; li) (älufbebeng, ©pef»
tafel) ©te =g »on etro. machen
nadawa czemu wielk wag,
robi z czego gon spraw;
ntd&t »te =g mit etro. mac&en
nie robi z czem wielkich
ceregieli.

Se'fcngeinbctt, /. wspó-
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istno f; tosamo istotna,

jedno /. co do istoty.

&Vfentyaft, adi. rzeczy-

wisty, istniejcy.

SCfenlmftiflfett, sf. rzeczy-

wisto /"., istnienie «., by-

tno f.
SC'fCtlI)Ctt, */. istotno f.,

istno /. ; istota; /. indywi-

dualno /.

SCfeillCljrC, sf. nauka /.

o bycie, ontologia /.

Sc'fcnl0§, adi. bezistotny,

chimeryczny.

Se'fenloftßleü, sf. bez-

istotno f.

S£c'fcntltd), I. od», i adv.

istotny, prawdziwy, rzeczy-

wisty, wany, gówny ; =er

gnfjalt eines Suche) gówna
tre ksiki; non =ZX Sebeu-
tung für etro. fein by wa-
nym dla czego; II. ba§

2ßefentlid)e, sn.; ba — won
einer ©odje to co stanowi
istot rzeczy; ba§- 2Befent=

lid)fte to co jest najisto-

tniejsze.

Se'fentlidjfett, sf. wano
/., istotno /.

SöeSfiCl'lÖ, adv. 1) dlacze-

go ? czemu ? — fragft bu ? dla-

czego si pytasz ?— benn nicht?

dlaczego nie? 2) ber ©runb,
— id) fortging powód, dlacze-

go odszedem; id) traf ©te
nidjt, — id) roeiter reifte nie

zastaem pana, dlatego poje-

chaem dalej.

3S>e'foe, sf. pi. «n, osa f. ;

e§ finb bie fc|lecf)teften §riid)te

nidjt, rooran bie =n nagen nie

najgorsze s owoce, na któ-

rych gnied si osy.

Sße'ftjenarttg, adi. osowaty,

podobny do osy.

SÖSe'fjpenbein, sn. -(e)s, sfe-

noida /., ko klinowa.

Se'foenbuffarb, sm. .(e)g,

pi. -»e, pszczelarz m.

gfte'fjieiineft, sn. -ts, pi.

°er, 1) gniazdo n. ós; (przen.
:)

in ein — ftören, fielen na-
robi sobie biedy, bigosu

;

nabawi si kopotu; 2) ro-

dzaj ciastka.

2$e'foenfd)tt>arm, sm. =(e)§,

rój tn. os.

SCfoenftid), sm. =(e)§, pi.

"t, ukucie n. osy.

SBc'f»eirtattte, sf. pi. =n,

kibi cienka, wiotka.

2$eft, obacz 2Be§.

SBc'ffClt, pron. czyj; —
£>ut ift bal? czyj to kapelusz?
— ©ofjn ift er ? czyim synem
jest on?

2£e'pal6, Wpioegen, adv.

obacz 2i5e&a[b, äßeöroegen.

2$eft, sm. <e)3, pi. =e,

zachód w.; 2) = Sßeftrainb;

laue =e letnie wietrzyki, ze-

firki.

Sc'fttiallttflOf, sm. *§, dwo-
rzec zachodni.

Söe'fte, sf. pi. =n, kami-
zelka f.

SBc'ftCtt, sm. =§, zachód ni.;

na), gegen — na zachód;

fid) nad) — inenben zwróci
si na zachód, ku zachodowi;
bie SerooBner bc -§, zacho-
dnie narody.

SBCften&e, sn. =§, zachodni
kraniec (miasta).

Se'ftenfUttCf, sn. =§, pod-
szewka /. pod kamizelk.

Se'ftenfnojjf, sm. °{e)§,pi.

=fnöpfe, guzik m. od kami-
zelki.

Se'ftenfragen, sm. *§, pi.

=frägen, konierz m. u ka-

mizelki.

5£e']tentafd)e, sf. pi. =n,

kiesze /. u kamizelki.

2iVftettäeiig, sn. =(e)3, mate-

rya f. na kamizelk.

SÖJe'ftgrcnjc, */.* pi. =n,

granica zachodnia.

2£Cftfiifte, */. pi. =n, wy-
brzee zachodnie.

Se'ftltd), adi.
f

i adv. za-

chodni, na zachód.

Se'ftmädjte, sf. pi. mo-
carstwa zachodnie.

Se'ftöftltd), adi. zacho-
dnio-wechodni.

Se'ftfCitC, sf. strona za-

chodnia.

SÖJc'ftWärtS, adv. ku zacho-

dowi.

SCftfoinö, «m. =(e)s, pi.

=e, wiatr zachodni.

Se?tt)C'gen, coni. dlaczego?
czemu?

t&ttt, adv. 1) kwita; mm
finb rcir — teraz z nami
kwita; etro. — machen wy-
nagrodzi, kompensowa co

;

id) roerbe ba fd)on roieber

— machen ju ja si zrewan-
uj, odbij ; 2) fid) -(e) hauen
eksploatowa bez zysku i

straty.

SCttbetoerh, sm. *{t)8f pl.

=e, konkurs m.

Se'tt&etocrber, rat. =§, pi.

— , konkurent m.
Sßt'ttt, sf. pi. -n, 1) za-

kad m. ; eine — machen, ein=

gehen zaoy si; e3 gilt

eine — ! o zakad! zaómy
si! maä gilt bie — ? o co
zakad? bie — mar eine

©chadjtel gigaretten zaoyli-
my si o pudeko papiero-

sów; 2) um bie — na wy-
cigi; urn bie — laufen ci-
ga si z kim, wyciga si
z kim; urn bie — rinle
pi o zakad; jmnbn um bie

— lohen chwali kogo na
wycigi, przesadza w czyich

pochwaach.
2£e'teifer, sm. =g, ubiega-

nie n. si, konkoreneya /.,

emulacya f.

SCttCifcrn, vn. (haben)

(mit jmnbm, miteinanber)

i
wspóubiega si, ubiega si
o pierwszestwo, konkurowa,
emulowa z kim ; rywalizo-

wa, i w zapasy, wyciga
si; metteifernb, ppr. i adi.

ubiegajcy si, konkurujcy,
rywalizujcy.

Se'tten, va. i vn. (haben)

zakada si ; zaoy si,
i o zakad; id) fonnte —

,

bafj . . . mógbym si zaoy,
e...; ina — Sie? o co

zakad? mir rcetteten um eine

glaftf)e Sffiein zaoylimy si
o butelk wina; id) roollte

meinen tfópf —, bafj . . . da-
bym gow w zastaw, e . .

.

zaoybym si o moj go-
w, e . . .

'28e'ttenbe(r), sm. =en, pi.

=e(n), zakadajcy m. si.

Se'tter, sn' •>%, 1) pogoda

/., powietrze «., czas m.\

fd)bne§ — pikna pogoda;

fd)lec|te — niepogoda /.;

garftigei, naffe§ — sota /.

;

bo§ — mar un§ günftig po-

goda nam sprzyjaa; bei

fd)önem — w pogod; eg nmb
anberei — czas si zmieni;

bas — änbert fia) powietrze
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zmienia si; bag — fü()U ftd)

ab powietrze si ozibia ; 2)

bnrza /. ; eg jjiffjt ei — auf
zanosi si na burz; (przen.:)

eg jieljtfta) ein — über ibrem

Äopfe jufammen zbiera si
burza na nich; 3) (Slifc) pio-

run m.; vom — erfdj Tagen

roecben by przez piorun za-

bitym; bajj bid) bag — ! niech
ci piorun trzanie! alle —

!

do stu piorunów ! flinf rate

ein — zwinny jak piorun ; 4)
wyziewy pi, gazy pi, wa-
pory pi, ekshalaeye pi

; fd)ta=

genbe — wybuchajce gazy.

Se'ttcrableüer, m. =g, pi
—

, gromochron m., pioruno-
chron m.

Se'rterbeobadjter, sm. =g,

pi — , meteorolog m.
2£e'tferöeofca<f)timg, sf. ob-

serwacya meteorologiczna.

Se'tterfeeridjt, sm. *[e)3,pl.

<=e, sprawozdanie n. o pogodzie.

Se'tterbufie, sm. -n, pi =n,
przeklty chopak, bben »?.,

niegodziwiec m.
Se'tterbad), sn. .(e)g, pi

<=böcf)er, okap m. (nad oknem);
dach chronicy od niepogody,
poddaszek m.

Se'iterfaljne, sf. pi. =n,

chorgiewka /. na dachu;
(przeo. :) czowiek zmiennego
charakteru.

Se'tterfeft, adi. znoszcy
wszystkie niepogody, nieczuy
na niepogod.
Sc 'tterfiiljnuig, sf. wen-

tylacya górnicza; bie ©ruben»
baue mit — »erfocgen urz-
dzi wentylacy w kopalniach.

Se'ttergatte, sf. pi. =n,

otwory okazujce si w chmu-
rach jako oznaka burzy
(mar.).

Se'ttergelöut, sn. =(e)§,

dzwonienie n., w czasie burzy.

Se'tterglctä, sn. sfeg, Pi
=gläfer, barometr m.

Se'tterljaljn, sm. =»(e)g, pi
=bäl)ne, chorgiewka /. w
ksztacie koguta.

Sße'tterljäugdjen, sn. =g, pi.

—, hygrometr m., narzdzie n.

w ksztacie domku, wskazu-
jce stopie wilgoci w po-

wietrzu.

Se'tierfarte, sf. pi «n,

karta meteorologiczna.

Se'tterlerl, sm. =(e)g, pi.

=e, przeklty czowiek m.,
niegodziwiec m.

Sc'ttCffltnbC, sf. meteoro-
logia /.

Se'ttCVfunbt.q, adi. meteo-
rologiczny.

S'ctteiluni)iflc(r), sm. -en,

pi. =f(n), meteorolog m.
Sc'ttClIOUntfd), adi. zmie-

niajcy humor z pogod,
zmienny, kapryny.

Se'tterläuten, sn. «g, ob.

SBettergeläut.

Se'tterleitdjterr, vn. (tjaben)

impers. byska si, yska
si (bez grzmotu).

'aöe'tterteucfjten, sn. =g,

yskanie n. si, byskawica
f. (bez grzmotu).

SCtterlodj, sn. *(e)3, pi.

=10d)er, miejsce M., skd wiatr
zawsze dmie.

Se'tterlotte, Se'ttcriutte,

sf. pi. »n, lutnia /., lubnia

f., wiatrówka f. (geol.).

Sc'itermad;er, sm. *%,pl.
— , meteorolog m.

Se'ttennä&djeit, sn. ^,pi
— , Sc'ttermäbel, sn. *g, pi.

—, przeklta dziewczyna,
dyabe m, dziewczyna.

Se'ttermämtdjen, sn. =g,

pi. — , figurka pokazujca
pogod.

SBe'tterniantef, sm. =%, pi.

=mäntet, paszcz m. od deszczu,

opocza f.

Se'ttermafd)ine, sf. pi. =n,

wentylator górniczy.

Sc'ttern, vn. (fjaben)

impers. grzmi i byska si

;

jest niepogoda; (przen.:) zo-
ci si, kl, piorunowa.

2Be'teroferi,sm. *s,pi.*öien,

cierowy piecyk kopalniany.

$ßt'tkv!ptO$\)tt, sm. -en,

pi =tn, prorok m. wrócy
pogod, przepowiadajcy m.
pogod, meteorolog m.

Se'tterjjrrjMejetiutg, sf.pl
=en, przepowiednia/, pogody.

Se'tterröSIetn, sn. -g, pi
— , lazik polny.

Se'tterfdjcid)t, sm. =(e)g, pi
=e, szyb powietrzny, do wen-
tylowania.

Se'tterfdjaben, sm. -g, pi

-fdjäben, klska f.. szkoda f.,

od burzy, nawanicy, grado-
bicia.

Se'tterfdjeibc, sf. pi *n,

miejsce, gdzie si chmury na-
walne gromadz lub dziel

;

granica meteorologiczna.

SCterfdjtrm, sm. -(e)g,

pi. =e, okap m., poddaszek m.
äßc'tterfdjlag, sm. =(e)g, pi.

=fd)läge, 1) uderzenie n. pio-

runu
; 2) gradobicie n.

Se'tterfette, */. pi. =n,

strona wystawiona na deszcz,

grad; wiatrowisko n., opacza

f. (górn.).

SCtterjtrulrt, sm. -(e)g, pi.

»en, piorun m.

Ctterftrede, sf. pi =n,

chodnik przecigowy, prze-
wiewny (górn.).

SBCtterftarm, sm. -(e)g,

pi =ftürme, burza /.

gBe'ttertiir, */. pi =en,

drzwi przeciagowe, przewie-
wne (górn.).

2£e'tterueriinbcnutg, sf.

zmiana /. pogody, powietrza.

SCttcrUogel, sm. =g, pi.

=üöael kulik m.
Sc'tterttwrtc, sf. pi =n,

stacya meteorologiczna.

2Be'ttermed)fcl, sm. =g,

zmiana /. pogody, powietrza.

Se'ttertoenbifdi, adi. od
pogody zalecy, zmieniajcy
si z pogod; (przen.:) zmien-
ny jak pogoda, niestay; ein

-ec SRenfd) wiercipita m.
\

*eg ©lücf zmienne szczcie.
SBe'ttcrtmrbel, sm. -g, r>l.— , huragan m., wichura /.

JB&e'ttertoolfe, sf. pi. =n,

obacz ©eroitterroolfe.

Se'ttcrjcidjcn, sn. =g, pi.

— , znak meteorologiczny.

Se'tterjctgcr, sm. =g, pi.

— , barometr m.
Se'ttfafjreit, sn. =g, ©e'tt-

fnljrt, sf. pi =sn, obacz 2Bett=

rennen, SUettrubern.

SOCttfaOrer, sm. =g, pi
— , ten co jedzi o zakad.

Se'ttgefang, *?«. »(e)g, pi
=gelänge, piew popisowy.

äi>C'ltfam^f, sm. walka /.,

ubieganie n. si, zapasy pi.

o pierwszestwo.

itVtttäm&fer, sm. -g, pi.

— , zapanik m.
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Se'tttÖttf, am. =(e)8, bie-

ganie «., bieg m. na wyci-

gi, wycigi piesze.

^e'ttlaujeit, laufe, täufft,

lief um bie äßelte, bin roett=

gelaufen, vn. biega na wy-

cigi, ciga si.

Se'tßOMfen, sn. -8, bie-

ganie n. na wycigi.

Se'ttlüufev, am. *%, pi. —
ten co o zakad biegnie.

ütfc'Wi'etö, sm. -fe, p?. -fe,

nagroda /. za wycigi.

£e'ttrentteu, renne, rannte

um bie 2ßette, bin mettgerannt,

vn. obacz SttJettlaufen.

4\>e'ttremten, sn. &, pl. —

.

wycig f»., gonitwa /. (kon-

na); — mit ^inberniffen wy-

cigi z przeszkodami.

SBe'ttrenÄtt, »»». -8, pJ.

— , ko wycigowy, wy-

cigowiec »j.

Se'ttwtt, äw. -(08/ p ? -
= e >

wycig konny.

ü&e'ttrubcrn, sn. -8, wio-

towanie n. na wycigi.

2£e'ttftreit, sw. =e8, pZ. =e,

wspónbieganie ». si, spór

m. o pierwszestwo
; fid) mit

jmnbm in einen — ein (äffen

i w zapasy z kim, rywali-

zowa z kim.

itfCttUrnen, s«. »8, gimna-

styka popisowa.

äBe'ien, t;a. (t)aben) ostrzy,

zaostrzy; brusowa, krzesa,

osowa ; ein Keffer — ostrzy

nó; ber SSogel roefct ben

©dmabfl plak ostrzy dziób;

(przen.:) ben ©eift, Serftanb,

JJife — wiczy umys, ro-

zum, dowcip; ben Segen auf

szablabem ©teinpflafter

dzwoni po ulicy.

3£e't#af)l, sm. =(e)8, 8tal

/. do ostrzenia, stalka /.,

musat m.
üVkfteiu, sm. =(e)§, pl

=e, brus m., oseka /., ka-

mie m., marmurek m. do

ostrzenia.

S$tg, (wyro.: Uig), sm.

=8, pl. =8, Wig m.

Sid)3, sm. pi. »feg, p7. =fe,

strój galowy; ein ©tubent in

tioQem — student w penej
gali.

St'djäbürfte, sf. pi. -%

szczotka /. do czerniaa, do

butów.

W\%\t, sf. pi <X\, czerni-

do m.j smarowido ».; 23art=

iuid)fe pomada /., fiksator m.

na wsy; (przen.:) baty pi. ;
—

austeilen oi skór; jmnbm—
geben wysmarowa komu skó-

r, da komu w skór.
'

Si'djfett, va. (t)aben) wo-

skowa; einen Cu^boben —
woskowa posadzk; einen

Schnurrbart — wysmarowa
ws; ©d)ut)e — wyczyci,
zaczerni buciki; (przen.:)

jmnbn — wyoi, wysmaro-

wa komu skór, da komu
w skór; wygrzmoci, wy-
omota kogo.

2Bid)t, sm. =(e)S, pi. =e,

nikczemnik m., pody czo-

wiek; {(einer — malec w.;

armer — nieborak m., bie-

dak m.\ erBärmlid)er — ga-
gan m. ; ner gogter — tchórz m.

St'rfjtelmnmicijeu, sn. =8,

pi, _ /
obacz 5>ein3elmännd)en.

S&i'djteljojjf, sm. =e8, pi.

sjbpfe, obacz äBeidjfeljopf.

äBi'Ültig, ad i, 1) wany,
penej wagi; 2) wany, do-

niosy, wielkiej wagi, zna-

czenie majcy; =e ©rünbe
wane powody, powody wiel-

kiej wagi ; e§ märe für mict) —
jU erfahren byoby dla mnie

wanem dowiedzie si; =e8

JBort wielkie sowo; er madjt

ftrjj
— pyszni, nadyma si,

robi z siebie wan osob;

ba8 nehmet itjr ciel ju —
przywizujecie do tego zbyt

wielk wag ; — ift nur ba3 . .

.

tylko to ma znaczenie . .

.

s2£t'd)ttgfeit, */. wano
/., waga /., znaczenie n.

;

»on — wielkiej wagi; e3 ift

non — , bajj . . . jest bardzo

wane, e...; e8 ift für mid)

oou großer — to ma dla

mnie wielkie znaczenie, to

jest dla mnie bardzo wane;
einer ©adje — beilegen zro-

bi z czego wielk spraw.

Sßt'djttfltltenb, adi. udaj-

cy powag.
St'd)tigtiier, sm. »8, pi.

— , ob. Slttcbtigtuenb.

3BittgtltCrCt', sf. rzekome

przywizywanie wielkiej wagi

do czego.

St'tfe, sf. pi. =n, wyka /.;

erbfenartige — sczówka f.,

wyka ptasia, gsia, wilczy

groch.

ü&i'fM, sm. -8, pi. —

,

zwitek wj,, zwój m., kbek
m. (nici), wizka /., pk m.,

kitka /. (lnu)
;
powijacz m.

;

papilot m.\ jmnbn beim —
fliegen chwyci kogo za ko-
nierz.

3£i'cfeU>anb, sn. .(e)S, pi
=bänber, powijacz m., powi-

jak m.
St'ddfrau, */. pi -en,

akuszerka f.\ niaka/.
SBi'delüno, sn. =e8,pZ. -er,

dziecko n. w powijaczach, w
powijakach.

2Bi'deltt, va. (fjaben) zwi-

ja, nawija, zawija, owija,

powija; einen Stoppen um
ben Ringer — owin szmat

o palec
;
(przen. :) er läfjt fid}

urn ben Ringer — mona go

do rany przyoy; ©am auf

eine 9tolfe — nawija nici

na zwój; einen ©egenftanb

au8 etm. —r rozwin jaki

przedmiot z czego; (przen.:)

fid) au§ bem £anbel — wy-

win, wykrci si z amba-

rasu; einen ©egenftanb in etro.

— zawin przedmiot jaki

w co; (przen.:) fid) in feine

£ugenb — opancerzy si

cnot; ftd) in ©djlingen —
wpa w sida, osidli si,

zamota si; $aare in Soden
— zwija wosy w loki; ein

${nb — powija dziecko;

(przen.:) fd)ief gerotdMt fein

by w bdzie, by le po-

informowanym.

äBt'tfetyiiWie, sf- Pl '"'

lalka/., w powijakacu.

äBi'tfctranfe, sf. pi =n, po-

wój m., bluszcz m.

Si'tfetfd)toans, sm. --&, pi

=fd)roänne, chwytacz m. (zool.).

SBi'ifeltitfij, sn. -e8, pi.

=tüd)er, chustka f. do owini-

cia sie.

äiM'Öetaeitg, an. -(e)8, po-

wij acze pi, powijaki pi
Si'tfcnbrot, sn. *<,pl.-t,

chleb m. z wyki.

ÄM'ifenfefb, sn. *t$,pl>tv,
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pole wyczne, pole zasiane

wyk.
SBVcfenfutter, sn. =3, pasz»

wyczna.

ÄM'tfcnftroI), sn. *(e)8, so-

ma f. z wyki.

Si'dfer, sm. **, pi. —, i)

teD, który zwija, nawija; 2)

ehwy ta cz ni. (zool.).

ÄM'bbCr, sm. =3, pi. — , 1)

baran vi., tryk m.
}
skop m.\

2) baran m. (znak na niebie);

3) taran m. do amania mu-
rów.

St'bberfctt, sn, =(e)s, y.
=e, skóra barania; runo n.

üßji'bberfo^f, «»«. =e§, #Z.

=fönfe, gowa barania.

SiM'bberdjeii, 5«. =3, p.
— , baranek »w.

üBSföCF, praep. (z acc.) 1)

przeciw, przeciwko, naprze-

ciw; — jmnbtt fein by prze-

ciw komu; — eltt». fein by
przeciwnym czemu; für Unb
— za i przeciw; — meinen,

beinen, feinen SötUen przeciw-

(ko) mojej, twojej, jego woli;

— bte 9iatur przeciw naturze;
— bie ©efefce nielegalnie ;

—
ben ©trom przeciw prdowi;
ba ift — bie gefunbe Vernunft
to si sprzeciwia zdrowemu
rozumowi; er r)at fd)on lange
etiü. — unS jn dawno ma
co przeciwko nam; 2) sn.

ba§ gür unb SBiber to co

pizemawia za i przeciw.

ÄM'berklfern, föi'bcrkl»
len, vn. (r,<x6en) odszczeka,
odszczekiwa.

SBtbCrtfjrift, sm. anty-

chryst m.

itfibertfjriftentitnt, sm. =§,

Si'bcrd)riftlifi)fcit, */. anty-
chrzecijastwo n.

Bt'berd)rifilid), adi. anty-
chrzecijaski.

s
Bi'berbriitf, sm. (e), i)

odbicie n. druku z drugiej

strony ; 2) cinienie odporne,
odpór m. ; reakeya f.

Stbcrfa'hrcn, rcibei fahre,

nnberfäfcrft, rotberfährr, rciber»

tuhr, hin roiberfahren, vn.

wydarzy si, sta si komu,
spotka kogo; e§ ift ihm ein

Unglücf — zdarzyo mu si
nieszczcie; mir ift uiel ©Ijre

— spotka mnie wielki za-

szczyt; jmnbm (Serecbiigfeit,

— laffen odda komu spra-

wiedliwo.
2Bt'&ergCfeijrttä>, adi. bez-

prawny, nielegalny.

ätM'beröaarig, adi. uparty,

krnbrny.
St'berhafen, sm. =§, pi.

— , ws m. u haka, zakrzy-

wiony bak.

St'berhaff, sm. «(e)§, od-

gos m., echo ».; (przeD.:)

einen — im Cerjen finben

znale oddwik w sercu.

SBibei-hfl'Ü'en/ vn. (haben)

odbrzmie, odbija gos, da-

wa echo.

St'bCt^aW, sm. »eS, 1) opór

m. ; 2) oparcie n., punkt m.

oparcia.

Si'beiliage, */. pi. =n,

wzajemna skarga.

St'berlagc, */. i) wiano

n., wyprawa f. ; 2) obacz

SBiberlacter.

SfiH'berlager, sn. =§, pod-

pora /. sklepienia, przyczóek

m., filar podpierajcy.

aöiberle'gbor, adi. dajcy
si zbi (dowód, zarzut).

Siberie'gbarfeit, sf. mo-

no f. zaprzeczenia.

Siberle'gert, ta. (haben)

zbi, zbija; odpiera, ode-

pi ze ; einen ©tnroittf genügenb
— zbi dostatecznie zarzut;

meine SBemetfung ift nid)t

tniberlegt roorben moja uwaga
nie zostaa odpart.

ÄStbeile'ger, sm. s, pi. —,
ten co zbija (zarzut).

SiberlCgung, sf. pi. »en,

zbijanie n., zbicie «., odpar-

cie n.

Siberle'gungäfchrift, sf.

pi<mo odporne.

SBi'berlidj, adi. obrzydliwy,

przykry, niemiy, odraajcy,
nieprzyjemny; adv. obrzydli-

wie, przykro, nieprzyjemnie.

äiM'berltdjfeit, sf. obrzydli-

wo/1

., przykro /., nieprzy-

jemno /*.

Sßt'beni, I. vn. (haben)

biefe Speife roibert mich ta

potrawa brzydzi mnie, mam,
czuj obrzydzenie do tej po-

trawy; II. v. impers. e roi*

bert mich mit ihm ju reben

brzydzi mnie mówi z nim.

SBiberuatitrUtll, adi. prze-

ciwny, sprzeciwiajcy si na-

turze, nienaturalny, przewro-

tny, opaczny, sztuczny.

SiM'bcmatürtidjfcit, */. nie-

naturalno /., przewrotno
/., opaczno/., sztuczno/.

Üöi'berpart, sm. =(e)3, pi.

=e, przeciwnik m., strona

przeciwna; jmnbm — galten

oponowa komu, wystpi
przeciw komu, stawi czoo
komu.

ÄM'b ergrau", sm. =(e)§, pi.

= e, odskok m.
Sibetyra'tten, vn. (fein)

odskoczy, odbi si; bie X'óx\i

— tony odbiy si; bie

©trarjlen — promienie od-

biy si.

Üöibma'teit, roiberrate, mi=

berrätft, roiberrät, roibertiet,

ijabe raiberraten, jjmnbm etro.

— odradza komu co, od

czego.

Stberra'tung, sf. pi -en,

er tat i§ ungeachtet allen =en

zrobi to pomimo, 6e mu
wszyscy odradzali.

aBt'berredjtltCl), adi. prze-

ciwny prawu, nielegalny, bez-

prawny, niedozwolony; adv.

przeciw prawu, bezprawnie,

nielegalnie; ein =e§ Urteil

nieprawny wyrok; fttt) — ettü.

anmaßen roci sobie co
bezprawnie.

St'berrecfttUcfjfeit, sf. bez.

prawie n., nielegalno /.

&>i'bevrebe, sf. pi. -n,

sprzeciwienie n. si, opór m.,

zarzut m., oponowanie »., ob-

jekeya/.; of)tie — bez opo-

zycyi, bez oporu; baS ift

ohne — bas hefte bittet to

iest bez najmniejszej wtpli-

woci najlepszy rodek.

SBt'bcrnft, sm. '(<t%pl. =e,

kb koski, gara /. u konia.

Sibemif, sm. =(e)S, pi.

=e, odwoanie n., demento-
wanie n.

ÄMbcrnrfbar, adi. obacz

SBiberrufUd).

3Btberru'fcn, roiberrufe, roi=

berruft, roiberrief, h^ahe roiber»

rufen, ta. odwoa, cofn;
einen SBefehJ — odwoa, co-

fn rozkaz; eine Seljre —
nauk odwoa; ein ©efe£ —
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cofn ustaw; uuberrufenb,

ppr. i adi. odwoujcy, co-

fajcy.

SMcrw'fltdj, adi. odwo-
alny, dajcy sie odwoa.

9Bt5ernt'fli$teit, sf. odwo-
alno /.

Stberni'funß, sf. obacz

Sßiberruf.
v
.h?i'bcrfad)er, sm. =3, pl.

—
,
przeciwnik m. ; wróg m.

;

antagonista m., demon m.,

szatan m.
JBM'berfadjcrin, sf.pl «neu,

przeciwniczka f. ; nieprzy-

jacióka f.\ antagonistka f.

äiM'berfdjaÜ', sm. =(e)§,

obacz äßiberbafl.

JSt'berfdjetn, sm. «(e)§, pl.

=e, odblask ?«., luna /., od-

bicie n. wiata.
Ü\Mberfe'tjen, fid) — , tr.

(fiaben) opiera si, sprze-

ciwia si, oponowa
; fid)

bem ©e[e^e — opiera si
ustawie.

üKMberfe'tyltdj, adi. niesfor-

ny, oporny, uparty ; niepo-

suszny, krnbrny; bunto-
wniczy.

Stberfe'tjlidjfeit, sf. nie-

sforno /*., opór m., niepo-

suszestwo «., krnbrno/.
ÜiM'berftnn, sm. '«(e)3, i)

myl przeciwna; sprzeczno

/. ; 2) bezsens m., niedorze-

czno /. ; 3) duch opozy-

cyjny.

SBt'berfiHUtg, adi. 1) sprze-

czny; 2) bezsensowny, bez

sensu, niedorzeczny, mieszny;
3) przeciwnej myli.

St'bCrfinntßfCtt, sf. 1) bez-

sens m., niedorzeczno /.

;

2) sprzeczno f.

St'berfjjeitfti'g, adi. nie-

sforny, przekorny, krnbrny,
uparty; ein *e§ 5ßferb wierz-

gliwy ko.
SiMbCtf^CnfttgteU, sf. nie-

sforno f., przekora /.,

krnbrno /., opór m.

SÜM'bcrfoiel, sn. .(e)3, pl.

t, rzecz przeciwna, odwrotna.

SHMberfJJte'djett, roiberfprc-

cbe, nnberjpridjft, uberfpricbt,

roiberfprad), bab rotberfpro*

a)en, vn. (fjaben) sprzeciwia
si, opiera si, odeprze, za-
przeczy; sprzecza si; fid)

— sprzeciwia si sobie, opo-

nowa; bas n>iberfprid)t ben

Satfachen to si sprzeciwia

faktom; bie SCufagen — fid)

zeznania s sprzeczne; ba
n)iberfprid)t ber gefunben SSer=

nunft to si sprzeciwia zdro-

wemu rozumowi; bu tttujjt

nid)t immer — nie sprze-

ciwiaj si zawsze; öffentlid)

einer ©ad)e — publicznie za-

protestowa czemu ; tt)iber=

fpredjenb, ppr. i adi. sprze-

czny, sprzeciwiajcy si.

2£tberfpre'd)er/sm. =8, pl.

— , sprzeciwiajcy n. si,

oponent m.
SiberfprC'djerin, */. sprze-

ciwiajca f. si, oponentka/.

Si'berfpntdf, sm. «(e)3, pl.

-)prüa)e, sprzeciwienie n. si,

upór m., opozycya /., przeci-

wiestwo n. sprzeczno/.
; fid)

in =fprüd)e nerroicfelnzawika
si w sprzecznoci; er bulbet

leinen — on nie znosi oporu,

sprzeciwiania si, opozycyi

;

mein 33orf cfolag ift auf— geftofsen

mój projekt natrafi na opo-

zycj, czyniono objekcye
przeciw mojemu projektowi;

im geraben — mit . . . wprost
przeciwnie z . . . ; im —
ftefien mit etro. sprzeciwia si
czemu, niezgadza si z czem.

St'berftjrud)3fletft/s7M. «e§,

pl. =er, duch m. oporu, opo-
zycyi.

t'berforUd)§bOu', adi. pe-

en sprzecznoci, przeciwie-
stwa.

St'berftanb, sm. <e)g,

opór m., odpór m.
; jmnbm

— leifterc stawia komu opór;

auf — ftojjen napotka, na-
trafi na opór; aßen — über»

nnnben przezwyciy wszyst-

kie przeszkody.

2£t'berftanb3fäI|tÖ, adi. od-

porny; obronny; bie geftung

ift — forteca jest obronna.

2£i'berJtanb§fa&tn.Tett
f

*/.

odporno /., obronno /.

St'berftanbäfroft, */. sia
odporna.

sfiM'berftanb§moment, sn.

«eo, pl. =e, moment m. oporu.

2£tberfte'f>en, nnberfte&e,

roiberftefift, roiberftebt, roiber=

ftanb, nuberftänbe, bab roiber»

ftanben, vn. (fjaben) 1) opie-

ra si; id) fann feinen Sitten
nid)t — nie mog si oprze
jego probom; biefe 'gfeftung

roiberftebt nod) ta forteca
broni si jeszcze; 2) biefe

©peife roiberftebt mir mam
wstrt do tej potrawy.

Si'berftoß, sm. -e§, pl.

=ftbfee, odtrcenie n.

Sßti'berftniil, sm. .(e)8, pl.

=ftrablen, promie odbity,

refleks ni.

5K>iberftca'&Ien, i. ta. od-
bija promienie, rzuca re-

fleks; II. fid) —

,

vr. (fjaben)

odbija si.

iberftreben, »n. (Ijabeni

bem SBillen jmnbS — oprze
si czyjej woli; 2) e roiber=

ftrebt mir odrzuca mnie od
tego, mam wstrt do tego;

roiberftrebenb, ppr. i adi. nie-

chtny, wstrtny, oporny,

przeciwny, sprzeciwiajcy si;

«be färben nie zgadzajce
si kolory.

'Siberftreben, sn. =s, opór
m. ; wstrt m. ; ba bilft fein

— tu nie pomoe opór; id)

tue e mit — czyni to ze

wstrtem.

2ßi'berft«it, sm. =(e)§,

sprzeczno /. ; sprzeciwianie

n. si; konflikt w.; ber —
ber Sntereffen sprzeczno
interesów.

2£iberftret'ten, roiberftreite,

=ftreiteft, =ftreitet, =ftrttt, abe
roiberftritten, vn. sprzeciwia
si komu, niezgadza si;
sprzecza si, spiera si;
einer <Sad)e — sprzeciwia
si jakiej rzeczy; er röiber»

ftritt immer meinen Söorfdjlä»

gen on zbija zawsze moje
propozycye; roiberftreitenb,

ppr. i adi. sprzeczny, prze-

ciwny, sprzeciwiajcy si.

Si'berfttont, sm. *(t)i,

prd przeciwny.

£i'berton, sm. «(e)§, gor»

bener — ponnik pospolity,

mech woskowaty.
SBi'ber^ttinen, vn. (baben)

odbija si ; ber ©aal tönt dou
Tautem ©elädjter roiber gony
miech rozleg si po sali.

St'bertiJtirttg, adi. I) nie-

przyjemny, przykry, niemiy,
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przeciwny, nie sprzyjajcy;

ein =et 3u fa^ przykry przy-

padek; ein «eä ©efdjid nie

sprzyjajcy I03; 2) wstrtny;
ein =er Henfd) wstrtny czo-
wiek; bas Ilingt — to brzmi

wstrtnie; bicfc ©peife ift mir
— ta potrawa jest mi wstr-
tna, odrzuca mnie od tej po-

trawy.

Si'berttärttgleü, */• i)

nieprzyjemno /., przykro
/.; 2) z pi. przeciwno /.,

przeciwiestwo; bie =en be
fieberiä ertragen znosi przy-

kroci ycia.

SÜM'&eroitte, sm. .«s, SBi'=

ÖCrtDtUcit, sm. =5, niech f.,

wstrt m., odraza /., oburze-

nie n.\ jmnbm — einflößen

przejmywa kogo odraz

;

— gegen etro. haben mie
wstrt, obrzydzenie, awersy
do czego; iä) tue e3 mit —
robi to z niechci ; ii) muf}
es mit — ^urudroeifen musz
to odeprze z oburzeniem.

Si'bertntüig, adi- * adv -

niechtny, wstrtny, ze wstr-
tem, z odraz; etn>. — tun
robi co ze wstrtem, nie-

chtnie; er gebt nur — bin

bardzo niechtnie tam idzie.

aBt'bertoinb, am. «(e)§, pi.

-Z, wiatr przeciwny.

Si'braen, I. va. ^aben)
powici, powica; eine

(Summe einem rooljttätigen

3roecfe — powici, odda
jak sum na cele dobro-

czynne; id) roibme meine
SJJorgenftunben ber Malerei
powicam ranne godziny
malarstwu; jmnbm ein 23udj

— dedykowa komu ksik;
II. fid) — , vr. (fjaben) powi-
ca, powici si, oddawa,
zajmowa si; fid) einem 23e=

ruf — powici si zawo-
dowi; fid) einer ©ad)e mit
uoHer ©eele — zaj, prze-j si czem ca dusz;
fid) ber 39ü(jne — powici
si scenie.

'201'bmer, sm. «§, pi. —
,

ofiarodawca m.
SSi'&mung, sf. pi. =en, de-

dykacya f., przypis m., ofia-

ra f.

2£i'bimmg31i!att, sn. =es,

pi. blätter kartka /. przezna-

czenia do suby fwojskow.).

St'bmungSfdjrift, sf. pi.

=en, pismo dedykacyjne; pi-

smo fundacyjne.

3£t'&miing3titfunbe, sf. pi.

=n, dokument fundacyjny.

ÜBi'brtß, adi. 1) przeciwny,

nieprzyjazny, zowrogi ; ein

=er SBinb przeciwny wiatr;

=e ©djtdfal przeciwny, nie-

nawistny los; — gefinnt zo-
wrogo, nieprzyjanie usposo-

biony; 2) wstrtny, niezno-

ny, obrzydliwy; er bat ettt>.

=ei an fid) ma co wstrtnego,
obrzydliwego w sobie.

St'brißcnfalfg i äßt&rigen-

ftt'IliJ, adv. w przeciwnym
razie.

SBi'brigfeit, Bf. 1) przy-

kro /., nieprzyjemno /.

;

przeciwno f.; 2) wstrtno
/'., obrzydliwo f.

StC, I. adv. 1) jak? —
beliebt? jak prosz? — heifen

©ie? jak panu na imi, jak

godno pana? — geht es

Qljnen? jak si pan ma, jak

si panu powodzi? — benn
ba8? jake to? —fo? w jaki

sposób? a to jak? aber —

?

ale jak3? — teuer? jak
drogi? po czemu? ile to ko-

sztuje? — alt ift er? ile on
ma lat? — oft? jak czsto?
— roeit? jak daleko? —
lange? jak dugo? — »te
VLfyv ift e§ która godzina?
— , barf id) nidjt fommen?
jakto, nie mog przyj? —
menn id) anbers rooUte? a

gdybym chcia inaczej ? ift

fte fdjon ? unb — ! czy ona
pikna? jeszcze jak! 2) —
fdjblt! o jake pikn jest,

jaka pikna ! — roenig ! jak
mao! — Ietd)t man fid] irren

fann jak atwo pomyli si!

3) id) roeifj nicht — id) e§

mad)en foli nie wiem jak to

zrobi; er roili nod) Ijeute ab=

reifen, id) roeifi aber nid)t —

!

on chce jeszcze dzi wyje-
cha, ale nie wiem jak; II.

coni. 1) ein äftann — <Sne

taki czowiek jak pan; er ift

— ein 9Iatr jest jakoby nie-

spena rozumu; roenn id) —
bu märe gdybym by taki

jak ty; — gerootjntict) jak
zwykle; — immer jak za-

wsze; er — aud) id) on jako

te i ja; 2) — id) fet)e, ift

er ausgegangen ou wyszed
jak widz; fte finb nid)t ju*

frieben,— id) höre o ile sysz,
podobno s niezadowoleni;

flug — er ift jako e jest

mdrym, przy jego rozumie;

fchön — fie ift, mirb fte ge»

faEett jako, e jest pikn,
spodoba si; — gefagt, fo ge=

tan sowo si rzeko, kobyla
u potu; — bu mir, fo id)

bir jak ty mnie, tak ja tobie,

jak Bóg Kubie, tak Kuba
Bogu; 3) — flug er audj fein

mag jakkolwiek mdrym jest,

niech bdzie mdry jak chce;
— er fid) aud; nennen mag
niech si nazywa jak chce;
— bem aud) fet jakkolwiek

by byo; 4) — id? lam, ging

er meg jak ja nadszedem, to

on odszed; — er fo fprid)t,

bort er auf einmal auf w to-

ku mowy nagle przerwa; er

fagte uns,— er bebaure, bafs. .

.

powiedzia nam, jak a-
uje, e . . .; III. 2Bte, sn. bas"

— unb bas SBann jak i kiedy;

bas — unb bas Barum jak
i dlaczego; auf bas — fommt
es an idzie o to, w jaki spo-

sób.

$8WM, sm. *3, pi. —
woek m., czerw ytny, ro-

bak zboowy = Äornrourm.

Ste'be, sf. pi. =n, yczko
ozowe.

Ste'beljopf, sm. = (e)§, pi.

=e, dudek m.
SiMe'ber, adv. 1) znowu,

na nowo, jeszcze raz; — an«»

fangen na nowo zacz, zno-

wu rozpocz; bas Kinb fdjrett

— dziecko znowu krzyczy;
— frant roerben rozchorowa
si na nowo ; — ju fid) fom«=

men przyj znów do siebie;

— aufleben ody; — auf=

erroeden wskrzesi; — auf=

nehmen przyj na powrót;

mir Ijaben uns — ausgeföbnt
przeprosilimy si; es ift

—
falt geroorben pozimniao zno-

wu; bu mufst bas — gut=

madjett musisz to poprawi,
naprawi; rebe nicht — baoon



ü'tfie'bevabbriicl 846 ÜiMcbcrnu'äföfjmuig

nie mów wicej o tern ; ba bin

id) — ! jestem ju z powro-
tem! ba ift er enblid) — nare-

szcie wróci; roirb er — fjin=

geGen? czy on znów tam pój-

dzie? czy on tam jeszcze raz

pójdzio? id) roili e§ nid)t —
tun ju tego wicej nie zro-

bi; 2) (guriicf) jmnbn —
grüben odkoni si komu.

&Mc'berabbrucf, am. .-(e)§,

pl. =brüde, przedrukowanie

«., odbitka f.

Siebet a'dbrucfen, va.

(Gaben) przsdiukowa, na no-

wo odbi.

Üt>ic&er=a'Otrettn, trete,

irittft, tritt, trat roieber ab,

Gabe tnieber abgetreten, va. od-

stpi na nowo.

'2£iebcra'btrctung, */. pl-

«en, ponowne odstpienie.

$fiMeber=a'nfangeii, fange,

fängft, fängt, fing roieber an,

i)abe roieber angefangen na
nowo rozpocz, zacz.

3£tcbei=a'ngeJ)Cn, eg gcr)t,

ging roieber an, ift lieber

angegangen, vn. na nowo si
zacz; bie SBorfteßung getyt

roieber an przedstawienie roz-

poczyna si na nowo.

&Meber=a'nfnityfen, va.

(Gaben) nawiza na nowo
(stosunki).

SÖMeber-a'nmadjcit, va. (Ga=

ben) na nowo rozrobi; geuer
— roznieci na nowo ogie.

Siebera'nnaijme, sf. pl. =n,

przyjcie n. na nowo.

Si*ebcr=a'nne!jnten, neGme,

nimmit, nimmt, nat)tn roieber

an, f;abe roieberangenommen,
va. na nowo przyj.

Sieber=a'nregen,va.(Gaben)
na nowo podj (kwesty).

2£teber=a'nfdjaffcn, va. (Ga-

ben) na nowo sprawi.

SBieber^nfteHen, va. (Ga-
ben) jmnbn — da komu na
nowo posad.

3äMeber=a'ntreten, trete,

tiittft, tritt, trat roieber an,

fpbe roieber angetreten, va.

stawi si na nowo, obj na
nowo posad, sub; vn.

(fein) wystpi znowu na-
przód.

Sieber=a'njünben, va. ([ja*

ben) na nowo zapali, roz-

pali.

ÄMeberaufboit, sm. «(e),

odbudowa /.

2tMcbcr=au'fl)nueit, va. (Ga=
btn) odbudowa.

2iMebcr*au'fbliiben, vn. (fein)

rozkwitn si, zakwitn na
nowo; (przen. :) ody.

Sicbcraii'fbliibcH, sn. =3,

odrodzenie n„ renesans m.

aiMebcr=nu'fbrcu')cn
;

bredje,

bridjft, brid)t, brad) roieber

auf, bin roioer aufgebrod)en,

vn. bie SButibe ift roieber auf--

gebrod)en rana si na nowo
otworzya.

58Mcber=aii'ferfteljCH, er=

ftebe, erfieljft, erftejjt, erftanb

roieber auf, bin roieber auf»

erftanben, vn. na nowo zmar-
twychwsta.

SfiMcber^atrifärktt, va. ßa>
ben) na nowo odfarbowa.

2£Meber=au'ffinben, finbe,

finbeft, finbet, fano roieber

auf, bab roieberaufgefunben,

va. na nowo znale.
aS>tcbcr=au'ffüljrcn, va.

(Gäben) na nowo wystawi,
przedstawi.

35Me'bcrauffiihntng, sf. pl.

sen, wznowione przedstawienie.

Sieber=au'ffomnten, fomme,
fommft, fommt, fam roieber

auf, bin roieber aufgefommen,
vn. na nowo wyzdrowie, po-

wróci do zdrowia ; na nowo
powsta, na nowo powróci
(moda).

2iMeber=fM'jlekit, vn. (fein)

na nowo ody, odrodzi si.

Sieberaufieben, sn. «4,

odrodzenie fi.', renesans m.
üHMcber=Aiff(egen, va. (lja=

ben) 1) na nowo naoy,
przyoy; 2) na nowo wy-
da, zrobi nowy nakad
(ksiki).

Steber=au'jmfldjen, m.
([(aben) na nowo otworzy.

Ste'beraufnahme, sf. pl.

«n, wznowienie «., ponowne
podjcie.

Steberaitfneljmen, neGme,
nimmft, nimmt, natym roieber

auf, (jabe roieberaufgenommen,
va. na nowo przyj, na no-

wo podj, rozpocz.
Stcbcr^au'frtu'jtcn, va.

(Gaben) na nowo wznie,
podnie, ustawi, odnowi,
odrestaurowa; fid) — , vr,

podnie si, powsta na nowo

.

SSicber-ntTffteljeit, fie&e,

ftehft, ftanb roieber auf, bin

roieberaufge"tanben, vn. po-
wsta, na nowo wsta; r>om

£obe — zmartwychwsta.
SBieber-ait'fftetten,

^
va.

(fjaben) na nowo ustawi.

Steber-nu'ftan, tue, tuft,

tut, lat roieber auf, Gabe roieber

aufgetan, va. na nowo otwo-
rzy.

*2£ieber=nu'ftreten, trete,

trittft, tritt, trat roieber auf,

bin roieberaufgetreten, na no-

wo wystpi, okaza si.

3£ieber=au'ftnadjeit, vn. (fein)

na nowo si zbudzi.

&Meber=aü'ftnnrmen, va.

(Gaben) na nowo odegrza;
(przen. :) opowiada stare

bajki.

2£teber-fM'fu>ecfett, va. (Ga=

ben) na nowo zbudzi; na
nowo wskrzesi.

Steber<=nu'Sbeffern, va.

(Gaben) na nowo naprawi,
poprawi.

2£ieber=au'§bred)en, bredje,

bridjft, bricht, brad; roieber

aus, bin roieberaugebrodjen,

un. na nowo wybuchn, na
nowo rozpocz si.

&Mc'bcraii3i>rutlj,' sm. -(e)3,

nowy wybuch,wybucbnicie n.

2£tc'bernugfijhr, sf. biefe

SBare ift jur — bejogen ten

towar sprowadzonym jest z

przeznaczeniem do wywozu.
3$teber=nit'3fiihren, va.

(Gaben) na nowo wykona;
na nowo wywozi, eksporto-

wa.
Steber=niTögraben, grabe,

gräbft, gräbt, grub roieber

aus, Ejabej roieberauögegraben,

ca. na nowo wykopa, ekshu-

mowa.
Sicbcrou'zgrabung, sf.

eksaumaeya /.

Sicbcr=ou'§föbncn, va.

(Gaben) na nowo przeprosi;

fid) — na nowo si prze-

prosi.

&Meberait'§f(Jbming, */. no-

we przeprosiny.
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ÜtMe'berbeguut, sm. =(e)8,

rozpoczcie ponowne.

SBic'bei^befomtttcn, befom=

me, befommft, belommt, be=

fam roieber, rjabe roieberbefom=

mert, va. znowu dosta, ode-

bra, odzyska.
2äMe'ber=befefeen, ya. na

nowo oywi, wskrzeji, przy-

wróci do ycia.

SffitC'berbelebung, sf. przy-

wrócenie n. do ycia, wskrze-

szenie n., ocucenie n.

2Sic'berbeIebiittg§berfitdj,

sm. =(e)3, pl.=t, próba/, przy-

wrócenia do ycia.

3Bte'ber=befeljeti, ta. (tjaben)

na nowo obsadzi (posad);

eine ©tabt — zaj na nowo
miasto; einen Setjrfturjl —
obsadzi na nowo katedr.

SiCber-befinnen, fid) *be=

finnen, befinnft, befinnt, be=

fann fid) roieber, rjabe mid)

roieberbefonnen, vr. na nowo
si namyle; na nowo si
rozmyli.

Ste'berbefiCergreifiing, */.

ponowne wzicie w posiadanie.

SiCbcrbcttctungSfaH, sm.

=(e), im =e w razie ponownego
schwytania na uczynku.

Sic'ber=bebölfern, ya. tya*

ben) na nowo zaludni.

Sic'ber bejahen, ya. (tja-

ben) zwraca, zwróci, zapa-
ci, odda (naleyto, dug).

Ste'berbejaljiitng, sf.

zwrot m.
2$ie'ber=bringen, bringe,

bringft, bringt, brad)ie roieber,

bab roiebergebracbt, va. od-

nie napowrót, zwróci;
jmnbn — zawróci kogo.

Stebcr-ct'nbrtngcn, bringe,

bringft, bringt, bradjte roieber

ein, habe roiebereingebradjt,

va. powetowa, wynagrodzi.
Sicber-cftifityren, va. (tra-

ben) na nowo zaprowadzi,
wprowadzi, sprowadzi, im-

portowa.
SäMe'&ereinfiibntng, sf. i)

nowe wprowadzenie, nowy
import; 2) nowe zaprowa-
dzenie.

Sicber=et'nliifen, ya. ((ja*

ben) na nowo wykupi.
Stc'bereintöfting, sf. wy-

kupno «., wykupienie n.

ä^iC'bCrCtltnaljnie, sf. od-

zyskanie n., zabranie n. na
nowo.

2£icbcr=Ct'imebnlCH, neunte,

nimmft, nimmt, natynt roieber

ein, rjabc roiebereingenommen,

va. na nowo zabra, odzyska.
2isiebcr=ct'nrt^tCK, va. (r)a=

ben) 1) na nowo urzdzi,
reorganizowa; 2) na nowo
wprawi (ko).

äsMebem'nritfjtmtg, sf. no-

we urzdzenie, reorganiza-

rya /.

Sicöer==ci'nfd)iffen, fid) —

,

vr. (fyaben) ponownie wsi
na okrt.

2iMeber=et'nfdjlafen, fdjlafe,

fd)lafft, fchläft, fcrjlief roieber

ein, bin roieber eingefd)[afen,

napowrót zasn; (przen.
:)

biefe 21ngelegenbeit ift roieber

eingejchtafen ta sprawa znowu
przycicha.

SMeber-et'nfetjen, va. (f>a=

ben) przywróci, na nowo
zainstalowa; jmnbn in feine

3ted)te — przywróci kogo do

praw ; in ben 23efife — wpro-

wadzi znów w posiadanie;

in ben früheren ©tanb —
przywróci do pierwotnego,

dawniejszego stanu.

äBtCberei'ltfCljltrtg, sf. przy-

wrócenie n.

SSieberet'ntreten, trete,

trittft, trat roieber ein, bin

roiebereingetreten, vn. napo-

wrót wstpi; biefer Dffijier

ift jum Militär roiebereinge»

trelen ten oficer napowrót
wstpi do wojska ; biefer gali

ift nid)t roieber eingetreten

ten wypadek nie zdarzy si
jeszcze raz, nie powtórzy
si; er ift in ben ©aal nidjt

roiebereingetreten nie wszed
wicej na sal.

SBieberet'ntntt, sm. -es,

wstpienie n. napowrót.

te'&er=erl)alten, erhalte,

erfjältft, erhält, erhielt roieber,

habe roiebererhatten, va.

obacz SBieberertangen.

Ste'ber=ennnern, fid) —
vr. (tjaben) na nowo sobie

przypomn.
iebemtnncntng, sf.

wspomnienie n., reminiscen-

cya /._

fS&it'htl'tlltmtn, va. ({ja-

ben) na nowo pozna, roz-

pozna.
ÜiMe'bererfcnnitng, sf. po-

znanie 11.

Sie'bei-'Ctlaugctt, »a.
f

(rja*

ben) odzyska; wydoby, wy-
dosta.

2iMC'&Crert(Utgitltg, sf. od-

zyskanie n.

2£ie'ber=erobent, va. (haben)

na nowo zdoby, odbi.

aBtC'bercrobermtg, Sf. po-

nowne zdobycie, odzyskanie n.

SÖ^tc'ber-cröffucn, va. (f)a=

ben) na nowo otwiera, otwo-

rzy; baä parlament ift roie=

bererßffnet roorben parlament

zosta na nowo otwarty.

SÜMe'bereröjfmmg, sf. po-

nowne otwarcie; ponowne
zagajenie.

Sie'ber=erfdjeinen, erfd)ei«=

ne, erfd)einft, erfcheint, erfdjien

roieber, bin roiebeverfd)ienen,

vii. na nowo si ukaza.
SSMe'ber-crfe^en, ta. (haben)

wynagrodii, zwróci.

2£ie'ber=erftattett, va. ((jct=

ben) zwróci, odda napowrót,

wynagrodzi.
Sie'bererftattung, sf. zwrot

m., przywrócenie n., wyna-
grodzenie n., restytucya /.

2Bte'bcr=ertuod)cn, w. (fein)

obacz 2Bieberaufroad)en.

ÄMe'bcr^crttüblcn, va. (r)a=

ben) na nowo obra.

Sie'bcrerttiäljlung, sf. no-

wy wybór.

Sieber-erttiecfcn, va. (r)a-

itn) obacz SBieberaufroecfen.

$Me'bet:=erjhfjien, va.fla»
ben) na nowo opowiada, po-

wtórzy.
Sic'ber=crjc«gcn r

va. (ha-

ben) odtwarza, wznowi, re-

produkowa.
StCbererseitgung, sf. od-

twarzanie n., odrodzenie n.,

odrost m., wznowienie n., re-

proiukeya f.

3Me'&er=ftnben, finbe, fin-

beft, fanb roieber, habe roieber»

gefunben, va. odnale, od-

szuka; e3 ift md)t roieberju*

finben jest nie do odszukania.

2i\ie'bcr=forbcrn, va. (haben)

da zwrotu.

'Sie'bergabe, sf. i) zwrot
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m., oddanie n., restytucja /.

;

2) odtwarzanie w., repro-

dukcya f.

&Me'öcr=gebni, gebe, gibft,

gibt, gab roieber, r)abe roieber»

gegeben, va. 1) odda, zwró-

ci, restytuowa; 2) wyda
(reszt z monety); 3) (przen.;)

odda, odtwarza, reproduko-

wa; bct läjjt ftd) im $ol»
nijdjen nicbt — tego nie mo-
na odda w polskiem, nie

nioua przetómaczy na
polskie.

^tC'öCCgctlOrClI, adi. odro-

dzony; id) bin rote — jest mi
jak gdybym sie na nowo
urodzi.

SBie'tiergebUTt, sf. odrodze-

nie »., renesans m.
ä\Me'bet>genefen, vn. ge=

riefe, gerieft roieber, bin roieber»

genefen znowu wyzdrowie

;

— pp. i adi. przywrócony do
zdrowia.

&>te'bergenefung, sf. po-

wrót m. do zdrowia, wyzdro-
wienie n.

Sie'ber^geumuten, geroinm%

geroinnft, geroinnt, geroann roie=

ber, fjabe roiebergeroonnen, va.

odegra; odzyska; jmnbn —
pozyska sobie kogo na nowo;
bie Dberbanb — odzyska
przewag.

Ste'fter-gtttßeit, va. (§aben)

odkoni si, odpowiedzie na
ukon.

:2£iebergit't=mad)en, va. (tja»

ben) naprawi, powetowa.
äßte&ergu'Mrjer&en, roerbe,

rotrft, roirb, roarb i raurbe

roieber gut, bin roieberguige»

roorben, vii. odobrucha si,

przeprosi si (o osobach);

wzi dobry obrót.

Witbttabtti, va. (baben)

mie napowrót.

JSMe'berfiaü', sm. =(e)3, pi.

«e, odgos m-, oddwik m.,

echo n., resonans m., obacz

SÖiberbatt.

Steberlja'Uen, vn. (fjaben)

obacz SBiberbatten.

va. (baben) znowu wydosta.
ätMeberJjerait'Sgalie, sf. i)

zwrot m., restytucya f. ; 2)

nowe wydanie.

&Mei>er=ljerair3gefeen, gete,

gibft, gibt, gab trjtebec r)erau§,

rjabe roieberberaugegeben, va.

l) zwróci, znowu odda,
wyda, restytuowa; 2) na
nowo wjda, zrobi nowe wy-
danie.

SBiCuetlje'rftCÜfiar, adi. da-

jcy si przywróci do pier-

wotnego stanu, dajcy si
naprawi, odnowi.

aBieDcr=I)e'tftcKcn, va. (tja»

ben) 1) przywróci do pier-

wotnego stanu, naprawi, od-

nowi, odrestaurowa; 2)

przywróci do zdrowia, uzdro-

wi, wyleczy, poratowa
(zdrowie), wskrzesi.

Sieberjje'rftettimg, sf. pi.

»en, 1) przywrócenie n. do
pierwotnego stanu, napra-

wienie n., odnowienie n., od-

restaurowanie 11.; 2) przy-

wrócenie n. do zdrowia,

uzdrowienie n., wyzdrowienie

11., wskrzeszenie n.

3Bie&er$e'rftettimfl8!foften,

spl. koszta pi. odnowienia,

odrestaurowania

.

SieberKrfteUtmg^eidjen,
sn. =§, pi, — , kasownik m.
(muzyka).

Sieuer^errjo'rbringen,
bringe, brtngft, bringt, bradjte

roieber beroor, bab roieber»

tjeroorgebradjt, va. wznowi,
odrodzi; roprodukowa.

Sieber&erbrj'rbringmtg, sf.

pi. »en, odrodzenie »., rege-

neracya /. ; reprodukcya /.

^Bifbttabtn, bab, rjaft,

tjatle roieber, rjabe roieber»

gerjabt, ta. otrzyma, mie
napowrót.

Steberljo'len, roieberrpie,

• bolft, =t)olt, fyabt roteberrjolt,

I. va. powtarza, powtórzy;
3U roteberboUen Jalen kilka-

krotnie ; II. ftd) — , vr. (baben)

powtarza si, zawsze to

samo mówi; na nowo si
wydarzy.

®ieber>o'ieutlid), 2iMeber=

l)o'it,Steberi}olierma'fcen,a^'.

i adv. powtórny, powtórnie,

raz po raz, kilkakrotnie.

Steberljr/iMtg, sf. pi. =en,

powtórzenie n., rekapitula-

cya /.; furje — streszczenie

11., reasumowanie n.

2£teberljrj'lmtg§faü
r

, sm.

=(e)§, im *e, w razie powtó-
rzenia.

3tMcbcr^o'luug8jctd)CH, sn.

«§, pi. — , znak m. powtó-
rzenia.

2Sie'ber=fäitert, va. (fjaben)

przeuwa, oduwa; (przen.
:)

powtarza, odgrzewa zapo,

rcniane dzieje; roiebetfäuenb

ppr. i adi. przeuwajcy;
«e %\tXt zwierzta przeu-
wajce.

Ü^te'berfällCn, sn. *§, prze-

uwanie ii., oduwanie n.
;

(przen.:) nudne powtarzanie.

äöie'berfniier, sm. »a, pi.

—
,
przeuwacz m.

Sie'berfaitf, sm. .(e)§, pi.

»Taufe, odkup m., odkupie-

nie n., wyderka f m.
2£ie'ber=faufen, va. (baben)

odkupi.
2£te'berfäitfer,sm.=3,pZ. —

,

odkupujcy m.
StC'berfÖUflt^, adi. bd-

cy do odkupienia.

2£ie'berfauf§red)t, sn. »(e)§,

prawo ii. odkupu.

äöie'berfeljr, sf. powrót m.
3£ie'ber=fef)ren, m. (fein)

powróci, wróci, powraca.
&>ie'ber=fommert, fomme,

fommft, fommt, !am mieber,

bin rotebergefommen, vn. po-
wróci, powraca, wróci,
znowu przyj.

Sie'ber=friegen, va. (b>ben)

obacz SBteberbefommen.

Sie'berfitnft, sf. powrót m.
StCbenmfyme, sf. odebra-

nie n. napowrót, cofnicie n.
sMt'btxmi)mtn, nebme,

nimmft, nimmt, nar)m roieber,

bab roiebergenommen, va.

wzi napowrót, odebra.

3Bie'ber=fagen, va. (rjaben)

powtórzy, powiedzie komu
co syszanego, wygada co.

StCberfujatl, sm. =(e)S,

obacz 2Biberr)alt.

Sie'berfdjetn, sm. »e, pi.

=e, obacz SBiberfdjein.

SS>tc'bcr=fe^cn, fefie, ftebft,

fteljt, fat) roieber, bab roieber«

gefeben, va. znowu zobaczy.

äßtC'berfeljCn, sn. »3, po-

nowne spotkanie si ; auf —
do widzenia, do zobaczenia.

SBt'eber-firiegeln, i. va.

(baben) odwierciadla; II.
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fid) — , vr. (Ijaben) odwier-
ciadla si.

Ste'berjjuegelmtg, af. pl.

»en, odwierciellauie n.

Sie'berftofe, sm. sfeeä, pl
»ftöfee, obacz SBiberftofe.

üSHc'berftraljl, sm. =(e)§, pl
=ftrablen, óbacz SBtberftrabj.

2$te'ber=ftrahlen, va. (tjaben)

obacz äBiberftrafylen.

Sie'bertaitfe, sf. powtórny
chrzest.

3Ste'bcr=tflitfeit, va. (fjaben)

na nowo ochrzci.

SBte'bertätifer, sm. =§, pl
—, anabaptysta m., nowo-
chrzczeniec m.
%ok'btx4m, tue, tuft, tut,

tat toieber, habe roiebergetan,

na nowo zrobi, powtórzy.
Ste'bcr=tönen, vn. (baben)

na nowo zabrzmie, brzmie.
3Btc'bei'=treffen, va. treffe,

triff fr, trifft, traf roieber, Ijabe

roiebergetroffenz iowu spotka,
napotka.

Sie'bentm, adv. i) znowu,
na nowo; 2) napowrót, z dru-
giej strony, w zamian.

2Btc'öcr=öercintocn, va.

(Ijaben) na nowo, znowu po-
czy, pojedna.

Steuerbereinigung, sf. no-
we, powtórne poczenie; po-
jednanie w., przeprosiny pl.

2Bie'ber=ncrgetten, oergette,

oergiltft, oergilt, oergatt roie=

ber, Ijabe roieberoergolten, va.

wynagrodzi, odda wet za
wet, odwetowa; id) roeijj

ntd)t, rote ich ^finen alle $i)te

©iite roteberoergeltm foli nie-

wiem, jak sie panu mam od-
wdziczy za tyle dobroci;

©ott möge e§ ^mn — ! nie-

chaj pan Bóg zapaci!
Sie'berbergcltung, sf. pl

sen, odwet m., odwdziczenie
n. si; bie ©träfe ber — ka-
ra /. odwetu;^ — art imnbm
Ü6en zemci si, dokona
odwetu na kim.

2öte'&ertoergeltung3red)r, sn.

*(e), prawo n. odwetu.

Sie'ber=berbeiraten, va.

(Ijaben) na nowo oeni, wy-
da zam

; fid) — na nowo
si oeni, wyj za m.
'Ste'berberijeiratung,

'
sf.

nowe maestwo; nad) feiner

— po jego drugiem oenie-
niu si.

StC'bCrÖCrjÜngung, sf. od-

modzenie n., odmodnienie n.

2£ie'beruerfauf, sm. =(e)§,

pl *oerfaufe, odsprzeda /.,

drobna sprzeda.

2\Mc'ber=berfaufen, va. (ba=

ben) od(s)przerla.

Ste'berbertnnfer, sm. =§,

pl — , odsprzedajcy m.
ihMc'ber=benuieten, va. (fia-

ben) ni nowo odnaj, od-

najmywa.
2öie'ber=berfiiljtten, va. (Ma-

fien) pojedna, przeprosi,

przebaga.
Sie'bcrDCrfÖljmtng, sf. po-

jednanie n., przeprosiny pl.

SiCbettoaljl, sf. powtórny
wybór.

3£te'benDäljHiar, adi. na
nowo wybievalny.

Ste'bemiiljlbiirfett, sf.

ponowna wybieralno.
2$ie'ber==tt>äljlcn, va. (baben)

na nowo wybra.
Sieber=p'laffen, raffe,

läffeft i lä|t, läjjt, liefe roieber

ju, habe neberjugelaffen, na
nowo, znowu dopuci.

Stebcr=ju'ftettcn,m.(baben)
zwróci, znowu dostawi,
wrczy.

Söiefe'w, adv. in — obacz

Qnroiefern.

SBtC'gC, sf. pl -n, koleb-

ka /., koyska /.; nod) in ber

— liegen by jeszcze w ko-

lebce; bal ift if)m an
feiner — nidjt »orgefungen

roorben tego mu niaka nie

piewaa, ani mu si nio o

tem w modoci; Italien roar

bie — ber fünfte Wochy
byy kolebk sztuk; »on ber

— bi§ jur SSabre od kolebki

a do grobowej deski.

Sie'gemeffer, sm. =§, pi.

—, tasak m., siekacz m.

StCgett, va. (l)aben) 1) ko-

ysa; ein $inb in <3d)laf —
ukoysa dziecko, koyszc
upi dziecko; ber SSogel

rotegt fid) in ber Suft ptak

koysze si w powietrzu;

(przen. :) fid/tn fiifjen §offnun=
gen — buja w sodkich na-

dziejach; 2) geroiegt, pp. i

adi. ein =er aJtenfdjenfennet

3fnlenber, SeutfdfcporntfdjeS SHSörterBucf).

dojrzay znawca ludzi; 3)
ba ^-leifd) — sieka miso
tasakiem, siekaczem.

äöte'ßClt, roiege, roiegft, roog,

roöge, geroogen, I. va. way;
nod) einmal — przeway;
unfer SWefcger rotegt fdjlecbt

nasz rzenik le way, dajez wag; II. vn. (baben)
way, mie wag; bie $ifte

rütcgt fünf Mo skrzynia wa-
y pi kilogramów; (przen.:)

biefer ©tunb roiegt fd)roer ten
powód jest bardzo wany,
doniosy.

9£ie'genfeft, sn. =e§, pl =e,

urodziny pl.
t
dzie m. uro-

dzin.

Söte'genfinb, sn. «es, pi.

=er, dziecko n. w koysce, nowo
narodzone dziecko.

jSHe'genforb, sm. -(e)§, pl.

=fbrbe, kosz m. w ksztacie ko-
yski.

aöte'genlteb, sn. =(e)§, pi.

-er, koysanka f.

S£ie'ge(n)jiferb, sn. «(e)§,

pl =e, obacz ©a)aufelpferb.

Stecem, vn. (Ijaben) re;
toiebernb, ppr. i adi. rcy;
(przen.:) ein =e§ ©eläd)ter
rcy miech.
Steuern, sn. =§, renie n.

= ©eroieber.

)Bid, sn. s(e)§, pl. =e,

zatoka /.

äÖtC'fC/ sf. pl. =n, czop
skubankowy.

2BtC'))C, */. pl =n, góg m.

üfötC'Sd)Cn, sn. ;g, pl. —

,

taczka /.

SBie'fe, sf. pl =n, ka f.

StC'fel, sn. =3, pl. —, a-
sica /.

Söte'felfcü', sn. =(e)§, pl.

=e, skóra/., futro n. z asicy.
s&Mc'fentMd), sm. -(e)g, pl.

=bäd)e, strumie pyncy k.
®ie'feitbail, sm. =eä, upra-

wa f., kultura /. k.
&Mc'fenbetöäfferltng, */. za-

wodnienie n., nawodnienie n.

ki.
'
SBte'fenbtumc, sf. pl =n,

kwiat polny, czny.
Üöie'fcnbrjbett, sm. =§, grunt

pastewny.

StCfenfClb, sn. -(e)3, pl
-er, obacz SBiefe.

54
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aßic'fcnfud^fdjuianj, sni.

«g, lisiogon m. (trawa).

äßtCftnöta?, an. «feg, tra-

wa f., siano n. z ki.
SBtC'fCngrÜn, sn. =8, zielo-

no /. k.
2Öie'fengntnb, sm. .(e)8, pi.

=(jtünbe, jar okryty kami,
ka f. w dolinie.

'
2ßie'fcnflce, sm. kouiczyna

kowa, miodunka /.
' itMe'fenfnam, sf. pi. =n,

derkacz m.; chrociel m.

Wfenfnotf, sm. =(e)g, pi.

-fnbpfe, krwicig lekarski.

SBtc'fcnfnötcttä), sm. =§,

pi. -e, rdest w., wzownik m.
5Bie'fen!ol)I, sm.'=(e)8,chra-

bust m.
Sie'fenföuigtn, sf.pl. =nen,

tawaa szerokolistna, ilmicz-

ka f.

2Bie'fenfreffe, sf. pi. «n,

gniewosz m.

Sßte'fenlanb, sn. =(e)8, pi.

-länt) er, g m.

Ste'fenlanbfd)aft, sf. pi.

=eit, krajobraz utworzony
przez ki.

3iMe'fcnlcrd)C, sf. pi =n,

dzierlatka f.

Stc'fcn))f(anjc, sf. pi. .n,

rolina czna.
5$ie'fenjnc}jer, sm. -8, pi.

—, obacz 2Biefenlerd)e.

SSMCfenraute, */. pi. -n,

wrzodowiec m., rutka /., ru-

tewka zota, kruszykamie m.

Ste'fenfafran, sm. *$, roz-

siad w., zimokwit m., zimo-

wi t m.
SSMe'fenfai&ci, sf. szawia

kowa.
"
Sic'fenfdjaiimfraitt, sn. =e8,

pi. «fräuter, obacz jffiiefen-

treffe.

Ste'jenfdjnane, sf. pi. -n,

Sßic'fcnfdjnarrcr, sm. =8, pi.

— , chruciel m., chrociel m.
(ptak).

Sie'fcnfdjimngel, sm. =8,

pi. —, kostrzewa kowa.
Sic'fenfpcrting, sm. *(e)8,

pi. =e, jer m. (gatunek
wróbla).

SBtc'feirtQl, sn. -(e)8, pi.

-täler, dolina pokryta kami.
ÄMc'fentc^td), sm. ' -(e)8,

pi. =e, kobierzec m. ak.
SOtc'fcnirjadj?, sm.' =fe8,

4
-hMc'jCÜ)ad)3, sm. =[e8, trawa

f. i siano ». z ki, pasza

czna.
StCfClUWOUc, sf. wenian-

ka /. (rol.).

ÄMe/fcnjcüfofc, sf. pi. -tt,

zimowit m. = cerbfljeitlofe

i SBiefenfafran.

Sic'feumdjg, 2£ic'git)adj3,

sm. =fe8, obacz äiiiefenroadjg.

ÄMcfO'? adv. jakto, skd?
— roei$t bu ba8? skd ty to

wie.' z?

2$iCÖtC'i, take S&Mc'üiel,

I. adv. ile? — foftet ba8?
ile kosztuje to? — Ufir ift

e8? która godzina? — Sßer»

Jonen? ile osób? II. rote »iele?

adi. ilu, jak wielu?

Stcöie'üc (SSietote'tfte),

ber, bie, ba8 — ? adi. który,

która, które? ber — ift

Ijeule? którego mamy dzi-

siaj ? ba8 — £eft bajt bu er-

halten? który zeszyt otrzy-

mae?
SÜtMelDCt't, adv. dokd, jak

daleko.

25MCß){)'l)i, coni. chocia,
pomimo e ; — id) e8 ibr

jagte, gingfie bod) nidjt bin

pomimo em jej powiedzia,
ona przecie nie posza.

SÜM'gtoattt, sm. =8, pi. —

,

namiot indyaski.

SBilb, I. adi. dziki; 1) =er

SBoben nieuprawny grunt;

=e Sßflanjc dzika, lena ro-

lina; ein -eg Ster dzikie

zwierz, nieoswojone zwierz;
-eg DBft ponka f. ; =er D5ft=

baum dziczka /. ; =e ßafce
dziki kot, bik m.\ -egScbroein
dzika winia, dzik m.\ =es

j^Ieijd) dzicz, dzikie miso,
wybuj m. ; -e SSöIFec dzikie

ludy; 2) (fdjroer ju bänbigen)
dziki; ber ©iter rourbe plöfc-

Ud) — buhaj nagle rozjuszy,
znarowi si; ber roitbejte

Kenner im ©talie najdzikszy

biegun w stajni; ein =e8 $tnb
dzikie dziecko; ein =e8, un=
bänbigeg SBeib dzika, niepo-

hamowana kobieta; ^inber,

ntdjt jo — fein ! dzieci, nie

tak haaliwie! — roerben

zdzicze; rozzoci, rozgnie-

wa, rozsierdzi si; rozbe-

bestwi si; er roarf mir =e

Solide jtt rzuca na mnie dzi-

kie spojrzenie; ein =e8 Seben
füßren wie rozwiezie ycie;
bag =e geuer in feiner SBruft

dziki ogie w jego piersi

;

ein -er Äampf zacity bój;

bie »e 3»agb szalona gonitwa
;

gonitwa bogów (mitologia

germ.) ; ber 5ßöbel erbobfid) in =er

Stufregung lud zbuntowa si
w dzikim gniewie; gang — auf

etro. jein szale za czem

;

3) er bat ein -eg 2Iusfefjen ma
dziki wygld, wyglda dziko,

niepielgnowany ; =e ^jaare

zburzone, niepielgnowane
wosy; ben -en SDJan jpielen

udawa waryata, szaleca

;

ein =tr ©arten zdziczay,
zaniedbany ogród; 4) -e

£fcfe ywopot m.\ -eg

SBaffer wody nie ujte
w brzegi; <e gifdjerei rybo-

óstwo w rzece; ^es S3ab

kpiel naturalna; =e (S^e

maestwo n. na wiar,
konkubinat m. ; =e 2Beben fa-
szywe bole; .-eg ©efliigel dzi-

kie ptastwo; =eg ©eftein ka-

mie nie zawierajcy mine-

raów; II. i) 2ßifbe(r), sm.

«n, pi. --(tl), dziki czowiek;
2) bag — dziko /. ; bag —
in feinem 2lu8febm jego dziki-

wywiad.

2BtIu, sn. »(e)S, 1) dziki

zwierz, zwierzyna /. ; 2) dzi-

czyzna f.
Srf&OCfcr, sm. -g, pole

uprawne w pasku, przezna-

czone dla zwierzyny.

St'IbtjOd), sm. =(e)g, pi.

=6äct)e, potok górski.

2Bt'lbliab, sn. -(e)8, pi.

-Bäber kpiel naturalna w ter-

mach ; cieplica chemicznie obo-

jtna.
'
2£i'lb)al)n, */. 1) droga, po

której idzie ko na przy-

przce; 2) trop myliwski.

SBHbfjamt, sm. =g, 1) wy-
czne prawo polowania

;

2) = Sagfc&eairf.

Silblirateu, sm. -g, pi.

—
,
piecze /'. z dziczyzny;

dzika piecze, piecze na
dziko.

Si'lbfJtet, sn. -g, dziczy-

zna /., zwierzyna /.
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ÄM'lbbrctbruiCH, sm. •§,

pl. — ,
piecze/, z dziczyzny.

3£t'(burctl)änbier, sm. =g,

pl. — , handlarz m
zna, zwierzyn.

St'lbbicfc, sm. «(e)g, pl.

=e, kusownik tm.; ten co

ukradkiem poluje w cudzej

kniei.

St'Ibbiektt, vn. (tja&en)

obacz Sffitlbern.

SHbbiebftaW, sm. -(e)$,pi.

sftäCfe, 2£übbteöerei', */.

kusownictwo n., kradzie
zwierzyny.

SBt'lbClttC, sf. pl. =n, dzika
kaczka, cyranka /.

2£i'lbe(r), sm. =n, pl. =(n),

1) dziki (czowiek); bie =en
dzicy (ludzie); 2) dziki sm.,

a) student znajcy egzamina,
nie uczszczajc do szkó;
student nie nalecy do a-
dnego zwizku; b) pose
nienalecy do adnego
stronnictwa.

St'fberer, sm. «g, pi. —

,

obacz Sßitbbteb.

Silber», vn. (a&en) 1)

dzicze; 2) kusowa; 3) cu-
chn dziczyzn.

SßM'Jbfang, sm. =(e)g pl.

=fänge, 1) ów m., poów vi.,

polowanie n. na zwierzyn

;

2) dziki ko oswojony;
(przen.:) dzikus »?.,trzpiot m.,

roztrzepaniec m.
äOi'Ibflttfu), sn. «eg, miso

n. z dziczyzny; dzikie miso.
&>t'{bfCCmb, adi. zupenie

obcy.

äötlbgait^, sf. pl. =gänfe,

dzika g.
SBt'ibgarteit, sm. =g, pi.

«gärten, zwierzyniec m.
Si'lbgcfättc, sn. =>g, docho-

dy pl. ze zwierzyny.

i'ibgcI|CgC, sn. -§, zwie-

rzyniec m.
Söt'Ibgenidj, sm.

zapach m. dziczyzny.

St'Ibgcfdjm&tf, sm
smak m. dziczyzny.

Stlbgrube, sf. pl. =n,

doy pl. do apania zwierzyny.

Snb&afer, sm. «•§, dziki

owies, owsik guchy.
SÖt'Ibljänbler, sm. =g, pl.

—, handlarz m. zwierzyn,
dziczyzn.

2Si'lMjCtt, */. dziko f. ;

okrutno, f. brutalno /.
Sflbljüter, sm. «g, pl. —,

dziczy-
j

owczy m.
j&ilbfalo, sn. «(e)8, pl.

=fal6er, moda ania, jeleni
n., jelonek m.

St'lbfa^C, sf. pl. =tt, dziki
kot, bik m.

Si'lblCbcr, sn. «g, skóra
osiowa.

Si'McbCM, adi. z osiowej
skóry.

2£t'lbfing, sm. -(e)s, ^z -

=e, 1) ponka /., dziczek m.,
dzika latorol; 2) zwierz
w dzikim stanie; 3) dziecko
wychowane w wolnoci, dzi-

kus m. ; czowiek niewycho-
wany.

2£i'ibmeifter, sm. =§, pj,— , owczy m.
21>t'Ibnt§, s/. 1) puszcza/.,

dzika pustynia, dzicz f.
• 2)

dziki stan.

St'lbjjurf, sm. .(e)3, pl. =e,

zwierzyniec m.
2£t'ibJ)tet, sn. =g, obacz

SBUbBret.

St'Ibrcdjt, sn. .(e)g, prawo
myliwskie, owieckie.

SHbrCtdj, ad«, bogaty,
obfity w zwierzyn.

S&i'Ibrilf, sm. =eg, nawoy-
wanie n., wabienie n. zwie-
rzyn}'.

2£ilbfu)abcn, sm. =g, pi.

=fctjäben, szkoda /. od dzi-

kiego zwierza

nieprzymuszonej woli; guter,

fcöfer — dobra, za wola;
beirt — gefdjeBe! niech si
dzieje wola twoja! 2) ch
/., zamiar m., ochota /.

;

rotlleng fein, etro. ju tun
mie zamiar zrobi co; eä

roar ntd)t Böfer — non mir
zrobiem to bez zego za-
miaru; 3) rntber — wbrew
woli; jmnbm feinen =n tun
by komu powolnym ; auf
feinen =n oeftetjen obstawa
przy swojem, chcie na swojem
postawi; id) muf} immer
meinen =n fyaben musz za-

wsze postawi na swojem

;

be§ 3ftenfd)en — ift fein |nm«
melretd) kademu wasna wola
wydaje si szczciem ; 4)

pozwolenie »., zezwolenie w.
;

bag gefc&afj mit meinem «n to

si stao za mojem pozwo-
leniem ; ofjne SKHffen unb =n
bez wiedzy i pozwolenia;
gegen ben augbriicfltdjen -n
be§ 35aterg wbrew wyranej
woli ojca; 5) ein IjoI)er—, bem
id) mid) ergebe wysoki nakaz,
rozkaz, któremu si poddaj;
jmnbm ju »n fein by komu
po woli, we wszystkiem sto-

sowa si do czyjej woli

;

ulega komu; 6) lefcter —
ostatnia wola, testament m.

SBt'fleit, um — praep.
(z genit.) dla, z powodu, ze

wzgldu; tue eg um meiner
feHJft — zrób to ze wzgldu

2£t'lbfd)«r, sf. wilczura /. j

na mnie; um ©Otteg — dla

SSJt'lbf djittj, sm. »en, pl. I
Boga, przebóg ; na mio

=(e)g,

=en, kusownik m.

2Btlbftt)Cin, sn. =(e)g, pl.

-e, dzik m.\ jungeg — war-
chlak m.

2£t'lbfu)ttiem3foj)f, sm. .-eg,

pl. =fönfe, gowa /. dzika.

SÖtlbfelir, sf. pl. -en,

trop m. zwierzyny.

ttbftultb, sm. -eg, stano-

wisko «., legowisko n. zwie-

rza; stan m. zwierzyny.

SWbtrjadjfeitb, adi. dziko

rosncy.

St'lbjCUlJt, sm. =eg, pl.

=30une, opocenie n. zwie-
rzyca.

üBi'ttedt), sm. »eng, i) wola

/. ; freier — wolna wola; aug
freiem =n z wasnej, wolnej, /. woli.

Bosk!
SÖßt'ttettloS, adi. i adv. nie

majcy woli, bez woli.

SM^eilloftflfcU, */. hrak
m. woli, bezwola /.

Si'üenS, — fein obacz
2BiUe 2).

Si'ttcngoft, sm. »eg, pl. =e,

akt m. woli.

Söt'ttengän&enmg, sf. zmia-
na /. woli

jßt'öcn^öufjcnutg, sf. pi.

=en, objaw m. woli.

Si'lierräkfttmmiittg, sf. i)

postanowienie n. ; 2) dyspo-

zycya testamentarna.

2i"i'ttcngcrHörung, sf.

owiadczenie n., deklaracya

64*



aöi'UcnSfcfttfltcit )52 a^iii b

St'tfettöfcfttgfeit, sf. sta-o /. woli.

SBi'ttenSfretyeit, sf. pi. *en,

wolno /. woli.

ÄM'ilcnSgcfcfc, sn. =<!§,

ustawa /. woli, dowolna
wasnowolno f.

&M'Hcn8!raft, */. moc f.,

FÜH f. WOÜ.
2£t'llcn3ntcinmig, sf. wola

f.,
objaw »w. woli.

'

&M'flClt§f$)tt)älIjC, sf. sa-

bo f. woli, brak m. woli.

Sßi'tterräjthrft, sf. sia /.,

moc /. woli.

ÄU'ÜCtläftÖning, sf. porae-
nie n. woli, zboczenie n. woli.

aiM'flcttSöcrmögcn, sn. =§,

wadza /. woli.

ÄM'flcntHd), adv. z wasnej
woli, dobrowolnie, cbcc,
umylnie, z umysu, z za-

miarem; id) bab e3 — getan

zrobiem to umylnie; id)

Cabe ba nicbt — getan zro-

biem to nie chcc, nieumy-
lnie.

Si'flfafjreit, äiMüfa'hrcn,

vn. (baben) Smnbm in etro. —
zrobi co dla kogo, dogodzi
komu w czem, okaza si
komu w czem powolnym,
przysta na czyje danie.

SBt'Ufäljrig, adi. powolny,
uczynny, chtny, lubicy dru-

giemu dogodzi.

St'flfätirigteü, sf. powol-

no /., uczynno /.

SBiUfa'Ijrtcn, »n. (Ijaben)

obacz roillfabren.

aöi'ttfaljrung, */. odpowie-
dzenie n. czemu, zezwolenie

n. na co.

äBt'lttg, adi. i adv. ch-
tny, ochoczy, rad, skonny,
chtnie, ochoczo, z chci,
z 'ochot; ein =eS $fero
agodny ko; ftd) JU etlü. —
ftnben laffen zrobi co z ch-
ci, z dobrej woli; auS «em
§er$en z dobrego serca; ber

(Seift ift —, aber ba§ gleifd)

tft fcbroad) duch jest chtnym,
ale grzeszne ciao sabem.

SBi'ttigeit, vn. (b,aben) in

etro. — zezwoli na co.

äöi'tttgfcU, sf. dobra ch
/., ochota /., dobra wola;
skonno f., gorliwo /.

2$t'tt!omm, sm. =§, powi-

tanie «., przyjcie n. ; ben —
bieten powita kogo.

gBi'ttfonunett, sm. \ sn. «g,

powitanie n., przyjcie n.\

ein falter — zimne, chodne
przyjcie; jmnbm ben — geben

powita kogo.

ätMüfO'mmcn, adi. i adv.

podany, miy, przyj emuy,
rr.ile widziany; immer — fein

by zawsze mile widzianym,

podanym (gociem); —

,

lieber greunb! witam, kocha-

ny przyjacielu ! jmnbn —
Beiden powita kogo; eine =e

iacbricbt podana, przyjemna
wiadomo; biefe ©elbfenbung

ift mir febr — ta przesyka
pienina przysza mi bardzo

w por.
^i'flfomrnttcb, sn. *(e)s,

pi. =er, pie powitalna.

St'inommtrunf, sm. <e)§,

puhar powitalny.

äBl'ttfÜr, sf. 1) samowola

f., 8amowolno /., dowolno
/., arbitralno /.; mit —
fcbalten unb malten rzdzi
si samowolnie; ber — ber

Sßellen preisgegeben zdany na
ask bawanów; 2) upodo-
banie n.; id) laffe ba§ in Qbre
— geftellt, l)anbeln ©ie nad)

^b,rcr — niechaj pan czyni

wedle swego upodobania;

jmnb§ — unterraorfen fein

by zdany na czyj ask lub

nieask.
2lM'ünirhcnfd)aft, sf. rzd

despotyczny, samowolny, ty-

rania f., despotyzm m.
aBi'flfürljccrfdjcc, sm. =§,

pi. — , despota m., tyran m.
SBi'ßfiirlid), adi. i adv. 1)

samowolny, dowolny, arbi-

tralny, despotyczny; samo-
wolnie, dowolnie; — Ijanbeln

postpowa wedle upodobania,
podug widzimisi; =e3 9ted)t

samowola /. ; — berrfd)en rz-
dzi despotycznie; 2) eine =e

SBemegung dowolny ruch.

&Wfitrtia)fctt, */. i) bez

pi. dowolno /., samowola
/., arbitralno /. ; 2) z pi.

=-en, czyn ml samowolny, ar-

bitralny.

SBt'mmcIn, I. vn. (baben)
roi si, snu si; bie 2tmei=

fen wimmelten ju meinen

g-üjjeu mrówki roiy si pod
mojemi nogami; impers. e8

roimmelt non 3Jlenfd)en in

biefem ©arten roi si od lu-

dzi w tym ogrodzie; eö n'una

melte non $remben roio si
od obcych; (przen. :) biefe
S8ud) roimmelt »on geblem
roi si od bdów w tej ksice

;

II. va. (baben) jmnbn bitiauä
— wyrzuci kogo za drzwi,
wyrzuci ze szkoy.

Si'mtttrilt, sn. =§, rojenie

n. si, snucie n. si.

2.iM'mmer, sm. *&, pi —

,

(zestarzay) obacz SBinger.

SSt'tnmer, sm. '§, i sf.

pi. -n, 1) sk m. (w drzewie);

(przen.:) nieokrzesany czo-
wiek; 2) twarda skaa; 3)
pryszcz m., brodawka f.

äöi'mmcrcr, sm. *§, pi. —-,

ten, co jczy, lamentuje.

äiöt'mmeng, adi. i) sko-
waty, p;en sków, wzów;
2) jczcy, lamentujcy.

SSi'mmetf, sn. ^ pi. —

,

pryszczyk m.
SÖi'ratncrn, vn. (Ejaben)

jcze, kwili, lamentowa,
skwiercze.

SBi'mntCnt, sn. =§, jczenie
«., kwilenie «., lamentowanie
«., skwierczenie n.

äBt'm^el, sm. s§, pi. —

,

chorgiewka /., flaga /"., ban-
dera /.

2£i'mjeltt, vn. (fjaben) po-
wiewa (jak chorgiewka).

2£t'nijcr, */. pi. -n, i)

rzsa /., pi. rzsy; 2) mi-
gawki pi., izski pi. (bot.).

äßt'mjjcrarttg, adi. jak
rzsy; rzsaty, rzskowy.

SBt'mjjcrg, sm.^d, pi. =e,

rodzaj gotyckiego szczytu.

St'mjjerljärcljcn, sn. -g, pi.

— , migawki pi.

lÖM'ttHjent, vn. (baben) mru-
ga; II. geroimpert, pp. i adi.

rzsaty, rzskowy.
'SBirtb, sm. =(e)8, pi. =e, i)

wiatr m. ; bie £ebre oom —
anemologia f.\ eä gebt ein

fiarler — silny wiatr wieje;

ber — gebt bier non allen

Seiten Ijerein tu wieje ze

wszystkich stron; ein fanfter
— agodny wietrzyk; ein

günftiger — sprzyjajcy wiatr,
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chy ;»., stryj m.; ber — fyat

jtd) gebre^t, gelegt wiatr

zwróci si, ucich; mit rjoHem

«e fegeftt pyn pen si
wiatru; ben — entgegen fjaben

mie wiatr przeciwny; unter

bem =e fein pyn pod wiatr,

z wiatrem; bet — unb SBetter

przy wietrze i burzy; (przen. :)

in ben — reben na wiair ga-

da; in t>en — bauen budo-
wa zamki na lodzie; ettt).

in ben — fdjlagen nie dba o

co, mie co za nic; —
mad)en fanfaronowa; baä ift

nid)t§ at — to jest tylko

pusta gadanina; ben 2Jlcmtet

nadj bem =e Rängen zastosowa
si do okolicznoci; roiffert,

raoijer ber — roebt wiedzie,
skd wiatr wieje; non etro.

— bekommen, erhalten zwie-

trzy co, dowiedzie si o

czem, zwcha pimo no-

sem; roer — fäet, roirb

©turm etnten kto wiatr za-

sieje, burz bdzie zbiera;

kto fasze rozsiewa, przepa-
ci to z czasem; 2) ber

3äger h>t noHen unb guten
— wiatr wieje od strony

zwierzyny, myliwy ma po-

wiatr; ber £>unb fudjt — pies

zwietrz, pacha; 3) -t wiatry

pi. (we wntrznociach); einen
— laffen puci wiatr; id)

roerbe non =n geplagt wiatry

mi dokuczaj; 4) jpaniftfjer

— pianki cukrowe; 5) ob.

2ßinbf)unb, SBtnbfpiet (zasta-

i zay).

9Bi'nbDaU, sm. =§, pi.

=bäHe, balon m., pika na-
peniona powietrzem.

St'nöGaitd), sm. =(e)§, pi
»bäudje, 1) bbnica /.

;

;

2) ko
podkasay (weter.).

2tM'nb0cfd)rei6ituö, sf. ane-

mografia f.

iiM'nbkltiCf, sm. »3, pi. —

,

pianka cukrowa, racuszka/.;
(przen.:) trzpiot m., wiszczy-
paka m., wiercipita m., p-
dziwiatr m., wietrznik m.,

fanfaron m.

Sßtnbbcittelet', sf. trzpioto-

stwo «., przechwalanie n. si,

fanfaronada f.

Si'nbönitclit, vn. ((jaben)

przechwala si, fanfarono-

wa.
2£t'nbl)lntjcr, sf. pi. =n,

wietrzna ospa, ospica f.,
ospówka /.

St'nbblarae, sf. pi. -n,

zawifek m., zawilec m.
2£t'itbbntd), sm. =»(e)g, pi.

=briid)e, 1) drzewa od wiatru

poamane, drzewoom m.\

2) guz powietrzny, przepuklina

wietrzna.

Söt'nbÖriidjtO,, adi. kamane
od wiatru (drzewo).

SBi'nbbtidjfc, sf. pi =n,

wiatrówka /.

2£i'nbbarm, sm. =(e)3, okr-
nica f. (med.)

Sßi'nbborn, sm. *e§, pi. «e,

rozdcie n. koci (med.).

St'nbbreljitng, sf. pi. -en,

zmiana /., zwrot m., obrót

m. wiatru.

St'ltbbÜrr, adi. wysuszony,
suchy od wiatru.

2£i'nbe, */. pi. =n, l) win-

da /., koowrót m., moto-
wido n.\ 2) powój m., wilec

m., roeniec m., ronik m.

aößt'nbct, sn. =e§, pi ser,

zaniad m., zbcli m., zapar-

stek m., jaje próne, czcze,

boltun m.
!®t'nbC(, sf. pi. =tt, pie-

lucha /. ; ein Äinb in =n

roicfeln powin dziecko;

(przen.:) biefe ©adje Hegt nod)

in ben «=n ta sprawa jest jesz-

cze w pocztkach.

Si'nbclbanb, sn. =(e)§, pi.

=bänber, powijacz m., powi-

jak w.
SBt'nbetftnb, sn. =(e), pil.

=er, obacz SBifelfinb.

SSM'nbctn, vn. (fjaben) po-

wija w pieluchy.

SSt'ltbctuicid), adi. bardzo

mikki; jmnDn — fdjlagen

zbi kogo na kwane jabko.

2£i'nbett, roinbe, roinbefr,

roinbet, roanb, f)abe gerounben,

I. va. 1) wi, zwija, nawi-

ja; ©am auf bie SBinbe —
nawija nici na koowrotek;
©eibe — nawija, zwija
jedwab ; Srtnje — wi wian-

ki, wiece; ein 33anb urn

einen 'Stab — owiD lask
wstk; 2) krci, wykrci;
jmnbm'etro. aus ben Rauben

— wykrci komu co z rk

;

22äfd)e — wykrca bielizn;

3) windowa, cign do góry;

Saften in bie §ölje — win-
dowa ciary; II. ftd), vr.

wi si; (przen.:) er roinbet

fief) nor ©ajmerjen wieje si
z bólu; ber $fab roinbet fiu)

burd) bie Sffiiefe cieka wije

si przez k; III. geroun=

ben, pp. i adi. (wy)krcony,
zwinity, zawiy; =e ©öulen,
krcone supy; ein =er ©lit
zawiy styl.

Söi'Jtbctt, uw.(fjaben) impers.

eä roinbet brausen wieje na
dworze, wietrzno na dworze.

SBt'nbcnfurnttg, adi. po-
wojowaty.

Söi'nbeumatfjer, sm. «§, pi.

—, fabrykant m. wind, ten

co robi windy.

StnbenfdjuiänHer, sm. =§,

pi — powojowiec m. (motyl).

®i'nbe3ette, sf. mit —
szybkoci, chyoci wiatru.

2£i'nbe31)tnttf), sm. =(e)ö,

powiew m. wiatru.

Si'nbfäd)cr, sm. =g, pi
—, wachlarz poruszany wia-

trem.

ÜBi'nbjatfel, sf. pi =n, po-
chodnia nie gasnca na wietrze.

Shtbfaljrte, 'sf. pi. =n,

chorgiewka pokazujca kie-

runek wiatru, wiatraczek m.

!®t'llbfaU, sm. =§, zom m.,

powa jm., obalek m. =
Sßinbbrud) 1).

Sßi'nbfanfl, sm. =(e)§, nieg
m.\ wiatrówka /., lutnia /.,

wiatraczek m.\ bbenek m.
(w zegarku); sup ze skrzy-

dami miarkujcy ruch ma-
szyny; drzwi wstrzymujce
wiatr; wentylator m. (w ko-

palniach^.

üßM'ltbfrei, adi. wolny od
wiatru.

ÄM'nbfjattC, sf. 1) pod bitek

m. (weter.) 2); jaskrawa pr-
ga na niebie, zwiastujca
wiatr.

Si'nbgcftfjtDiilft, sf.pl. -ge-

fdjroülfte, guz powietrzny, od-
cie n., wzdcie ?;., odma /.,

rozedma f.

3Bi'nbCofer f
sm. =§, guchy

owies = aubfjafer.

St'nbfiaiin, sm. .(e)f, pi.
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•t, mietelnica f., miota ro-

lowa.

Si'nbljarfc, sf. pl. «n,

harfa eolska.

2Bi'ltbl)(Utdj, sm. =(e)3, obacz

SBinbebaud).

SSM'nbtyofC, */. pl. >r\, trba
powietrzna, sup wiatrowy.

SBi'nbljunb, *»». -=(e)§, pl.

• e, chart m., pies goczy;
Heiner — charcik m.

23M'nbI;iinbtn, sf. pl. nen=,

charcica /.

SÖM'llbtg, adi. i adv. 1)

wietrzny;' ein «et 2lprtt wie-

trzny kwiecie; e§ ift
—

jest wietrzno, jest wiatr; 2)

(przen:) pochy, lekki; ein

=er 33urfc§ wietrznik, pdzi-
wiatr, szaaput, roztrzepaniec,

trzpiot; ein =e§ SOBetb wietrz-

nica; e> fie&t — bamit au
ta sprawa wisi w powietrzu,

to wtpliwa rzecz.

St'nbtCJ, sm. -(e)8, pl. *e,

obacz S&inbenfc&roarmer.

i&M'nbigfCtt, sf pocho
f., lekko/., trrpiotowato/.

2£i'nbtnftntmcnt, sn. =e§,

pl. =e, przyrzd m. do mierzenia

siy wiatru.

Söt'nbfarte, sf. pi. =n,

mapa wiatrowa.

St'nbfnften, sm. =§, pi.

Mafien, skrzynia wiatrowa,
wiatropust m.

St'nbfcffet, sm. <§, pl. —

,

regulator powietrzny przy
sikawkach.

s&M'nbfiaWje, sf. pi. «n,

klapa wietrzna (u maszyn).

2£t'nbfoHf, sf pl. =en,

moczysko «., kolka /. z wia-

trów.

Si'nbfltfltf, sf.pl. >r\, kula
wietrzna, eolipil m.

ÄM'nblabC, sf. pl. skrzy-

nia /., lada /. w organach

;

wentylator m. (w kopalniach).

Si'nblaben, sm. -,pi. —,
zewntrzna okiennica.

2Bt'nblid)t, sn. =e§, pl. »er,

wieca f., pochodnia nie ga-
snca na wietrze.

SBi'nbiodj, sn. «=(e), pl.

»lörher, otwór m. dla wiatru;
dziura, któr wiatr wieje.

2iM'nbmadjer, sm. .%, pl,— , obacz Sßinbbeutel (przen.).

&*tnbmad)erei', sf. obacz

SOßtnbbeutelet.

ÄM'nbmafdjine, sf. pl. -n,

maszyna pneumatyczna; wen-
tylator m. ; maszyna /. do wy-
krcania (bielizny).

&M'nbmcffer, sm. -%,pl. —

,

wiatromierz tn., anemometr
m., wiatromiar m.

ÜtM'nbmcffmtg, sf. pl. =en,

anemometrya f.
££i'tibmiil)lc, sf. pl. =n,

wiatrak tn., myn wietrzny.

St'nbraiiljtenfliigel, sm. =§,

pl. —, miga f., skrzydo n.

wiatraka.

SBt'nbmiitter, sm. -§, pi.

— , mynaiz na wiatraku
mielcy.

St'nbOfeit, sm. =§, pl.

»Öfen, piec m. z przedechami.

üSM'ttborgel, sf. pl. -=n,

dudy pl.

&>t'nbj)fctfe, */. pl. =n,

gwizdawka /.

ÜOt'nbflOÖcn, sf pl. wietrz-

na ospa, ospica /., ospów-
ka f.

&>t'nbrab, sn. =e, pi.

^räber, wiatropd m., my-
nek m. w oknie do wentylo-
wania.

&M'!lbttIje, sf. ochwat
wietrzny.

5&>t'nbrcl)(e), adi. zochwa-
cony od wiatru.

&M'nbrölji*, sf. pl. =n,

rurka wietrzna (w organach).

&M'nbrod)cn, sn. =3, pl.

— , niestrtek m., sasanka /.,

zawilec m.

t

S&i'nbrofe, sf. pl. =n, i)

róa kompasowa, wskazujca
kierunek wiatrów ; 2) zawilec

m. = Sßinbblume.

Stft'nbäbraut, sf. wicher m.,

huragan m.
&M'nbfd)adjt, sm. =(e)3, ip

=fd)äd)te, szyb wietrzny.

SSfrtbfdjaben, sm. =§, pl.

=fd)äben, szkoda przez wicher
wyrzdzona, wiatroom m.

££i''nbft(jaiter, sm. =§, wi-
cher przelotny.

äöt'ttbfdieiber, sm. =§, pl.

— , otwór m. do wprowadza-
nia wieego powietrza (górn).

2£s t'nbfrhief, adi. na powie-
trzu spaczony ; krzywy, sko-

ny; (przen.:) bas ift eine =e

Stnlraort to jest wykrtna
odpowied.

äBt'nbfdjtffer, am. =s, pi.

—, obacz Suftfcbtffer.

&M'nb)d}trm, sm. =(e)§, pl-

=e, zasona /. od wiatru, pa-
rawan m.

ÜiM'nbfdntett, adi. szybki
jak wiatr.

aBfltbfdjUCHe, sf. szybko
f., chyo /. wiatru.

&M'ltbfette, */• strona, od
której wiatr idzie, strona

przeciwwiatrowa.

St'nbfjHCl, sn. =(e), pl.

=e, chart m., charcik m.
3£t'ltbfttU, adi. cichy, bez

wiatru ; e§ ift — cisza na
dworze.

St'ltbfttlle, sf. cisza /.

w powietrzu.

2£i'nbfto&, sm. =fces, pi.

»ftöjje, uderzenie n. wiatru,

wydma /.; es fam ein — non
ber Seite wiatr uderzy z boku.

ÜiM'nbftretdjIjolj, sn. =e,
pl. »holjer, zapaki wiatrowe.

Si'nbftrid;, am. =(e)s, pl.

t, kierunek m. wiatru.

ÄM'ntiftrom, sm. =(e)s, pi.

=[tröme, "JBi'nbftrömung, af.pl.

=?n
/
gwatowny powiew wiatru,

prd m. wiatru, przecig m.

SSi'nbfturm, sm. =(e)§, pl.

=ftürme, wicher m., huragan ni.

Ü\M'nb|"lld)t, sf. wzdcie
wietrzne, wiatry pl.

^t'nbtrcibcnb, adi. wiatro-

pdny.
'ätM'llbtrotfeit, adi. na wie-

trze suszony.

St'nbung, sf. pl. =en, i)

zakrt m., zakrcenie n.; bit

=»en eines 33afhes, SSJeges skrt
potoku, drogi; 2) ruba zw-
ajca si ku górze, linia

limakowata, spiralna.

Si'nbberänberuitg, sf.

zmiana /. wiatru.
s
-&i'llbutertng, sf. tylna

cze okrtu.

SBi'itbbogel, sm. », pl.

»üöaet, dubeltas m.
ätM'nb«)iirt§, adv. ku wia-

trowi.

Kü'nbtoafierflldjt, sf. pu-

chlina wodna, wietrzna.

Si'nbaelje, */*. pl. -n, za-

spa f., zamie niena.
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aöi'nbüJttbci, sm. -s, pl.

— , wir m. wiatru.

'-itM'nbjeiger, sm. =§, pl. —

,

wiatroskaz vi., anemoskop m.

SBi'nbjug, sm. =(e)§, pl
=$üge, 1) przecig m.\ 2) wen-
tylator m.

Sinf, sm. *(e)§, pl. =e,

skinienie n., mig m., znak m.,

wskazówka /.; jmnbm «inen
— geben da komu znak,

wskazówk z góry; auf ben
— folgen sucha na skinienie

5

auf ben erften — na pierwsze

skinienie; id} roerbe !y£)ren

freunbfdjafiltdjen— ntd)t unbe=
tiüijt laffen zrobi uytek zpa-
skiej przyjaznej wskazówki

;

jmnbm einen — mit bem
Saternenpfabl albo gaunpfabl
geben da komu a nadto

wyranie do zrozumienia,

skin na kogo widami; ein

— für ben £efer wskazówka
dla czytelnika; in einem —
w okamgnieniu; fein — baoon
najmniejszego znaku o tern.

3£t'ttW, sm. =g, pl. —, 1)

kt m., wgie m. ; redjter,

fpi|er, ftumpfer — prawy,
szpiczasty, tpy kt; im redj=

ten — fcbneiben przskroi
pod ktem prostym; 2) kt
?«., kcik vi., zaktek ni.;

in einem — im SBorbauö
w kcie w kurytarzu; aHe —
§abe id) burdjfucbt przeszu-

kaem wszystkie kty
; fid)

in einen — uerfriecben scho-

wa si do kta, kcika; ein

ruljtger — cichy zaktek; bag
©(Ud tm — szczcie w za-

ktku; 3) (Slserfjeüg) w*iel-
nica f. = SBtnrelljafen.

'

St'nfelabbofat, am. =en,

pl. «=en, poktny adwokat,
pisarz.

Söt'nfclfiattb, sn. e(e)g, pi.

-bänber, okucie n. kta
u ramy okna.

aSt'ttleJMfttt, sn. -(e)3, pl.

»bldtter, poktne pismo, po-
ktna gazeta.

'&i'nfelfiörfe, */. pl. =n,

pokatna gieda.

^t'nfelbruöctci, sf.pl =en,

pokatna drukarnia.

Sßt'ltleldje, sf. pl. -n, ma-
estwo poktne, tajemne.

SSi'nlelctfen, sn. »%, pl.

— , wgielnica stolarska,

wrara elazna.

SBt'ntelfönmg, adi. kto-
waty.

2\>t'nidgaf|e, sf. pl. =n,

zauek m., boczna, zaktna
ulica.

2£i'itfelgetenf, sn. .&, pl.

=e, staw zawiasowy.

SSt'nfel&afen, sm. «g, pl.

—, wgielnica f. ; obwódka
/., linijka /. w druku, win-

kielak m.\ narzdzie n. do
wyciskania liter (u introliga-

torów).

3Bi'nfen)Ctrai, sf. pl. =m,
Si'nfetyodiieit, sf. pl =en,

poktne, tajemne maestwo.
SBt'n!(e)«jj i m'nMW,

adi. ktowaty, kcisty.

i&t'itfcffnctpe, 'sf. pl =n,

poktny szynk.

Si'nfetfonfulcnt, sm. =en,

pl =en, doradca poktny.
St'nlclfonjtl, sn. =g, pl

=e, pokatna narada, konwen-
tykel m.

St'öfeninte, sf. pi -n,

przektna /.

2£i''nfetma§, sn. -eg, pl.

-e, ktomiar m., wgielnica/.

ÜiM'nfcImcffer, sm. =g, pl.

— , ktomiar vi., granio-

mierz vi., kwadrant m., prz2-

nonik vi., astrolabium «.

(w sreom.).

2öi'nfc(meffung, sf. pl. =en,

mierzenie n. któw.
St'nfelpaffer, sm. -g, pl.

— , miga /., ukonia /.

äiM'ttfefyoet, sm. =en, pl
=en, poktny poeta.

äÖt'Jlfetpreffe, */• pokatna
prasa.

9Bt'nfcIrCd)t, adi. prosto-

ktny.
"§Bi'itlelfdjet&e, sf pl -n,

ktomierz m., astrolabyum n.

'St'nfelfdjcnfc, sf. pl. <n,

obacz SDBinfelftteipe.

St'nfctfcGreiber, sm. =g, pl.

— , poktny pisarz.

&M'nflfu)UiC, sf. pi. =n,

szkoa prywatna.

St'Jifelfetel, sn. .(e)3, pl.

=e, zabawa /. w cztery ktj.
ÜiM'nfclftönbig, adi. kto-

wawy, z kata wyrastajcy
(bot.y

ü&i'nfcljug, sm. =(e)g, pl.

=jiige, wybieg»?., wykrt m.;
korowody pl.

SÖM'nfen, vn. (baben) mru-
ga, skin na kogo, miga,
mign; er roinfte mir, gu

fdjroetgen da mi znak, bym
milcza; jmnbm mit ben

Stugen — mruga na kogo
(oczyma); jmnbm mit bem
Ringer — skin na kogo
palcem ; er braudjt nur ju —

,

fo gefd)iet)t eg on potrzebuje

tylko skin, by si to stao

;

(przen.:) beg Sebeg grücbte
— eud) owoce ycia wam
si umiechaj; tfjm bat bag

©lud gerainlt jemu szczcie
si umiechao.

SÖt'ltnig, adi. obacz 2öm=
felia.

Ä>i'llfCtCt, sm. =§, pl. —,
beksa m.

aÖi'nfettg, adi. skowycz-
cy, jczcy.

i''nfe!n, vn. (baben) j-
cze, kwili, skomle, skowy-
cze.

St'ltfeltt, sn. •>§, jczenie

n., kwilenie n. u dzieci;

skomlenie n., skowyczenie n.

u psów.

SfltteC, sm. =g, zima /.

;

im — w zimie; beg = zim,
zimow, por; e rotrb — idzie

zima; ben — über przez zi-

m; (przen.:) ber — beg £e=
ben zima ycia.

iOt'ntcrabcnb, sm. =g, pi.

=(, wieczór zimowy.

^i'ntcranjug, sm. =(e)g, pl.

=amüge, ubiór zimowy.

äöt'ntcropfcl, sm. =g, pl.

=äpfel, jabko zimowe.

ÄU'ntcraiifcnthalt, sm. -eg,

pl se, pobyt zimowy.

St'ntcröcbatf, sm. =(e)g,

zapotrzebowanie zimowe.

SBi'ntcrketc, sf. pi *n,

zimowa jagoda.

3Bi'nterbcftcttung, sf. pl.

=en, zamówienie zimowe.

Si'ntertitite, sf. pi. =n,

zimówka /., gruszka zimowa.

ÄM'iitcrOIuntc, sf. pl =n,

kwiat zimowy.

äBt'ntcteidjC/ sf- v l
- =»«,

db zwyczajny, gronkowy.
'Si'ntcrfafir>i(ut, sm. =(e)g,

rozkad jazdy zimowy.

ÄM'ittcrfdbjug, sm. =(e)g,
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pl. =jügc, -wyprawa wojenna
zimowa.

Sßi'nterfcnftcr, an. *8, pl.

— , podwójne okno.

Si'ntcrfnidji, */•?*; »fruchte,

owoce zimowe, ozimina f.

ÜiM'ltlcrfltlter, sn. sg, pa-

sza zimowa.

^i'ntcrgoricn, sm. =§, ^z.

»gärten, oranerya /., cie-

plarnia f.

Si'ntCrßCtftC, sf. jczmie
ozimy.

^t'ntCrOCtrcibC, sn. *8, zbo-

e ozime, ozimina f., gtü=

nenbe — ru /.

ÜtM'ntcrgettä^, an. sfes,

pl. =fe, rolina zimowa.

Wintergrün, sn. =8, bluszcz

m. ; zimozió m., gruszyczka

/., starzla /.

Winterhafen, sm. =8, pl.

«t)äf en, port zimowy.

Wi'nterfiafcr, sm. --%, owies

ozimy.

SBi'nterlialbjafjr, sn. =(e)8,

pl. «e, pórocze zimowe.

Wt'nterljau?, sn. =fe8, ^z.

=t)äufer, cieplarnia f.

St'niecfältC, sf. zimno zi-

mowe.
Wi'ntcrllcibung, sf. odzie

zimowa.

St'nierfoljl, sm. =(08, ka-

pusta zimowa, jarmu m.
Wtnterfow, sn. =(e)g, y-

to ozime.

Winterlager, sn. =s, ^.
—, obóz zimowy.

Wi'nterian&fdjafr, sf. pl.

"in. krajobraz zimowy.

äBt'nterlaudj, sm. = (e)§,

podzist m.

St'nterttdj, adi. zimowy;
e8 tft fefcon fe^r — jest ju
bardzo po zimowemu, zima
za pasem.

Wi'ntcrluft, sf. powietize

zimowe.

Wi'ntcrlnftöarlett, sf. pl.

=en, rozrywka, zabawa zi-

mowa.
Wi'nterntantel, sm. =3, pl.

=mäntel, paszcz zimowy.

Wi'ntcrmärdjcn, sn. =g, pi.

— , ba zimowa.

Wi'ntCWtäftig, adi. po zi-

mowemu.
Si'ntcrmonat, sm. =3, pl.

«e, miesic zimowy.

Wi'ntcrmorgcn, sm. «§,

ranek zimowy.

Wi'ntcrn, I. vn. (tjaben) i)

e lüintert ma si ku zimie,

zanosi si na zim; 2) zi-

mowa (zastarzay); II. va.

(rjaben) przezimowa.

Wi'ntcrnadjt, sf. pl. »nädjte,

noc zimowa.

Wi'lttCrO&ft, sn. =e3, owoce
zimowe.

Wi'nternalaft, sm. =e§, pl.

spalafe, paac zimowy.

Wi'lltcrnimft, sm. =e3, prze-

silenie zimowe dnia z noc.

SBi'ntcrquartal, sn. =3,

kwarta zimowy.

Wi'ntcrguarticr, sn. *§,pl.

=e, zimówka /., kwatera zi-

mowa.
äöi'nterretfe, sf. pl =n,

podró zimowa.

Wi'nterrocf, sm. -(e)§, pi.

=xöd(, palto zimowe, surdut

zimowy.

Wi'nterroggen, sm. =3, y-
to zimowe, ozime.

Wt'ntcrfaat, sf. ozimina f.

*Bi'nterfad)cn, sf. pl. rze-

czy zimowe.

'Wt'nterfd)iaf, sm. =(e)3,

sen zimowy, otrtwienie zi-

mowe.
Wi'ntcrfCttC, sf. strona pó-

nocna.

Wi'ntcrfemcftcr, sn. *%,pl.

—
,
pórocze zimowe.

Winterfoiinennicn&e, sf.

przesilenie dnia z noc zi-

mowe.
Wt'ntCrfnorCtt, sf pl. za-

rodniki zimujce.

Wi'nterfjjort, sm. =(e)3, pl.

=e, sport zimowy.

Wi'ntcrtag, sm. =(e)3, pl.

=t, dzie zimowy.

Si'nterü&eräieljcr, sm. =3,

pl. —,
palto zimowe.

Wt'nteMltg, •''/• l) zimo-

wanie n. ; 2) ozimina /. ; 3)

cieplarnia f.

Wi'nteruergniigen, sn. =3,

pl. =gniigungen przyjemno
/., rozrywka zimowa.

Wi'nterüogel, sm. =3, pl.

= DÖqeI, ptak zimowy.

Wt'nterborrat, sm. =(e)3,

pl. =öorräte, zapas zimowy.

Wi'ntertoeijcn, sm.--5, psze-

nica zimowa, ozima, zimo-
strawka /.

St'ntertuettcr, sn. -3, po-

wietize n., pogoda zimowa.

Wi'ntcrwotjnung, sf. pl.

=en, mieszkanie zimowe.

i!\M'nterjeit, sf. pora zi-

mowa.
Wi'llJCr, sm. =3, pl. —

,

winiarzT». ; uprawiajcy wino.

Winjerin, sf. pl. -nen,
winiarka /.

2iM'njCrfCft, uroczysto /.
winobrania.

Wi'njernteffer, sn. =3, pl.

—, nó m. do obrzynania
wina. pizynóka /.

Wt'njig, adi. drobniutki,

drobniuchny, maciupki, ma-
luczki, maluki, malutki.

Winjigfeit, sf. mao ».,

drobnostka /., bagatela /.

Wipfel, sm. =3, pl. -,
wierzchoek m., szczyt m.\

ber — be3 33erge3 szczyt

góry; ber — eines 23aume3
wierzchoek drzewa.

Wi'nfeln, I. va. (fiaben)

Säume — cina wierzchoki
drzew; II. vn. i er. (baben)

wznosi si.

20i'MJri)CtI, sn. =3, pl. —

,

art m., figiel m., blaga /.;

mad) mir leine — por! nie

blaguj

!

2£i'We, sf. pl. =n, 1) brzeg

m., krawd /'. auf ber —
ftefjen sta na samym brzegu;

(przen.:) by blizkim upadku,
by w niebezpieczestwie;

2) hutawka /.; 3) rodzaj

szubienicy; 4) batog m.\ 5)

worek m. do przechylania;

6) balansowanie n. pi zy gim-

nastyce.

äöi'Wen, I. ta. 1) jmnbn
— huta, koysa kogo;

bie Äinber — ftdj dzieci hu-

taj si; 2) jmnbn — prze-

wróci kogo; 3) jmnbn —
powiesi kogo na szubienicy;

4) Eiünjen fippen unb — obrzy-

na, faszowa monety; II.

vn. i w. (fjaben) huta si,

hybota, balansowa; ber

aSogel roipptmit bem©d)n)an3e
ptaszek macha, porusza

ogonem.

iOt'JJpen, sn. =§, hutanie

n., hybotanie n., balansowa-
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nie n.\ bie ©träfe beä =3

szubienica /.

St'Mcr, sm. =§, pl. —

,

1) obrzynacz m., faszerz m.
pienidzy ; 2) robotnik wya-
dujcy psy (w górn.).

SSH'Wfterj, sm -
m&, pl- si

>

2Bi'^fd)tDans, sm. =t$, pl.

sfchroönje, trzsiogon m. =
»afcfteJje.

2£ir, pron. pers. plur. my
/>?.; — finb Sßoten jestemy
Polakami; — f elbft my sami;

— , bie — leben my, którzy

yjemy; — grauen my ko-

biety ;
— beibe nas dwóeb,

nas dwoje; üffiir, non ©otte§

©nabert ßaifer oon ... My
z Boej aski cesarz...;

roa§ Ijaben — S^euc ? co

sycha nowego ?

Söi'rtel, sm. =§, pl. —, 1)

wir ni. (wiatru, wody)

;

ber Sßtnb ergebt ben ©taub
in =n wiatr unosi tuma-
ny kurzu; kb m. (dy-

mu); (przen.:) zamt m.,

nawa m.\ ber — ber grojjen

Sßelt wir wielkiego wiata;
ber — »on ©efdjäfien nawa
interesów; 2) zawrót m. (go-
wy)? M *m — breljen krci
si w kóJko; 3) czub m.,

ciemi n., chocho m. ; »om
— bil jur gelje od stóp do
gów; 4) krg m., pacierz m.

;

5) koek m. (u skrzypiec);

kruczek m.\ zakadka /. (u

okna); 6) werbel m., bicie

n. w bben; icn — fdjlagen

bi werbel.

St'rWbetn, sn. =(e)3, pl.

»e, krg ni., ko pacierzowa.

2Bi'r6cI6ogen, sm. °§, pl.

=bbaen, uk krgowy.
iÖSi'rbelborn/ sm. =e§, pl.

=e, wyrostek kolczysty, kolec

m., tar f.

2Bt'rbeli)oft(ett), sm. =3, pi.

— , czycica /"., stDryszka /.
(rol.).

Si'rMentjünbiiitg, sf. pi.

=en, zapalenie n. ki egu.

St'rbClfÖCmtg adi. krgo-
waty.

Si'rMig, i 2£t'rbeltrfit,

adi. i adv. wirowaty; pijany;

wirowato; po pijanemu.

SSt'rbclfnüdjcit, sm. -§, pi.

—, krg = äßubet&ein.

äBi'rbcHnoujeufrafj, sm.

=fje3, próchnienie n. krgów.
St'rbeliorjjer, sm. , pl.

— , trzon m. krgu.
St'rfctno§, 'adi. bezkr-

gowy, niemajcy krgów.
Si'rbeln, I. vn. (b>ben)

krci si w koo, obraca si
wirem, wirowa; ber StdUCb,

roirbelt in bie £öhe dym k-
buje w gór; ber Sßinb mir»
belt wiatr wiiuje; ber ßopf
roirbelt mir krci mi si
w gowie, mam zawrót go-
wy; 2) auf ber Trommel —
bi werbel na bbnie; bie

Serdje roirbelt in ben Siiften

skowronek wybija tryle w po-

wietrzu; II. va. (Ijaben) szyb-
ko obraca co; ben Rauch in

bie §b()e — puszcza dym
w gór.

2Bi'rbeifäiile, sf. pl. =n,

kreoFup m., stos pacierzowy.

Si'r&dfdjiebttng, sf. kr-
gozmyk m.

SBt'rbeltyoite, sf. pL =n,

rozszczep m., rozszczepienie

n. krgosupa.
Si'röelftnrm, sm. =(e)§, pl.

=ftiume, burza wirowa, trba
powietrzna.

äÖt't&Clfterit, sn. pl. zwie-

rzta krgowe, krgowce pl.

'$Si'rbeltoin&, sm. =(e)3, pl-

>t, wir m. w powietrzu, wi-

cher wirowy.

2Bi'rbid)t i Si'rMig, adi.

obacz Sßtrbelig.

St'tfett, I. va. (baben) l)

dziaa, zdziaa, robi, zro-

bi, czyni, uczyni; roir

arbeiten unb — mit unferen
eigenen §änben pracujemy i

dziaamy wasnemi rkoma;
id) mufj — bie Söetfe beffen, ber

mich gefanbt (jat musz wy-
kona dzieo tego, który mnie
wysia; SBunber — cuda
zdziaa; ©ute — czyni
dobrze; 2) tka; Seinroanb
— tka pótno; ©trumpfe —
robi poczochy maszyn ; 3)

ben %t\% — wyrobi, zamie-
si, wygniata ciasto ; ba<3

©afj — wywarzy sól; II.

vn. (Ijaben) skutkowa, dzia-

a; a(ä Sefjrer an einer

©d)ule — pracowa jako
nauczyciel w szkole; er Ijat

in feinem Greife fegenäteict)

geroirft dziaa zbawiennie
w swojem kole; etro. roirft

ermutigenb co dodaje od-
wagi; äße biefe (Suibriicfe

roirften jufammert, urn ju . .

.

wszystkie te wraenia razem
wywoay skutek, efekt, e
. .

. ; biefcS mititl fjat nicht

geroirlt ten rodek nie sku-
tkowa, nie dziaa wcale; auf
bie ^Sfmntafie — dziaa na
fantazy; auf ein Qiti (Ijin)

— dziaa w jakim celu;

meine ©rmaljnungen Ijaben

nicht geroirft moje napomnie-
nia wcale nie skutkoway

;

nie pomogy; auf fmnbn
etn). — wywrze, mie wpyw
na kogo, na co; III. roirfetlb,

ppr. i adi. dziaajcy, sku-
teczny, skutkujcy ; eine =e

Strjnei skuteczny lek ; ber =e

©runb dziaajcy powód.
2Bt'rfett, sm. =g, 1) dzia-

anie «., czynno /., pracowa-
nie n. ; skutek ni. ; 2) tkanie

n., robienie n. poczochy na
warsztacie.

St'rfer, sm. =§, pl. —,
tkacz m. ; ugniatacz ni.

SÖtrferet', sf. tkanie n.

SSi'rflidj, I. adi. prawdzi-
wy, istotny, rzeczywisty, efek-

tywny ; =e ©tarte, =er Seftanb
ber 2lrmee rzeczywista sia,

stan armii; =e3 aJttglieb

czonek czynny; — machen
urzeczywistni; — roerben

urzeczywistni si; IL adv.
w istocie, rzeczywicie, praw-
dziwie, doprawdy; idj fjabe

— feine Suft fortzugeben rze-

czywicie nie mam ochoty

odej; ba§ fann id) ^^nen —
nid)t fagen tego panu na-

prawd powiedzie nie mog;
fie ift — lU gut ona w isto-

cie za dobra; — ? doprawdy?
ja — ! naprawd!
m'iUWtit, 'sf. pl. =en,

rzeczywisto /., prawda /.,

istotno /. ; fakt m. ; etro.

jur — bringen urzeczywistni
co; jur — fotnmen przyj
do skutku.

Si'tfmeijler, sm. -.§,pi. —

,

majster tkacki; ugniatacz m.
St'ffmcffcr, sm. =g, pl. —,

dracz m. ; strug kowalski.
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ÄM'rffaiU, adi. skuteczny;
czynny, dziaalny.

ÄM'rlfantfcit, 8f. skute-

czno /., dziaanie n. ; dzia-

alno /. ; baä Öefefc tritt in

— ustawa wchodzi w ycie;
— eineg 23üfmenftücfe§ wra-

anie iu, efekt nu sztuki sce-

nicznej ; eine fegen§reicbe —
zbawienna dziaalno.

SBi'rfirag, «/• v 1' *=«"/ sku-

tek m., dziaanie n. ; rezultat

m., efekt nu; — auf ettü.

wpyw na co; bic — imb bie

©egenroirfung dziaanie i prze-

ciwdziaanie ; ofjne — bezsku-

tku; ba bringt leine —
fiemor to nie odnosi adnego
skutku, efektu; feine — oljne

Urfad)e kady skutek ma swoj
przyczyn; feine — nerferjlen

nie mie podanego skutku.

SfrlimgSar; sf. sposób

7>t. dziaania.

Si'rfungSfraft, */. sia /.

dziaalnoci.

Si'rfunggfteiS, sm. =fe§,

pi. —ffc, pole n. dziaania, za-

kres ni., obrb m. dziaania.

2Bt'rtmtg3lo3, adi. i adv.

bezskuteczny, bezskutecznie,

nie skutkujcy, nie dzia-

ajcy.
Si'rfltngSloftgfeit, sf. bez-

skuteczno /*.

SfiHlT, adi. zmieszany, po-

mieszany, zagmatwany, po-

baamncony ; zamotany, w nie-

adzie; e§ roirb mir banon
ganj — im $opfe mci mi si
w gowie od tego; =e £uare
zamotana wosy; adv. —
(burcneinanber) w nieadzie.

SÖi'tFC,/. pi. =n, pomieszanie

n., zamieszanie n., baamu-
ctwo n.

;
gmatwanina /., mie-

szanina f. ; konfuzya f.

SÜU'rreit, w. (fiaben) zamie-
sza, zaplta, zagmatwa,
zawika, wichrzy; poczo-

chra, potarga (wosy) ; auio=

einanber — rozwika.
St'rrgctnt, sn. -(e)g, pi. =p,

przdza /"., nici zawikane,
zamotane.

St'rcig, adi. 1) z(a)mie-

szauy, pobaamucony ; 2) zwa-
ryowany, dziwaczny.

äöi'rrfojjf, am. =e§, pi.

•»Töpfe, 1) czowiek m., gowa

/. z rozczochranymi wosami

;

2) (przen. :) szaaput m., szaa-
wia nu

ÄM'rrtityfig, adi. majcy
rozczochrane wosy; pomie-
szany, pomylony, pobaamu-
cony.

3£'rriU, sf. pi. -ffe, za-

mieszanie iu, konfuzya f.

aBi'Wfal, sn. =(e)S, pi. -e,

zamieszanie iu, nieporzdek
nu, konfuzya /.

ÜiM'rrfCiÖe, sf. zamotany
jedwab, potargany jedwab.

SH'wftWlj, sn. s(e)3, tar-

ganka /., soma targana, bar-

óg m.

3£i'mmg, sf.pl. :en, obacz
Sßirre.

SBi'rrtDOtr, sm. >§, zamie-
szanie iu, zamt nu, miesza-

nina /., gmatwanina /"., ma-
tanina f.}

zawikanie «.,

niead nu

Si'rftng, -(e)s, 2Bi't|ing=

ffll'1, sm. =, kapusta woska,
kdzierzawa.

SBilt, sm. =e3, pi. =e, 1)

gospodarz m. domu; 2) pan
m. ' domu ; 3) waciciel m.
domu; 4) gospodarz m. domu
(ten co przyjmuje goci)

;

unfer liebenötr-ürbtger — nasz
miy gospodarz; 5) gospo-
darz ni., oberysta ni., wa-
ciciel m. hotelu, szynkarz m.,

kawiarz m., *restaurator m.,

karczmarz m.\ 6) gospodarz
nu, er ift ein guter — to

rzdny czowiek, dobry go-

spodarz; ein guter — ift ber

erfte auf unb ber te£te gu

SÜette dobry gospodarz pierw-

szy wstaje i ostatni udaje

si na spoczynek.

ü!\>i'rtÖHr, adi. mieszkalny,

w którym mona mieszka.
SjJi'ltrf, sm. =3, pi. —

,

przsyk m., wartoka f.,

przezmian ni., wrzeciona.

äÖi'rtelfÖrmtg, adi. wrze-

cionowaty.

Si'rtttt, sf. pi. =nen, i)

gospodyni/, domu; 2) pani/,
domu ; 3) wacicielka /. do-

mu; 4) gospodyni /. domu
(ta co U siebie przyjmuje);

unfere — überbietet fidt> in

Siebenäroürbigfett nasza go-

spodyni wyczerpuje sie

w uprzejmoci; 5) gospodyni

/., obeiystka /., wacicielka
/. hotelu, szynkarka f., ka-
wiarka /., restauratorka /.,

karczmarka /. ; 7) gospodyni

f. ;
fie ift eine fetjr fparfame

— jest bardzo oszczdna go-
spodyni.

SBt'rtÜdj, adi. 1) gospo-
darny, rzdny; 2) gocinny.

ÄM'rtlidjfeit, sf. 1) gospo-
darno /'., rzdno /. ; 2)

gocinno /. ; wygoda /.

;

mieszkalno /.

ÄM'rtfÖjaft, */. 1) gospo-
darstwo 11. = §au§r)altung

;

bie — fiibren prowadzi go-
spodarstwo ; bie — nerftebcn

rozumie si na gospodarstwie

;

eine eigene — haben mie
wasne gospodarstwo ; 2) za-

;

rzd m.; administracya /. ; 3)

:
gospodarstwo rolne = 2anb=
nnrtfdjaft; 4) (Sanbgut) go-

spodarstwo (rolne); id) möd)te

j

eine — faufen chciabym ku-
pi gospodarstwo (rolne); auf

eigener — fifcen siedzie na

|

wasnym gruncie; 5) szynk
m., restauracya f., jadodaj-
nia /., traktyernia f., zajazd

m. = ©aflroirtfcbaft ; eine —
fjalten trzyma szynk, jado-

(

dajni; 5) (przen.:) macbe
nid)t eine foldje — nie rób

takiego nieadu, nieporzdku

;

basi ift eine fchöne — ! a to

adny porzdek! bu Eiaft eine

fctjöne — angerichtet! a to
narobi bigosu!

SiM'rtfdjaficu, vn. (^aben)

1) gospodarowa, gospoda-
rzy; prowadzi gospodarstwo,

zarzdza, administrowa

;

j

auf einem &ute — zarzdza
I

gospodarstwem wiejskiem;

;
mit bem eigenen SSermögen

fd)Ied)t — le zarzdza swym
i majtkiem; fie oerfterjt gut

j

ju — umie dobrze prowa-
dzi dom, gospodarowa; 2)

utrzymywa szynk, zajazd,

obsr; 3) er bat fauber

!
gemirtfdjaftet a to adnie go-

spodarowa; bier ift furdjtbar

getrjirfd)aftet roorben ! a to na-

robili adneg-o porzdku!
2öt'rifd)afteu, sn. «s, go-

\

spodarowanie »., gospodarze-
I nie »., prowadzenie n. domu;
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zarzdzanie «., administrato-

wanie n.

2Bi'rtfdjafter, sm. =g, pl.

—
,
gospodarz m., ekonom m.,

zarzdca /., administrator m.

&M'rtf(j)afteriit,*/.irf. =nen,
gospodyni f., klucznica /.,

zarzdczyni m., adruinistra-

tork'i ~f

aSBt'rtfdiofttidl, adi. 1)

gospodarski, ekonomiczny;
=e ©ebäube gospodarskie bu-
dynki; =e Äenntniffe wiado-
moci gospodarskie, ekono
miczne ; 2) gospodarny,
ekonomiczny, oszczdny

; fie

ift feCr — ona jest bardzo
gospodarna.

2Bi'rifd>afmdjfeit, sf. i)

zmys gospodarski, ekonomi-
czny ; 2) gospodarno /.

SEBi'rtfdjaftöamt, sn. .(e)§,

pl. =ätttter, urzd gospodarski.

St'rifdjaft3ueamte(r), sm.
«en, pi. -n, urzdnika, (zarz-
du gospodarstwa), oticyali-

sta m.

a£i'rtfd)aft§uetneu, sm.
'(e)g/ prowadzenie n. gospo-
darstwa, gospodarka /.

4tU'rfdjaft«Due(|, sn. =(e)§,

pl. =biid)er, ksiga gospo-
darska.

Si'rifdjaft3gcMii&e, sn. *s,

pl. — , zabudowanie go-
spodarskie, budynek gospo-
dHrsfoi

St'rtfd)aft§gelti, sn. *(e)§,

pienidze gospodarskie, na
gospodarstwo.

2£i'rtfdjaft3gerite, sn. pl.
przyrzdy, narzdzia gospo-
därskiG

St'rtfdjaftägefdjtdjte, sf.

historya gospodarcza.

38i'rtfflaft$&of, sm. «(03,
pi. =böfe, folwark m.

aßt'ttfdjoftSinf^eltor, sm.
-g, pl. «en, St'rtfdjaft3ber=
ttulter, sm. =g, pZ. — , za-
rzdca m., inspektor m. go-
spodarstwa.

äiM'ilfdjafiSinbentac, sn.

«g, inwentarz gospodarski.

&M'rtfd)afigJenntmffe, */.

pl. umiejtno f. gospodar-
stwa, ekonomiczna, ekono-
mia f.

Shtfdjafttehre, sf. eko-

nomia /., nauka gospodar-
stwa.

SiTifuWtgJJOlMf, sf. poli-

tyka gospodarcza, ekonomi-
czna.

&>i'rtgftatt, sf. pl. «en, go-
spodyni /., restauratorka f.,

szynkarka /.
sM'itfyau§, sn. »fes, pl.

«bäufer, gospoda /., karczma
/., obera, szynk m., restau-

tacya /., piwiarnia /.

&>t'rt3fyau3Ie6en, sn. sS,

ycie karczemne, restaura-

cyjne.

£t>t'rt£ICilte, spl. gospodar-
stwo n. (gospodarz i gospo-
dyni)

;
gospodarze pl. ; szyn-

karze pl.

2£t'ri3red)nmtg, sf. pl. *en,

rachunek m. gospodarza, ra-

chunek m. gospodni, rachunek
restauracyjny.

St'rtSftllue, sf.pl. =n, po-

kój m., izba gocinna.

m'tmaw,sf. ; m'xmm,
sm. =eg, stó restauracyjny.

&Mfd), sm. =eg, pl. =e, i)

szmata f., cierka /., gagan
m.) 2) wieche/.; 3) wistek
m., pobazgrany papier, pi-

mido »., szparga m.

SSM'fdjeu, I. va. (fiaben)

trze, ciera, zetrze; ben

Sdjroeifj won ber ©tirne —
obetrze, zetrze pot z czoa

;

fid) bte iafe — obetrze so-

bie nos; ben ©taub oon ben
Pöbeln — ciera kurz z

mebli; [id) ben 3Junb — obe-

trze sobie usta; fid) ben
©djlaf aug ben Slugen —
przetrze sobie oczy; II. vn.

(fein) fie rrjiftjte in bag Qatö
ucieka do domu; er TOar fo

glatt, bafj er mir aug ben
£mben geroifdjt ift by tak
gadki, e mi si z rki wy-
mkn.

ÜiM'fdier, sm. =§, pl. —

,

cierka /., pomiota /., wie-
che/, do wygartywaniaz pie-

ca; tusznik »i., tuszownik
TM., szczotka f. do armat;
(przen.:) einen — befommen
dosta bur; jtunbm einen —
geben da komu bur.

SSi'fdjlaWen, sm' =§, pi-

— , cierka /., patek m.,
mytka f.

3iM'fd)tiid), sn. =(e)g, pl.

=tücher, obacz SBifdjlapBen.

St'fdjtoajdj, sm. -(e)s,

3t>t'fdjitt>ufd)i, sn. ;§, gada-
nina /. bez adu.

ÄM'fcnt, sm. *(«)§, pl. =e,

tur m.
Ük}t'gmitt, sm. i sn. «(e)g,

bizmut m. (kruszec).

SBt'Smuterj, sn. «eg, pl.

=e, ruda bizmutowa.

2Bt'gmut0i't)b, sn. =g, trój-

tlenek m., bizmutu, tlenek
bizmutowy.

St'tyel, m. =g, pl. —, wi-

spel m. (miara zboowa, za-

wierajca 12 korcy).

äßi'foeln, äBi'ftcrn, vn.
(baben) szepta.

2£t'Par, adi. to co wie-
dzie mona, mogcy by
wiedzianym.

St'Pegier, Si'ftbcgicrue,

sf. ciekawo /., ch /'. wie-
dzenia, pragnienie n. naby-
wania wiadomoci.

ÜÜSt'Pegtertg, adi. ciekawy,
pragncy nabywa wiado-
moci.

aöt'ffcn, roetfj, roeifjt, roetfj,

raupte, roüfjte, t)abe geraupt,

I; va. i in. 1) wiedzie; ich

Ijabe eg fd)on lange geroufjt

wiedziaem ju dawno; id)

Ejabe ntchtg gemußt nie wie-
dziaem o niczem; fotuel id)

roetfj o ile wiem; roiffeJ bu
foUft — , bafj . . . wiedz, masz

|

wiedzie, e ... ; roeifj tch'ä?

albo ja wiem? roeifjt bu roag ?

wiesz co? id) roeifj eg aug
guter Quelle wiem to z do-
brego róda; id) roetfj nid)t,

roag id) tun foli nie wiem
co robi; id) roetfj nicht, roor=

an id) bin nie wiem, jak
sprawa stoi, nie wiem, co o

tem sdzi; bamit bu eg roeifjt

aby wiedzia; id) roetfj rein

gar nid)tg tron eud) nic zgo-

a o was nie wiem; jmnbn
ett». — laffen zawiadomi
kogo o czem, donie komu
co; er lafjt feine 9)iutter nidjtg

batton — nie wspomina matce
o tem ; etro. gu — befommen
dowiedzie si o czem; er

rotH — , bafj. . . on utrzymuje,
a wie, e ma wiadomo,
jakoby...; er hat ein ge=
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roiffe, id) roeif; nid)t roaö, an
fid) ma w sobie co, czego
nie umiem okreli; roer

roeife ! kto wie! ba roeiji

©ott ! ba§ mag ©ott — albo

ber liebe §immet — Bóg to

raczy wiedzie! man bteü ibn

für roer roeij} rote retd) miano
go za Bóg wie jak b( gatego

;

idj fiabe ihn roer rodfj roie

oft ßefeben Bóg wie, ile razy
go widziaem; fid) frei, fid)

jcfiulbig — czu si wolnym,
winnym; betbe roeif} id)

mir geneigt wiem, e obie mi
s yczliwe; roa<3 id) nid)t

roeifj, mad)t mid) nia)t beijj

czego nie wiem, ani mnie
zibi ani grzeje; 2) umie;
fiel) ju benehmen — umie
si znale; id) roeij} mir
nid)t gu belfen nie umiem
sobie pomódz; id) roeif} mir
feinen 3at nie umiem sobie

da rady; id) weif} mid) beffen

ntd)t ju erinnern nie mog
sobie tego przypomnie; er

roujjie fid) cor greube nicht

JU faffen nie móg si opanowa
z radoci; 3) zna; er roeif}

JJJtttel unb äöege, ba&tn ju ge=

langen zna rodki i drogi, by
dopi celu; S3efd)eib — by
obznajomionym z czem, zna
co dokadnie; 4) um eine

®ad)e — wiedzie o jakiej

rzeczy, zna jak spraw;
5) fid) ntel mit etro. — mie
sobie co za wielk rzecz,

szczyci si nad to czem; 6)

jmnbm ®an! — by wdzi-
cznym komu; jmnbm fdjfecfjten

3)anJ — le si komu od-

wdziczy; II. miffenb, ppr.
i adi. wiedzc, wiedzcy;
iuot)t —, baf} . . . wiedzc do-

brze, e . . .; md)t — , baj} nie

wiedzc, ignorujc e . .

.

St'ffet!, sn. *§, 1) wiado-
mo f., wiedza /. ; e§ ge=

fcöafi mit meinem — to si
stao z moj wiedz; mit
- unb aBiÜen be3 SSaterS za
zezwoleniem ojca ; rotber

6effere§ — unb ©eroiffen prze-
ciw wasnemu przekonaniu

;

meine§ «3 o ile ja wiem; 2)
wiedza /., umiejtno /.,
wiadomo /.; er beftfct ein

tiefeä — posiada gbok

j

wiedz; mit feinem — ift e
nid)t roeit f)er jego wiedza
niedaleko siga.

St'ficnfujaft, sf. pi. =en,

1) umiejtno /., nauka /.

;

bie fd)önen »en literatura /".;

bie ejaften «en cise nauki;

bie Slfabemie ber =en akade-
mia umiejtnoci; fid) ber —
— roibmcn odda si umie-
jtnoci, nauce; jebeä Sing
tjat feine — kada rzerz wy-
maga specyalnej nauki; 2)

znajomo, wiadomo f.
=

Kenntnis, ßunbe ; id) bab
feine — banon nie mam o

tern wiadomoci, nie znam
tego; non roo fommt bir

biefe — ? skd masz t
wiadomo? 3) wiedza f.,

erudycya /. ; ein 2Jiann non
Dteler — czowiek o wielkiej

wiedzy, erudycyi.

2Bl ffenfcfjaftitdj, adi. nau-
kowy, umiejtny ; eine =e

Silbung fiaben mie naukowe
wyksztacenie; adv. naukowo,
umiejtnie; einen ©egenftanb
— bebanbefn traktowa przed-

miot naukowo; ein — er=

fatjrentr 2(rjt naukowo do-

wiadczony lekarz.

2Bi'f|cnfu)af«td)fctt, sf.

naukowo /.

iöM'ffenftfcaftgbrang, 3Bi'i=

fettfdjaftuiirft, sm. -{e)§, ob.

ffitffenbrang.

2$i'f|etifu)aft3letjrc, Sf. teo-

rya f. nauki.

2Bt'ffeitS&rang, sm. =(e)§,

St'||Cn§burft, sm. «e3, pra-

gnienie n. nabywania wie-

dzy, umiejtnoci, gorliwo
/. ksztacenia si.

28t'ffen8foft, sf. cbe /.

ksztacenia si.

gSi'ffeträftieft, sm. .(e)§,

popi m. do wiedzy, dza/,
nauki i wiedzy.

2Bi'ffeu§tDert, Si'ffeitS»
tüürötg, adi. godzien, godny
wiedzenia, ciekawy, zajmu-
jcy.

St'ffenSttiiiroigfett, sf.

przedmiot zajmujcy, cie-

kawy.

ÄH'fienSjtoetg, sm. =(e),

pi. =e, ga /. nauki.

U^iffentltu), adi. wiadomy,
wiadomy ; umylny; «e SÜnbe

wiadomy grzecb ; adv. wia-
domie, wiadomie, z wiedz,
umylnie

;
(zastarzae) non

beinern Sater ift mir nid)t§
— nie mam adnych wiado-
moci o twoim ojcu.

©ifómilt, sn. =(e)3, obacz
aUtmut.

St'tfraa i Silili, sf. (za-

starzay) ob. äßitrrje.

ifiH'ttCW, I. va. wietrzy,
zwietrzy, czu, tropi, w-
szy, wcha, 2wcha; prze-

czuwa co ; bie ©pur eines £ie=

re — wietrzy, wszy lad
zwierzcia; er roittert überall

nur Sünbe wszdzie wietrzy,

czuje grzecb ; II. vn. (baben)

impers. 1) eó Bat bie gan-,e

Jlacbt geroittert przez ca
noc bya buiza; 2) fo roirb

e£ ben ganzen Sftonat — takie

powietrze bdziemy mieli cay
miesic; S) eö roittert burcfts»

2)ad) deszcz, nieg zacieka
przez dach.

SSi'ttcning, sf. pi. =en, i)

powietrze n, pogoda f. ;

fd)fedjte, ungünftige — nie-

pogoda; 2) wiatr m., wite-

runek m., przynta /*., wch
m. (Iow.); (przen.:) — non etit).

haben domyla si czego.

St'ttentngS&coOadjter, sm.
'§, pi. — , meteorolog m.

StttcrmtgSOeotiacfjtMtg, sf.

badanie n. pogody.

SÖi'tteninggüeridjf, sm.
•(e), pi. <e, sprawozdanie n.

o pogodzie, sprawozdanie me-
teoi ologiczne.

©nteningäeinpffe, sm.
pi., ^i'ttcntngöcinöiirfung, */,

wpywy, dziaania atmosfe-
ryczne.

&M'itCning3f«n&e, 8f. me-
teorologia /".

i^i'ttcntngSfunbtgeCr), sm.
=n, pi. =n, ob. aUttterunge=

beobadjter.

St'ttcrungelcljre, sf. obacz
JüJitterungefunbe.

St'ttcruiig?öerpUni|[e, sn.

pi. warunki meteorologiczne.

ÜiM'tteritngStoedjffl, sm. ?
zmiana f. powietrza, pogody.

^i'ttunt, sn. =(e)<3, pi. =e i

«lümer, zapis wdowi.

ÄM'ttuie i UiM'ttuier, ob.

SBitroe, SBitroer.
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ÜBi'tlüC, sf. pi. =n, wdowa
/.; junge — wdówka /. ; tue

Äaiferm=— cesarzowa wdowa;
jur — rcerben owdowie, zo-

sta wdowa; roer bie — bei=

ratet, muff bie ©d)utben be=

jagten kto si eni z wdowa,
paci musi dugi ; eine reicrje

— ciepa wdówka.
Si'ttocnfonbS, sm. —

,
pi.

—
-, fundusz wdowi.

St'ttDengeljaU, sm. i ».

=(e)§, pi. =e i »fj&ittt, aöt'ttoen=

gelb, sn. =e§, pi. =er, pensya
wdowia.

2£i'tuienljan§, sn. =fe§, pi.

=l)äufer, przytulisko n., azyl

m. dla wdów.
St'ttoeniahr, sn. =(e)§, rok

wdowi, rok »i. wdowiestwa.
Stltrjenfaffe, s/. i?Z. =n,

kasa /. wdów.
SftlDCnlCbCn, 5«. =§, ycie

wdowie, wdowiestwo n.

Si'tirjcnred)t, sn. =(e)3,

prawo wdowie.

®i'tÜ)Cnf(l)aft, sf wdo-
wiestwo 7;.

Söt'tdjcnfdja^, sm. =e§,

skarb wdowi.

St'ttucnfdjleter, sm. =§, pZ.

— , zasona wdowia, welon
wdowi.

SBt'ttDCnft^, sm. =8§, rezy-

dencya wdowia, mieszkanie
n. wdowy.

2£i'ttpenftanb, sm. =e§, stan

wdowieski, wdowiestwo n.

Si'tuientrauer, s/. aoba
wdowia.

Si'tWCntUm, sn. =§, wdo-
wiestwo n.

SBi'tttcr, sm. =§, pZ. —

,

wdowiec m.

üföi'ttoerftanb, sm. =e§, stan

wdowi.

SStfj, sm. -e, pZ. =e, 1) do-
wcip m.\ dykteryjka /., fa-

cecya /., dobry koncept; =e

madjen, reiben robi dowcipy,
dowcipowa; ein guter —
dobry dowcip; ein fauler —
kiepski dowcip; betjenber —
gryzcy dowcip; barin liegt

gerabe ber —, ba§ ift ja e&en

ber — bauon w tem wanie
ley dowcip, w tem cay do-

wcip; 2) spryt m. ; er fiat

Dtel — jest bardzo sprytny,

ma wiele sprytu; 3) fein —

wicej ro-

zdrowego

=e3, pi.

humory-

•t,

tft ungefunftelt ma naturalny

rozum; meljr — al§ lltteit

beftijen posiada
zumu anieli
zmysu.
MtyUtt, sn

=blätter, pismo
styczne.

*ÄM'^t)0lb, sm. =(e)§, pi.

dowcipni m.
SBiijClCt', sf. fil. =en, do-

wcipkowanie n.

Siecht, vh. (fiaben) do-

wcipkowa; ü&er jmnbn —
naigrawa si z kogo.

SSt'&fltlllClt, sm. pi. iskry

pi. dowcipu.

3Bt'^ig, adi. dowcipny,
sprytny; ein »er StnfaH do-

wcipny, sprytny pomys;
jeber rciU — fein kady si
sili na dowcip.

ü!$i'$tgeit, va. (Ijaben) czy-

ni przezorniejszym, nauczy
rozumu, zaostrzy rozum;

bai Unglürf r)at iön gercifcigt

nieszczcie nauczyo go ro-

zumu; ba rcirb ifin — to

mu bdzie nauczk.
Wityltt, sm. «§, pi. —,

SSi'^Ung, sm. «(e)§, pl
:>

=e,

dowcipnik m., dowcipni m.

3£i'tyl03, adi. bez dowcipu,

nie majcy dowcipu.

St'fcreifcer, sm. «§, pi. —

,

obacz SBifcbolb.

iiM'^uiort, sm. *«§, pi. =e,

dowcip m.

2Bo, I. adv. 1) interrog.

gdzie; — ift er? gdzie on

jest? — ift mein Sud)? gdzie

jest moja ksika? id) rceifc

ntdjt — nie wiem gdzie jest;

— lomtnft bu fier? skd przy-

chodzisz? — geljen wir I)in?

dokd idziemy? id) merbe

t§ — finben ju to gdzie
znajd; — e3 aud) fet gdzie-

kolwiekby byo; — fonnte

id) ba§ rciffen? skd miaem
to wiedzie? — ift er burd)=

getommen? którdy on prze-

szed? id) rcei& nidjt, — id)

anfangen foli nie wiem gdzie,

skd mam zacz; 2) relat.

u) ba§ Zimmer — id} wohnte
pokój, w którym mieszkaem

;

— ©elb ift, ba ift aöe§ gdzie

s pienidze, tam jest wszy-
1 stko; b) ju jener Seit, — id) 1 w poogu.

Iran! rcar w czasie kiedym
by chory; ben %a, — fie

fttttb w dzie, w który ona
umara; II. coni. 1) = roenn;
— id) nidjt irre jeli si nie

myl; — id) nun einmal md,t

fann jeli nie mog, z chwi-

l gdy nie mog; — anberS

inaczej ; — möglid) jeli mo-
liwe, moliwie; = rcte; —
rcirb er fo bumm fein? gdzie
on bdzie taki gupi? III.

2ßo, sn.\ e§ fommt nur auf

ba — an rozchodzi si tylko

o to gdzie o miejsce.

SBobet', 1) adv. przyczem;
— ift er fteljen geblieben ?

przyczem on stan? — tttufi

man anfangen? od czego

trzeba zacz? 2) ba§ ^pafet,

— ber 33rief rcar paczka,

przy której by list; ba§

Unternehmen, — rcir t>iel ein-

büßten przedsibiorstwo, na
którem wiele stracilimy ;

—
mir einfällt przyczem mi

na myl przychodzi; — id)

11 od) bemette przyczem jeszcze

zauwa.
SBo'djC, Sf. pi. =n, 1) ty-

dzie m. ; bie rjergangene,

nädjfte — ubiegego tygodnia,

na przyszy tydzie; cor einer

— przed tygodniem ; breimat

bie — trzy razy w tygodniu,

trzy razy tygodniowo; bie

ftiHe, fieilige — wielki ty-

dzie; bie — ift an i!)m na
niego kolej w tym tygodniu;

*Priefter, an bem bie — ift

ksidz z tygodnia; 2) bie =n

poóg m. ; bie =n fialten od-

bywa poóg, lee w po-

ogu; in bie =n fommen zle-

gna; in ben =n fterben umrze
w poogu.

SBo'djCnavbttt sf. robota

tygodniowa.

So'djcntntätoetS, sm. =fe§,

pi. =e, wykaz tygodniowy.

So'u)enbertd), sm. -ta, pi.

=e, sprawozdanie tygodniowe.

So'djenbcfud), sm. -(e)s,

pi. =e, odwiedziny pi. u po-

onicy.

ä&o'tieit&ett, sn. *(t)g), po-

óg m. ; in3 — fommen zle-

gn; im — fein, liegen by
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^o'rfienblatt, sn. *(e)3, pl.

=bläiter, tygodnik »i.

S3?o'd)cneinnoI)mc, */. yi.

sn, dochód tygodniowy, z ty-

godnia.

So'djeitftelier, 2£o'd)eul>ett=

fiCÖCr, 5«. =3, gorczka po-

ogowa.
ÄVdjenftofj, sm. =ffc§, od-

chody poogowe, odpyw po-

ogowy.
&Vdjengclb, sn. =e§, pl.

=gelbcr, pensya tygodniowa,
tygodniowe n.

StVöjertgefelffe), sm. -n,

p£. =n, czeladnik tygodniowy.

&Vd)engotte3bteiift, «m.

•e§, pl. =e, tygodniowe nabo-
estwo.

So'djcnlini), «w. =e§, #Z.

=er, dziecko nowonarodzone.

0'd)ettfang, adv. tygo-

dniami, przez tygodnie ; er

bleibt mandjmal — au3 cza-

sem go tygodniami niema;
er arbeitet — an feinem
2ßerle pracuje tygodniami näd
swojem dzieem.

SÖD'rhenlrjbn, sm. =e§, pl.

=löljne, praca tygodniowa, ty-

godniowe n.

üBrj'djenmarlt, sm. -eg, p>l-

«markte, targ tygodniowy.

So'd)en£re&tgt, sf pZ. =en,

kazanie tygodniowe.

So'djertreujnung, sf. pi.

=en, rachunek tygodniowy.

Sr/djenffJjnft, */. pl. =en,

tygodnik m.

2Bo'd)enftu6e, */. pl. --n,

pokój poogowy.
2Br/d)enfHWe, sf. pl. =n,

rosó m. dla poonicy.
So'rhetttag, sm. «(e)8, ^.

=e, 1) dzie powszedni; 2)
dzie »?. w tygodniu.

So'djentäfl'lidj, atfy. w po-
wszednie dnie.

SBö'djentlidj, adi. i adv.
tygodniowy, tygodniowo ; co

tygodnia, co tydzie; bret=

mat — trzy razy tygodniowo,
trzy razy w tygodniu.

8&o'd)eniiberftd)t, */. prze-
gld tygodniowy.

3Ö0'd)Cntrjeife, adv. tygo-
dniami, na tygodnie; id) rjabe

bie Sßofjnung — gemietet wy-
najem to mieszkanie na
tygodnie, tygodniowo.

aiWdjCIIJCttCi, sm. =ö, pl.

— , zapiski tygodniowe ; re-

pertuarz tygodniowy.

££Ö'd)tg, adi. tygodniowy;
me&rrobdjig kilkatygodniowy;
adjt— omiotygodniowy; te£t=

— z ostatniego tygodnia,
w ostatnim tygodniu.

Sßö'djner, sm. -.&, pl. —

,

ten, który peni obowizki
w tym tygodniu, odbywajcy
tygodniow sub.
Sö'djnenn, */' pl. -nen,

1) poonica /. ; 2) odbywa-
jca sub tygodniow.

'
So'tfcn/ sm. «§, pl. —

,

kdziel /., krel m.
SBoöll'rd), adv. przez co?

czem? jak? jakim sposobem?
— meinen ©te ba§ ju errei=

djen? jakim sposobem, w jaki

sposób mylisz pan osign
to ? bie %\\x, — er fjeraulging

drzwi, przez które wyszed;
baS SWittel, — er ba§ be=

roirlte rodek, przez który to

osien.
SÖJofC'rit, coni. o ile, jeeli

tylko; — er nidjt gurücHom=
men foEte o ile on nie miaby
wróci; idj roerbe e§ nidjt

laufen, — er nom $ret§ ab»

lägt nie kupi tego, o ile. je-

eli on nie spuci z ceny; —
er nidjt begasten rooHte w ra-

zie gdyby nie chcia zapaci.
SofÜ'r, adv. 1) interr. za

co, na co? — foli ba§ gut fein

na co to ma suy, na co to

si ma przyda? — galten ©te
tttidj? za kogo mnie pan
masz ? 2) relat. er ift nidjt

ba, — er fidj ausgibt nie jest

tym, za kogo sie podaje.

SBo'ge, */. pi' =n, fala /.,

bawan m., wa m. ; mit ben

=en fumpfen walczy z ba-
wanami; (przen. :) bie *e non
äRenfdjen fala ludu.

SBoge'geit, adv. I) interr.

przeciw czemu? na co? — foli

ba§ 2JitteI fein? przeciw cze-

mu ma by ten rodek? na co

ma by ten rodek? — baben

©ie Sfjten ©arten abgetreten?

za co odstpie pan swój
ogród? 2) relat. baS ift etro.,

— fein awitet fjtlft to jest

co, na co, przeciw czemu
Diema rodka; ber 33eroei3,

— idj ba einroenbe dowód,
przeciw któremu to przy-
taczam; 3) coni. ale, za.

QBo'gen, vn. (fjaben) koy-
sa si, falowa, rzuca fale,

burzy si; ber föanbel mögt
lebenbig handel odbywa si
z wielkiem oywieniem; baS
(betreibe — zboe faluje;

(przen.:) bie ©djfadjt raogte

rjin unb f)er bitwa chwiaa
si ; roogenb, ppr. i adi. falu-

jcy, koyszcy; ein roogenbe
Weer uon köpfen falujce
morze gów; ttyr =er 33ufen

jej falujca pier.

2$0'gen, sn. =ä, falowanie
I n., koysanie n. si; (przen.

:)

|

im betfjeften — be Äampfeä
|
wród najgortszej walki.

200'gtg, adi. burzliwy,
i wzburzony, bawaniasty.

SÖOiJC'r, adv. 1) interr.

skd ?— fommft bu, roo fommft
' bu Cer ? skd przychodzisz?
— ftnb ©te skd pan jest? —
fommt eä, baj? . . .? skd to

[

pochodzi, e ... ? — cjaft bu

I

ba§ geroufet ? skd to wie-

dziae? 2) relat. fdjau' mai,
— ber Särm fommt popatrz,

skd ten haas pochodzi; 3)

— er audj fommen mag skd-
kolwiek by przyszed; e§ fei— e§ rooKe niech bdzie skd
chce.

2Bo'I>er4im, adv. — liegt

ber Drt? w której stronie

moe lee ta miejscowo?

2$0lji'tt, adv. 1) interr. do-

kd ? gdzie? — getjen mir, roo

geljen roir bin? dokd idzie-

my ? gdzie idziemy ? — baft

bu ibn befteHt? dokd go za-

mówie? — fübrt biefe ©tra=

^ie ? dokd prowadzi ta ulica,

ten gociniec? idj roetfj nidjt

— nie wiem dokd ; 2) relat.

ber Drt, — idj gel;e miejsce

dokd id; 3) — er audj ge§en

mag dokdby nie szed,

gdziekolwiekby on poszed;

4) er ift — gegangen poszed
gdzie; anber§ — dokd ind,
gdzieindziej.

SoIjiltaU'g, adv. dokd?
w jak stron? — gebt ifjr?

w jak stron idziecie? —
foU baS mit - btefem ©treit
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dokd ma ta sprzeczka do-

prowadzi?
SofjittQe'geit, coni. pod-

czas e.
20o()t'llter, adv. 1) za czem?

poza co? — fjaft bu ifjn oer=

ftetft? za czem go skrye?
2) relat. baä ift'S, — tä) nicht

fommen fann nie wiem, co sie

po za tern kryje.

Sob«, adi. i adv. roofiler,

am roohlften, 1) (gut) dobrze;

jtemlid) — do dobrze; ganj
— ! feljr — ! bardzo dobrze,

zgadzam si na to ! — mir

!

to moje szczcie, to szcz-
cie dla mnief — bem, roel=

d)er . . . ! szczliwy (ten), któ-

ry ... ! — irjr, bajj fie ba
alle§ nid)t gejefjen I»at jej

szczcie, e ona tego nie

widziaa; 2) zdrów, dobrze;

id) befinbe mid) — mam si
dobrze, jestem zdrów; er ift

roieber — on ju zdrów, ma
si dobrze; et ftefjt fe)r —
au§ bardzo dobrze wy-
glda; id) fühle mid) nur ju

§aufe — mam si tylko

dobrze w domu, czuj si
tylko w domu swobodnym;
mir ift nidjt — babet gu

2Jute mam przytem pewne
obawy, ba§ lut mir — to mi
dobrze czyni, to mi jest przy-

jemne; eine ©upn, bie bem
2Ragen — tut rosó, który

dobrze dziaa na odek

;

— ober Übet rad nie rad;

fid)' — fein laffen dogodzi
sobie, uy sobie; fdjlafen

©te — ! dobrej nocy! leben

©ie — ! bd pan zdiów! —
befomme e 3>bnen! niech to

panu na zdrowie wyjdzie

!

niech to panu posuy na
zdrowie ! fefjen ©ie —

!

a widzi pan! 3) (aller=

bing) 10 — tak, pewno, do-

brze, zapewne; morgen abenb

nid)t, — aber übermorgen
jutro wieczór nie, natomiast

pojutrze; id) möchte — roiffen,

ob . . . chciabym bardzo wie-

dzie, czy . .
.

; id) Ijabe e§ —
gefagt, aber powiedziaem to

wprawdzie, ale ... ; fomtnen

roirb er —, aber on wprawdzie
przyjdzie, ale . . . ; e ift

—
roaljr, aber . . . prawda to

jest, ale . .
. ; id) roeic — , roa

irjm ift wiem ci ja, co mu jest

;

id) muf} — jednak musz; —
uetftanben! zrtzuniiano! 4)

(DteHeid)t) moe, prawdopo-
dobnie; ©ie irren fid) — ?

moe pewnie si pan myli ?

e§ fann — fein jest moli-
wem; e§ roirb — fo fein ju
to tak bdzie; id) mufj mid)
— erfaltet baben musiaem
si gdzie przezibi, prawdo-
podobnie si przezibiem:
©ie f)aben mid) — nidjt ge»

fefjen pan mnie pewnie nie-

widzia; bie £ante roirb Ejeute

— 2lbreifen ciotka dzi nie-

zawodnie wyjedzie ; iu bift

— nid)t gefdjettl czy zwa-
ryowa! e uiaren ibrer —
breifeig byo ich pownie okoo
trzydziestu; — Ijunbert IDO*

djentlid) okoo sto tygodniowo;

bu Ijaft — junger? ty pe-

wnie godny? ob fie — fom=
men werben? czy te oni

przyjd? id) benfe, er roirb e§
— maifyen sdz, e przecie
to zrobi; 5) fo — al aud)

zarówno jak, tak jak; jmnbm
—mollen sprzyja komu,
dobrze komu yczy; bu bift

— baran dobrze ci z tern, do-

brze na tern wychodzisz;

bu uft — baran, bafe . .

.

dobrze robisz, e . . .

SBoljl, sn. =(e)§, dobro n.

;

ba§ gemeine — dobro publi-

czne; ba eroige — zbawie-

nie n. ; auf !yl)r — ! na pa-
skie zdrowie.

So^Iadltfiar, adi. wielce

szanowny.

SoI)ia'tt, interj. dalej ! do-

brze ! nu ! nu tedy !

2Bo'biangebrad)t, adi. do-

brze zastosowany, dobrze
umieszczony; ein =er SGBitj

dobrze zastosowany dowcip.

Solllanftimbig, adi. przy-

zwoity, przystojny.

So'hianfiänoigfeit, */.

przyzwoito /.

SoI)lCUt'f, 1) interj. obacz

SBoblan; 2) adv. — fein do-

brze si mie, by zdrowym.
2ßn'l)UJe&ad)t, adi. dobrze

obmylany, rozwaony.
So'hlbebädjtig, adi. bar-

dzo ostrony, przezorny ; adv.

dobrze rozwaajcy, zastana-

wiajcy sie ; adv. z naleyt
rozwag.

2$0'l)'lbeitn&Ctt, sn. =§, zdro-

wie «., dobre powodzeuie;

fid) nad) jmnbö — erfunbigen

dowiadywa si o czyje
zdrowie.

2B0'l)I&efligt, adi. posiada-

jcy pene uprawnienie;

uprawniony, upowaniony.
SKWfjlbepbr, adi. dobrze

wyposaony; dobrze uzdol-

niony.

So'fjlbegriittÖet, adi. do-

brze uzasadniony.

2ßn'Iil6egiitert, adi. zamo-
ny, posiadajcy znaczne

dobro.

SBo^lkljagCn, sn. =3, przy-

jemne uczucie, rozkosz /.,

zadowolenie n.

2£u'f)lt)djattett, adi. dobrze

utrzymany; zdrów, cay; er

ift — fjeimgefefjrt wróci
zdrów.

SiBfl'fjlbelannt, adi. dobrze

znany.

Sßo'hlbeletbt, adi. dobrej

tuszy, otyy, opasy.

Wblbelejbihetr, *f- d
,

obra

tucz, otyo /., opaso f.

So'^IfiClCfCn, adi. dobrze

oczytany.

2ß0'{)lbered)ttet, adi. dobrze

obliczony, obrachowany.

So'blbere&I, adi. wymowny.
SBo'hlbefefct, adi. dobrze

obsadzony, bardzo peny.

So'Peftattt, adi. piastu-

jcy godno, stanowisko

;

er ift jefct =er ^rofeffor jest

teraz na posadzie profesora.

Sa'JjlbeftanoClt, adi. w do-

brym stanie bedacy.

S»0'W6tfettt, 'adi. dobrze

zaopatrzony.

S0'f)ibetagt, adi. pode-

szy w latach.

So'fi/tbeüMnÖert, adi. do-

brze obznajomiony, wprawny.

Su'ljl&eUmßt, adi. dobrze

wiadomy; id) bin — meiner

eigenen ©d)ulb jestem wiado-
my wasnej winy.

SBo'fileöei, adi. Sobje&ei»
geboren, szlachetny, do-

stojny.

200'ljlerfctfjreH, adi. dobrze

dowiadczony.
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SiVIjlergcIjCIt, sn. -3, do-
bre powodzenie, pomyl-
no f.

&>0'l)lCrIialtCH, adi. dobrze
utrzymany, w dobrym stanie,

dobrze zakonserwowany.

SolllCrlDOflCH, adi. dobrze
rozwaony.

Söoblertuorbeit, adi. uczci-

wie, rzetelnie nibyty.

So'^lcrjoncn, adi. dobrze
wychowany.

2Bo'i)lfal)ri, */. pomyl-
no /., dobry byt, powodze-
nie «., dobro n.

&Vhifuhrt$au3fd)U&, sm.

'ffe, pi. »jchuffe, wydzia m.
dobra publicznego, pomyl-
noci publicznej.

So1;lfabrt§einridjtungen,

sf. pi. urzdzenia p>l- uy-
tecznoci.

So'WfeU, adi. i adv. tani,

tanio; — faufen tanio kupo-
wa; «er nurben potanie;
hier ift — leben ta jest tanie

ycie; (przen. :) =eu Aauf
banonfommen tanio si okupi.

So'lllfetUjett, */. tanio/.

2£o'fy(geattet, adi. dobrze
ujony, dobrych obyczajów,
dobrze usposobiony.

SBo'hlgebMlt, adi. dobrze
zbudowany, dobrze zrobiony.

So'hlgefeUbei, adi. dobrze
uksztatowany, ksztatny,
dobrze wyksztacony.

So'f)lgel>Oren, adi. wiel-

mony; Iguer — -wielmony
panie.

Soljlgefttfleit, sn. s§, upo-
dobanie n.; — an etro. finben
mie w czem upodobanie,
upodoba sobie co; bie ©ache
hat fid) in — aufgelöst ta

sprawa zaatwia si ku za-

dowoleniu; nad) meinem —
wedug mego upodobania;
jmnbä — erregen przypodo-
ba si komu.

SBo'JjIgefälltg, adi. upodo-
bany ; id) hoffe, mein 33orfd)[ag
rcirb aüen — fein spodzie-
wam si, e moja propozycya
kademu podoba si bdzie;
etro. — aufnehmen przyj
co chtnie, z przyjemnoci;
ftd)^— betrachten przypatry-
wa si sobie z upodobaniem.

!!&>0'lllgefiil)l, sn. -.%, dobre,

przyjemni uczucie.

SS$0')lgc(itien, adi. chtnie,
dobrze widziany.

So'lilgeliutgen, adi. wcale
udatny, uday.

2£o'Ijlgemtiit, adi. yczli-
wy, szczery; w dobrym za-

miarze, w dobrej myli uy-
czony.

2B0'l)lgcmitt, adi. rozko-

Bzny, wesoy, ochoczy, do-
brej myli.

&>0 ijigemut, sm. =(e), pi.

=e, gemeiner — lebiodka po-
spolita (ro!.).

So'bjgeoröitet, adi. dobrze
urzdzony, uporzdkowany.

9Bo'Ijlgcratcn, adi. i) ob.

rooblgeartet; 2) uday.
2£o'lj(gcutd;, sm. «(e)§, pi.

=getüd)e, 1) dobry znpaeh,
wo /. ; 2) wonno /., pa-

chnido n.

Sßo'ljIflCf^maff, sm. =(e)§,

przyjemny, dobry smak.

Su'ljfgefe^t, adi. dobrze
uoony ; eine =e SRebe dobrze
uoona mowa.

SBo'htgeftnnt, adi. przy-

chylny, sprzyjajcy komu,
dobrze usposobiony.

SJßo'fjlgeitttet, adi. obyczaj-
ny, przyzwoity, dobrze uo-
ony.

So'IjlgefflrOChen, adi. do-

brze powiedziany.

So'hlgeftOlt, sf. kszta-
tno /., przystojno /.,

uroda f.

So'^geftOtt(Ct), adi. kszta-
tny, przystojny, urodziwy,
urodny.

2£o'htgetait, adi. dobrze
zrobiony.

So'ljlgctrojfeit, adi. dobrze
trafiony, bardzo podobny.

So'JjlgeÜbt, adi. dobrze

wywiczony, sprawny.

2£o'blgett>ad)fen, adi. rosy.

SBo'blgCÖJOgcn, adi. y-
czliwy.

So'hüjalieitf), adi. zamo-
ny, dostatni, majtny.

$80'l)l\)af>tnfytit,'sf. zamo-
no /"., majtno /., dobre
mienie.

2Bo'()(t)abtg, adi. (zestarza-

y) obacz SBofjlhabenb.

3£o'l)ltg, adi. id) fühle

mid) hier fo — czuj si tu-

taj tak dobrze; eine —
baljinfliefj'nbe (Sprache jzyk
przyjemnie brzmicy, mowa
melodyjna.

Söo'jjlflanß, sm. <e), pi.

•Hänge, miy, przyjemny
dwik, dwiczno /., pie-
wno f., harmonia /.

SÜSo'hMtngcnb, Bo'f)Uau-
ICllo, adi. mile brzmicy,
dwiczny, piewny, harmo-
nijny, melodyjny.

iöJo'bUaut, sm. -es, pi. =e,

obacz äBohlflang.

So'bUcbcn, sn. «§, dobre
ycie, rozkoszne ycie.

So'ljllÖbltd), adi. wielce

szanowny, przewietny.

SBo'hlmetnenb, adi. i adv.
w dobrym zamiarze, w dobrej

myli.

SBoIjlrebenb, adi. kraso

m owczy, wymowny.
aBofyrebenljett, sf. kraso-

mowstwo n
,
pikna wymowa.

So'hlrcbnet:/ sm. •>%, pi.

— , krasomówca m.\ dobry
mówca.

SÖO'ijIrtCd)cnb, adi. wonny,
pachncy.

2B0'I)lfd)mCtlcnb, adi. sma-
czny, arcysmaczny, smako-
wity.

So'ljlfdjmeder, sm. =§, pi.

— , smakosz m.
So'blfetlt, sn. *§, (dobre)

zdrowie n. auf ^jbr — ! zdro-

wie paskie!
SBo'hlftiMCrt, adi. w dobrem

pooeniu, w dobrych Bto-

ay\ y\ |r q f* n

SMlftanb, sm. -(e)3, 1)

dobre mienie, dobrobyt m.,

zamono/., pomylno /'.

;

fie leben im «e yj w dobro-

bycie; ber — eineS Sanbe
dobrobyt kraju; 2) przyzwoi-

to f., obyczajno /.

2ß0'f)ttat, •/. pi «en, do-

brodziejstwo n.

5Bo'i)Uäter, sm. -s, p}.—,
dobroczyca m., dobrodziej m.

So'ljUcUenn, sf. pi- =nen,

dobrodziejka /.

SBo'ljltättg, adi. dobroczyn-

ny, poyteczny, zbawienny.

Su'hUättgfeit, qf. dobro-

czynno f.

8Bo'l>tt8tigtcit«anftaW, sf.
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pi. -en, zakad dobroczynny,
dobroczynnoci.

2Bo'f)ttättgfrtt§concert,

SBo'ljUättflfeitSfonjcrt, sn. =e§,

pi. *e, koucert na cele dobro-

czynne.

2öo'IjitfittgIett§ftmi, sm. -e§,

zmys dobroczynny.

So'IjltättgfeU§t>emn, sm.
-e§, pi. =e, towarzystwo,

stowarzyszenie dobroczynne,

dobroczynnoci.

aßo'JjUättgfettSborftemtng,

sf pi =en, przedstawienie n.

na cel dobroczynny.

280'ljttlienb, adi. 1) do-

broczynny; 2) wywoujcy
mie uczucia, sprawiajcy
ulg, zbawienny.

2Bo'$Mun, lue, tuft, tut,

tat, täte itiorjl, baberooblgetan,

vn. 1) dobrze czyni, wiad-
czy dobrodziejstwa; 2) przy-

nosi poytek, ulg; ba§
2Jittei bat mir fefjr roofjfgetan

ten rodek dobrze mi zrobi,

przyniós mi ulg; 3) er fjat

mobt baran getan, nicbt fiin=

Jligeljen dobrze zrobi, e tam
nie poszed.

28o'l)ttimettb, adi. obacz
SBohlitingenb.

SBo'ljlÜÖerlegt, adi. dobrze
rozwaony.

Soljluntcrrirfjtct, adi. i)

dobrze wyksztacony; 2) do-

brze poinformowany.

So'Illtierbteitt, adi. wielce

zasuony, zasuony; ein »er

3Wann wielce zasuony czo-
wiek; tine «e (Strafe naleycie
zasuona kara.

SBo'Jllöerljaiten, sn. »§, do-

bre zachowanie si, dobre
sprawowanie si.

2Bo'ljUierlei(l/), sn. =§, po-

mornik górny, kupalnik ot.,

(rol.).

SBßO'^IÖCrftanbcn, adi. do-

brze zrozumiany; adv. rozu-

mie si.

200'jjIWetfe, adi. wysoce
mdry (jako tytu).

'SBo'Jjltüetöltifj, adv. bardzo
mdrze, przezornie.

SÖO'^ttDtffcnb, adi.— , bafj. .

.

(dobrze) wiedzc, e . .

.

SB&o'W-tooHeti, will, roiHft,

roili, rooHte roobt, b,abe n)or)t=

gerooEt, vn. jmnbm — sprzy-

ja komu, yczy komu do-

brze, by komu yczliwym;
rooblioollenb, ppr. i adi. przy-

chylny, yczliwy.

So'^tWOÄCn, sn. -S
/(
y-

czliwo /., przychylno f.,

sprzyjanie n.

0'I)IatCmcnb, adi. przy-

zwoity, przystojny.

So'l)lSUfnei>Cn, adi. wielce

zadowolony.

200'Ijnfcar, adi. mieszkal-

ny, w którym mieszka mona.
200'ljnlmrfeU, sf. stan mie-

szkalny.

2B0'I)tteR, vn. (fjaben) mie-

szka; roo roofjnft bu? gdzie

ty mieszkasz; auf bem Sanbe
— mieszka, y na wsi;

billig — mieszka tanio; 'er

njoljnt ftänbig in ^ßari§ stale

mieszka w Paryu ; bie SSÖIfer,

bie an ber Sonau — ludy
naddunajskie; fo roafjr ein

©ott im §immel roobnt jak
Bóg na niebie; bie Hoffnung
rcoljnt in feinem gierten na-

dzieja yje w jego sercu; in

feinem §erjen — alle £ugen=
ben w jego sercu gromadz
si wszystkie cnoty.

So'Ijngeö'tiu&e, sn. =3, pi.

— , budynek mieszkalny.

Sßo'ijnljaft, adi. zamie-

szkay, mieszkajcy, osiady

;

ftd) an einem Drte — nieber=

taffen osi w jakiej miejsco-

woci; an einem Drte — fein

by gdzie zamieszkaym,
mie gdzie swoj siedzib.

2Bo'I)nIjau§, sn. =fe§, 'pi.

=I)äufer, dom mieszkalny.

200'IjttKd), adi. mieszkalny,
wygodny do mieszkania; ba
£>au3 ift feljr — eingericfifet

ten dom jest wygodnie, przy-

jemnie urzdzony.
SBo'hnori, sm. «e§, miejsce

n. zamieszkania.

$8o'l)n$ai}, sm. «eg, pi.

=pläöe, obacz 2ßof)nort.

So'ljnfty, sm. =e, Sol)it=

ftätte, sf. siedziba /., sie-

dlisko w., miejsce n. zamie-
szkania; feinen — auffrblagen,

nehmen in . . . o3i gdzie;
oljne feften — bez staej sie-

dziby.

o'$nf!tiifte, sf. pi. =n, po-

kój m., izba mieszkalna.

Sulenber, 5Deutfdj=poInifdie§ SESSrterBu.

So'fjmtng, «/. pi. -en, i>

mieszkanie n., pomieszkanie
n. ; kwatera f., stancya f. ;

möblierte — mieszkanie, po-

koje meblowane; eigene —
baben mie wasne miezska-
nie, wasny dom; in meiner
— u mnie w moim domu ; ituffen

©te feine — ? czy wie pan,

gdzie on mieszka, czy zna pan
jego adres? elenbe — dziura

/.; 2) bez pi. siedziba /., sie-

dlisko n.; feine — an einem
Drte tjaben mie w jakiej
miejscowoci siedzib.

2Bo'Ijnung3än&enmg, sf.

pi. =en, zmiana f. mieszkania.

Söo'fynmtgSanjetger, sm. -g,

pi. —,
przewodnik mieszka-

niowy.

2Bo'I)nung3etHfdjietd)er, sm.

=3, pi. — , zodziej ot., wa-
mywacz m.

So'IjmtngSflekr, sm. =§,

pi. — , odnajmujcy ot. mie-
szkanie, gospodarz ot.

2Bo'l)miitg8martgeI, sm. =s>

SKO'IjtUtngSnot, sf brak ot.

mieszka.
So'IjnmigSmiete, sf czynsz

mieszkalny.

So'ljnungötjcränbcntng, sf.

obacz äüohnunggänberung.
So'IjnungStiernttetei:, sm.

=g, pi. —, obacz SU3o^nung§=

geber.

3öo'l)nung§t)Ctmtctung, sf.

wynajcie »., wynaj mywanie
n. mieszkania.

So'Ijnsimmer, sn. =§, pi.

— , obacz sJGBobnftube.

SoIjnjtnMw. «feS, pi =fe,

czynsz ot. za mieszkanie.

2Botttn)'t)(c), sm. =n, pi. =n,

wojewoda ot.

aöOttDO'bfdjaft, sf. woje-

wództwo n.

SBö'fben, va. (baben) skle-

pi, robi sklepienie
; fidj

—
pozosta w ksztacie skle-

pienia; in geroölbter ©ang
sklepio r kurytarz; eine ges

wölbte itirn wypuke czoo.

SÖ Mig, sf. pi. =en, skle-

pienie n., uk ot., wypu-
kosc i

2BoIf, sm. -eg, pi SBölfe,

1) wilk m.; Ijungrig rote ein
— fein by godny jak wilk

;

Heiner — szczeni wilcze:

55
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(przen.): ein — im Sdjafpelje

hipokryta m.; ber — läfjt oon

paaren, 06er nicht »on 2lrt

wilk wilkiem zostaje; wer

firf) jum ©djafe mad)t, ben

treffen bie SBölfc pokornego

kady gnbi; 3Kenfd)en roer»

ben JU SBölfen czowiek staje

si czowiekowi wilkiem

;

roenn man nom =e fpricht, [o

ift er nicht roeit o wilku mowa
a wilk tu; mit ben äßölfen

muf; man Reuten kto wlezie

midzy wrony, musi kraka
jak i one; ein — frtjjt ben

anberen nicht kruk krukowi

oka nie wydzióbie; 2) a) li-

szaj rcy, tocze m. ; b) wy-
przenie «., odparzenie n.,

otrb m., wilk m. ; sedno n.,

odsednienie n. (od konnej

jazdy); id) Cabe mir einen —
geritten natarem sobie wilka

na koniu; 3) wilk m., swo-

rze m,\ 4) wilk »»., skrzy-

nia /. z hakami do czesania

weny; 5) narduszek m.

(rosi.).

So'lfiJhlUtCl), adi. podobny
do wilka.

2BÖ'Iftf)en, sn. =§, wilcz

n., wilcztko n., wilczek m.

SÓlftlt, sf. pi. -MV., wil-

czyca f.

SWftfdj, adi. wilczy.

So'IfrCHtt, s/w. •§, wolfram

m. (pierwiastek chemiczny).

So'ifSanget, */. pi. -n,

elazka ^>?., samoówka /. na
wilki; caka zaogniowa.

So'lfSart, sf. pi. =en, 1)

rodzaj m. wilka; 2) natura

wilcza.

So'lfSöalg, sm. =e§, pi.

-bälge, wilcza skóra.

olfSoeere, sf. pi. =n,

pokrzyk m., wilcze jagody,

psianka czterolistna.

So'lfsbohne, sf. pi. -n,

wilczyn m., ubie m., wt-
eniec m.

SolfgONlt, */• plemi
wilcze.

SoffSetfen, sn. >§, pi. —

,

ob. SBolfaangel.

So'IfSfafle, sf. pi. -n,

samoówka /. na wilki.

So'lf§gerjijj, sn. -ffes, p
«ffe, szczka /. wilka.

So'lf£gcl)e»lf, sn. =§, wycie

n. wilka.

So'lf§gni&e, */. pi. °n,

wilczy dó, wilkownia f.

So'lfSljC^C, sf' szczuwanie

n. wilków, polowanie n. na
wilki.

So'If§l)imÖ, sm. -eS, jpZ.

-e, pies m. na wilki.

2B0'If§l;unßCr, sm. »§, wil-

czy gód.

SoIfSjagi), */. j> =en,

polowanie n. na wilki.

So ifäfirfcbe, */. pi. »n,

ob. SBolibeere.

Solfgllaiien, */. pi. wi-

dak m. (iol.).

2Ö0 IfIagCC, sn. =§, lego-

wisko wilcze.

So'lfömagen, sm. «§, pi.

=mägen, wilczy odek.
So'ff3mÜd), sf. 1) wilcze

mleko ; 2) ostromlecz m.
}

mlecz trujcy, mleczek m.,

mlecze m., czartowe mleko,

spatek m.
Sollet}, sm. *t$,pl. -e,

wilczura f.
.So'lfSradjen, sm. -§, pi.

— , wilcza paszcza; rozszczep

m., rozszczepienie n. podnie-

bienia.

Soifafdjlncijt, sf. pi. -en,

wilczy i ar.

So'lfäflltljt, sf. wilko-

actwo n.

SolftraMfraut, *h. .(e)3,

miernica wenista (rol.).

So IfSamrj, sf. tojad m.,

czerniec m.
So'Ifäjahn, sm. -(e)s, pi.

=$äbne, zb wilczy; wilczy

zb u konia; zb wyrasta-

jcy nad drugim.

Sö'lfdjen, sn. -s, pi. —,
1) chmurka /.; 2) (med.)

oboczek m., zamglenie n.

SottC, sf. pi. =n, chmura

/., obok m.; mit =n bebecft

zakryty chmurami; =n non
©taub tumany w. pi. kurzu;

=n Bon Sftaucfi kby m. pi.,

tumany dymu ; eine — »on

©efchoffen chmara pocisków;

bie ©onne bricfit burd) bie =n

soce przedziera si przez

chmury ; id) mar roie au3 ben

-n gefallen stanemjak wryty ;

(przen.) roelcbe — trübt beinen

©inu? jaka chmura zaspia
twoj dusz?
Sollen/ I. va. zamienia

na chmur; II. fid) — , va.

chmurzy si; pokry si
chmurami; tiefe Stauer roölft

fid} um feine ©ttrne gboki
smutek zachmurza jego czoo.

So'lfettan, ku chmurom,
obokom.

SoIIenarttg, adi. chmu-
rzysty, chmurowaty.

So'lfen&ma), sm. -3, pi.

"brücfoe, oberwanie n. si
chmury, deszcz nawalny.

äöo'Hcnbructortig, adi. ein

»er Stegen deszcz m. z ober-

wanej chmury, nawalny
deszcz; adv. jak z oberwanej

chmury.

2Bü'lfenI)tmmeI, sm. -s, i)

pochmurne niebo; 2) strefa

f. chmur.

SßO'IfettllOClj, adi. wysoki

jak chmury.

So'lfen!ra£er, sm. «§, pi.

— , wielopitrowy budynek.

So tfeitleer, Soifenlo«,
adi. bezchmurny, bez chmury.

So'lfenmafdjtne, */. pi.

=n, przyrzd teatralny (do

naladowania chmui).

SO'lfcnntCCr, sn. =e§, morze

n. chmur.

Solfcnföule, */. pi .=n,

sup m. oboków.
Solfenfdjtefjen, sn. *,

strzelanie n. przeciw gradowi
= öagelfdjiefeen.

Soifeitjitg, sm. p(e)8, pi
«^iige, przesuwanie n. si
chmur.

So'Ifig, So'lfidjt, adi.

zachmurzony, pochmurny.

So'üotbeit, */• pi =en,

1) robota weniana; 2) wyrób
weniany.

So'flaroeüer, sm. =§, pi
—, robotnik m. w fabryce

wyrobów wenianych ; robo-

tnik m. w czesalni weny.
So'fllUtig, adi. weniasty.

So'flau§ful)r, sf. wywóz
m. weny.

So'tt&aum, sm. -(e)ä, pi.

=bäume, drzewo baweniane,

pochowiec m.

So'Hberetter, sm. **>, pi
— przyprawiacz m. weny.
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So'ßfietCitung, sf. przy-

prawa f. weny.
SEMMume, sf. pl. =n,

wenica /., dziewanna f., sol-

nik m., broda /. Jowisza,

hemek m.
So'ttberle, sf. pl. *n, ko-

dra f., kapa /. weniana.

2Öo'W>iftel, */. pl. »n, bo-

diak leny.

SBO'ÜC,' */• i>Z. «n, l) wena
/;[; ©djafrootte owcza wena;
(przen. :) in ber — fi£en opy-
wa jak pczek w male;
Diet ©efcbret unb roenig —
wiele haasu o nic; 2) wena
/., meszek m., puch m. (na

owocach, kwiatach) ; sier /.

(zajcza).

Sfl'tten, adi. weniany.

2öo'0en, roitt, roittft, rota,

roottte, fiabe geroollt, I. vn. i

va. i) a) chcie, yczy sobie,

pragn, da, zamierza

;

roaS roittft bu? czego chcesz;

er roili fd&on gehen chce ju
odej, ma zamiar ju odej;
jo — eg bie Umfldnbe tego

wymagaj okolicznoci ; er

roiirbe e§"—, roenn er tonnte

chciaby, gdyby móg;
roittft bu nid)t geben? czynie
chcesz pój? roaä — ©ie?
czego pan sobie yczy, czego

pan chce? er roeif nidjt, roag

er roitt nie wie, czego chce

;

roie ©ott roitt! jak Bóg chce!

lieber — wole; id) roitt lieber

bier bleiben wol tutaj zosta

;

motten ©ie bic @iite babeit

moe pan bdzie tak askaw;
iomm, roir '— S3att fpielen

chod, pójdziemy gra w pi-
k; ber SSater roitt eg fo baben
ojciec wymaga tego; b) ber

©iirtel roitt nicht tjatten pasek
nie trzyma si; ber 9agel
roitt nidjt hjrau'g gwód nie

chce wyle; bag §o!j roitt

nid)t brennen drzewo nie chce

si pali; baä roitt mir nichi

auS bem ©inn to mi nie

wychodzi z gowy; bag roitt

mir nicht recht fdjemen to

mnie nie pizekonuje; bag

Unglücf raottte, bafj id) babei

roar nieszczcie zrzdzio, e
musiaem by przy tem; eS

roitt nidjt gefjen to nie idzie;

ba§ rootte id) eben feigen

wanie to chciaem powie-

dzie ; c) er mag — ober nicht

czy rad, czy nie rad; chcc,
niechcc; po woli, czy po
niewoli; id) mag fagen, roag

id) roitt chobym niewiem co

powiedzia; man fage, roag

man roitt niech mówi, co

chc; fei bem, roie ibm motte

niechaj bdzie jak chce 1 eg

mag gefd)eben, roag ba rootte!

niechaj si stanie co chce;

roie man eg nebmen roitt to za-

ley od zapatrywania; fo gem
id) aud) roottte gdybym nawet
chcia; d) rooUte ©ott! daj

Boe! roenn er fich bod) beffern

roottte ! gdyby tylko chcia
si poprawi; e) bag roitt

nidjtg fagen to nic nie znaczy;

baä roitt id) meinen jestem

tego pewnym, rozumie si;
baä roitt roag Reiften to ju co
znaczy ; id) roitt hoffen, bafj . .

.

spodziewam si, e . .
. ; /) —

©te 33rot, SBaffer? czy yczy
pan sobie chleba, wody?
jmnbm roobt, übel — by ko-

mu yczliwym, przychylnym

;

le komu yczy, by komu
nieprzychylnym; er roitt mei=

nen ob yczy mi mierci
;

roarte, id) roitt bid) ! poczekaj,

ja ci poka ! roitt er fort ! pój-

dziesz mi std ! — ©ie hinaus ?

czy chcesz pan wyj? id)

roitt nad) Som chc pojecha
do Rzymu; Ijod) ijinaug —
pi si wysoko; jmnbm gU

Seibe — atakowa kogo;
(przen.:) id) febe jefct, roo er

hjnaug roitt teraz widz, jakie

on ma zamiary, widz, dokd
on zda; 2) a) (roerben)

roittft bu fommm? czy przyj-

dziesz? roir — feljen zoba-

czymy; b) (im SBegriffe fein)

id) roottte gerabe ausgeben za-

mierzaem wanie odej;
id) [roitt mid) je|t antleiben

teraz chc si ubra; roag

id) fagen roottte com chcia
powiedzie; e§ roitt %a% roer=

t»en dnieje; fte roitt fingen

ona bdzie piewaa; er roitt

baoonlaufen on chce uciec;

) (tonnen) roag roottte er

machen? có on mia, móg
zrobi? rooljer roitt er fo oiel

©elb befommen? skd on

wemie tyle pienidzy ? d)

(muffen) bie 33erl)aftung roitt

mit aller SSorficht gefrfjeljen

przyaresztowanie bdzie mu-
siao by przeprowadzone z

ca ostronoci ; — ©ie
fd)roeigen! milcz pan! e) er

roitt eg fclbft getjört tyaben

mówi, utrzymuje, e to sam
sysza; bie ^ßofener geitung

roitt roiffen, bafj . . . gazeta po-

znaska, donosi, e ... ,
jako-

by...; man roitt ih,n geftem
im SIjeater gefeb,en baben mó-
wi, e widziano go wczoraj

w teatrze; fo roitt id) nid)tg

gefagt fjaben jeli tak, to

przypumy, e nic nie po-

wiedziaem ; II. roottenb, ppr.

i adi. mit freiem =em §er^en

z wolnego popdu serca; III.

geroollt, pp. i adi. bie geroottte

Siat zamierzony czyn.

SBu'Hett, sn. »o, chcenie

n., ch /., wola /., zamiar m.
;

mit bem — ift eg rtid)t immer
getan samo chcenie nie za-

wsze wystarcza; id) fenne fein

Sun unb — znam jego drogi

i zabiegi ; — ift Äönnen chcie
znaczy módz.

2Bo'fl(en)atfa3, sm. =ffeg,

weniany atlas.

Sör/aenbaum, sm. -eg, pl.

»bäume, obacz SBottbaum.

So'lI(cn)bamaft, sm. »eg,

pl. =>e, weniany adamaszek.

2Brj'a(en)fa&nf, sf. pl. '-en,

fabryka /. wyrobów wenia-
nych.

So'u(en)fa&rifant, sm. =en,

pl. =en, fabrykant m. wyro-

bów wenianych.
Sr/nettgaw, sn. =eg, pi.

•e, wóczka f., przdza we-
niana.

So'flertljanöei, sm. =g, han-

del m. wen.
So'Hcnfam(me)t, sm. ~e§,

pl. "t, weniany aksamit.

So'ttcnftoff, sm. H$, pl.

«e, 35ßo'ttenffiatc, sf. pl. =n,

materya weniana.
SBo'UentDe&er, sm. =§, pl

— , tkacz m. wenianych ma-
tery i.

So'Henjeitg, sn. »(e), ma-
terya weniana.

So'ttCtttragcn«, adi. weno-
nony.

55*
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So'llfabrtf, af. pl. »en,

obacz s.U>olienfabrif.

So'llfarber, am. «8, pl. —

,

farbiarz m. weny.
Solifiirberet', */. pl. -en,

farbiaruia /, weny.
SBo'flptn, an. =eä, pl. *e,

obacz übollengarn.

So'flgefäjäft, an. -es, pl.

«e, handel in. wen, sklep

m. z wen.
So'lfgraS, an. -fes, we-

nianka /., kucuka f. (rol.).

wos ?». weny; meszek m.,

weniste wosy.
200'ÜIjaartg, adi. wenisty.

ÄWUljattbel, sm. =§, han-

del m. wen.
2ßo'übänbier, sm. -g, pl.

— , handlarz m. wen.
2Bo'Mg, So'lltd)t, adi.

wenisty, weniasty, wen
pokryty, barwisty (sukno).

aöo'ilfomm, sm. -(e)8, pl.

=!ämme, grpla /., grzebie

m. do czesania weny.
ÜSo'llfämmer, sm. =§, pl.

—
i
grplarz m., ten, co czesze

wen.
SóWammaidjtne, */. pl.

=n, maszyna /. do grplowa-
nia, czesania weny.

So'üfratye, sf. pl. ?JI, ob.

SBoLlfatnm.

So'öfraut, an. =t§, pl.

»Iräuter, dziewanna /., mszy-

ca /., gorzyknot m., knotni-

ca polna.

SBoWremM */. pi. =n,

grpla /. do weny.
2Bo'Ilfrempemafinc, af.

pl. =n, maszyna /. do gr-
plowania weny.

5Bo'll!rem}Jler, am. »8, pl.

—
,
grplarz m. weny.

So'ÜmcuIt, «»». »e§, pl.

»märltc, targ m. na wen.
SBo'ltytttä, sm. -fes, pl.

»Je, cena f. weny.
3Bo'Ümd), adi. obfitujcy,

obfity w wen.
So'llmfecr/sw. =3, pi. —

,

ten, co skubie, drze wen.
SÖO'flfarl, sm. .(e)8, 'pl.

»jade, wór m. weny, wór ni.

na wen; (przen. :) wa-
tuch m.
Bo'Ufam(me)t, sm. -e8, pl.

=e, aksamit weniany.

Bo'flfdjerc, */., äöo'ilfdjut,

sf. strzyka f, strzy m.
weny.

äÖO'Ufdjltr, sf. obacz 2Bott«

fdjere, ©d)affd)ur.

2Bo'üf}nmier, sm. =3, ^?.

—
,
przdzacz m. weny.

SBoHunncm', sf. pl. *en,

przdzalnia /. weny.
2Bo'uft»nnerin, sf. pl. =nen,

przdka f. weny.
So'ttfttderet, af. pl. *en,

haft wóczkowy.
So'üllft, af. (pl. rzadko

SBoOufte), 1) rozkosz f.,

zachwyt m. = ©ntjücfen;

2) rozkosz (zmysowa), lu-

bieno f., rozpusta /.;

ber — nachhangen lgn do

rozkoszy, ubiega si za roz-

koszami.

500'UÜfttß, adi. rozkoszny,

lubieny, rozpustny; ein =e3

Sßetb lubiena kobieta.

Söo'üüftling, sm. <e)3, pl.

=e, lubienik ni., rozpustnik ni.

SSSo'flÖtel), an. -=3, bydlta
weniste.

So'ütoaren, sf. pl. obacz

SBolIenroaren.

So'üttmfdje, sf. bielizna

weniana.
aSo'fltDCber, sm. »3, pl. —

,

tkacz m. weny.
So'lüDteger, sm. =3, pl.

—, ten, co way wen.
Söo'ttpcljter, am. =3, pl.

—,
producent m. weny.

Söomt't, adv. 1) czem? —
fannft bu ba3 beroeifen? czem
moesz to udowodni; — feaft

bu ba§ gepu|t? czem to

czycie? 2) (relat) ber ©tocf,

— bu ibn gefd)lagen bajt

laska, któr go bie; bte

Hoffnung, — bumtrfd)metd)el[t

nadzieja, któr mi podchle-

biasz; ba§ ift'3, — id) nidjt

jufrieben Bin otó, z cse-

go nie jestem zadowolony.

Somö'gtitlj, adi. i adv.

moliwy, moliwie, jeli

moliwe.
SBona'u), adv. 1) o co? za

czem? do czego ? — l)a6en ©ie

mid) gefragt o co si pan
pyta? — riedjen biefe ©pet=

fen czem pachn te potrawy?
— foH id) mid) ridjten? do
czego mam sie zastosowa?

2) (relat.) do czego, wedle cze-

go; ba3 gtet, — man fdjiejjt

cel, do którego si strzela,

cel, do którego si dy; —
ftd) ein jeber ju 'richten &>
do czego si kady ma za-

stosowa; — jeber fortging

poczer kady odszed.

2B0'lttte, sf. (rzadko pl. -n)

rozkosz m., przyjemno /.,

rado f., zachwyt m., so-
dycz m. ; in einem 2Keere Don
— fdjrotmmen opywa w
morzu rozkoszy; id) tue «§

mit — czyni to z przyje-

mnoci; — unb SBe) roz-

kosz i ból.

Bo'mtc&cknb, 2Bo'mtek=
raitfu)t, adi. drcy z roz-

koszy, upojony rozkosz.

So'nnegcfitfil, sn. -(«)§, pl.

=e, uczucie n. rozkoszy;

ekstaza f.
Sffio'nnelCkn, sn. =§, roz-

koszne ycie.

So'nnemonot, sm. =,
So'nneuioni), sm. »(e)§, (mie-

sic) maj m.
Söo'nneraiiffi), sm. -e§,

upojenie n. rozkosz.

SBo'nncrCtd), adi. rozko-

szny, zachwycajcy.
9©&'mtefdfauer', sm. =§,

dreszcz rozkoszy.

aßo'nnefeltg, adi. bogi
z rozkoszy.

So'nncftunbe, */. pl. =n,

godzina/, rozkoszy.

SBo'nnctoumel, sm. »s,

upojenie n. rozkoszy.

So'nnctrünen, sf. pl. zy
radoci.

28o'mtetriinfen, adi. upo-

jony rozkosz, radoci.

SÜßO'ltnebOfl, adi. peen roz-

koszy, radoci.

Sßo'ttmg, 200'nmgttdj, rzad-

ko So'nncfam, adi. rozko-

szny, przyjemny, radosny,

sodki.

Sßora'lt, adv. 1) o czem,

po czem, czego? — Baben

©ie mid) erfannt? poczem
pan mnie pozna? — benfft

DU? o czem mylisz? — ift

er geftorBen? na co on umar?
2) '(relat.) bu metjjt gar nid)t,

— id) benie nie wiesz nawet,

o czem myl; id) roeifj gar
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nid)t, — id) mit ifjm bin nie-

wiem wcale, jak z nim stoj.

Sorttit'f, L adv. 1) na
czem, nad czem? — ft^en

©te? na czem pan siedzi? —
— fjaft bu bag 33ud) gefegt?

na czem pooye ksik?
— finneft bu? nad czem si
namylasz? — rcarteft bu?
na co czekasz? 2) (relat.) id)

tDcifj nid)r, — er ftefjt nie

wiem, na czem on stoi; id)

roeifj nid)t, — er roartet nie

wiem, na co on czeka; II.

(coni.) poczem = hierauf;
— er fagte poczem powiedzia.

Sorail'Ö, adv. 1) z czego?
— fctjUefeen ©te bag? z czego
pan to wnosi? 2) (relat.) bie

Sebe, — bu bag ftfjliefjeft

mowa, z której to wnosisz.

Söoret'n, adv. 1) w co? —
f)at er fid) gemifdjt? w co si
wmiesza? 2) (relat.) ber

©raben, — bag ßinb ftürgte

rów, do którego dziecko

wpado.
So'rfel, */. pi =n, okrga

opata, wiejaczka /.

Sfl'rfeltt, va. (Ijaben) prze-

wiewa, wywiewa (zboe).

2Bo'rflei', sm. *g, pi. —

,

ten co przewiewa (zboe).

2öo'rfntafu)iiie, sf. pi. °n,

maszyna f. do przewiewania.

SBo'rffdjaufel, sf. pi. =n,

opatka f., wiejaczka f.
üfiSori'lt, adv. 1) w czem?

w jaki sposób? — jetgt fid)

bag? w jaki sposób to si
okazuje? w czem to si ob-

jawia? — beftefjt biefe 9Ri=

fd)Ung ? z czego skada si ta

mieszanina ? 2) (relat.) —
inbegriffen wcznie; bag
gimmer, — id) fdjlief pokój,

w którym spaem.
SBoWtt/u), adv. obacz

SOBonad).

Sort, sn. =eg, pi. SDBbrter

i SBorte, 1) (pi. SBcrter)

wyraz m., sowo n. ; ein fran»

jöfifdjeg — francuski wyraz

;

ein neues — neologizm m.\

frembe — obcy wyraz; ner»

alteteS — zastarzay wyraz;

Sffiörter aug [ber ted)nifd)en

©pradje wyrazy techniczne

;

ein — rjtnemfügen doda,
wstawi wyraz; biefeä 9Bör«

terbud) umfafjt jroölftaufenb

3BÖrter ten sownik zawiera

dwanacie tysicy sów; bu
mufjt alle biefe äBörter aug=

roenbig fernen musisz si na-

uczy na pami tych só-
wek; — für — sowo w
sowo, dosownie; im roafjren

©inne beg =eg w waciwem
tego sowa znaczeniu; 2) {pi.

SBorte) sowo «.; bie 2Borte

ju einer 3Mobie sowa, tekst

do melodyi; mit biefen «en

ging er roeg powiedziawszy

to, odszed, wyrzekszy te

sowa, odszed; obne ein —
JU fagen nie powiedziawszy

ani sowa ; in =en ausbrücfen

wyrazi w sowach; mit

einem =e (jednem) sowem

;

fjarte «e przykre sowa; ab=

gebrotfjene --e urywane sowa,
wyrazy; ein — ju feiner Qt
powiedzie co w por

; fei=

nen =en nad) tjaft bu it)n be*

feibigt z jego mowy wnosz,
e go obrazi; bag finb teere

=e to s czcze sowa; mit

anberen =en innemi 6o-

wy; jmnbn mit leeren =en

abfpeifen zby kogo czcz
gadanin; bu nimmft mir bag
— aug bem 9JJunbe wanie
to samo chciaem powiedzie;

bag — nefjmen zabra gos;
umä — bitten prosi o gos;
bag — erfjalten otrzyma
gos; bag — ergreifen prze-

mówi; jmnbm bag — ent»

jiefjen odebra komu gos;
bag — führen mówi za dru-

gich, w imieniu wszystkich

;

nictjt au -e fommen fönnen

nie módz przyj do sowa;
jmnbm ing — fallen przerwa
komu; niete =e mad)en nie-

— potrzebnie duo mówi ; fein

— n>eiter,mef)r baoon! anisc-
wa wicej o tern, nie mówmy
wicej o tem

; feine «e (ab*)

mögen way sowa; =e mit

jmnbm rcedjfetn rozmawia
z kim, sprzecza si z him;

»on =en ju ©djtögen fommen
od sowa do bójki; ein —
gibt bag anbere od sowa do
sowa, sowo w sowo; fie

mufe immer bag lefcte
—

tjaoen musi mie zawsze
ostatnie sowo; id) fjabe aud)

ein — breinjuteben mam
take jeszcze co do gadania,

i ja w tej sprawie mam gos;
eg ift fein — über meine

Sippen gefommen anim si nie

odezwa, anim sowa nie pi-

sn; id) bitte bid) auf ein

paar =e prosz ci na sówko
;

im ftrengfien ©inne beg =e§

w najcilejszem tego sowa
znaczeniu; jmnbm gute =e ge=

ben prosi, napomina, baga
kogo; für ©elb unb gute -=e

z grzecznoci i za wynagro-
dzeniem; jmnbm bag — reben

broni kogo, ujmowa si za

kim ; 3) bag — ©otteg sowo
Boe; bag — ©otteg prebigen

kaza, nie sowo Boe; 4)

sowo w., przyrzeczenie «.;

fein — geben da sowo;
fein — galten dotrzyma
sowa; fein — bredjen za-
ma sowo; fein — urucf=

nebmen cofn sowo; jmnbm
aufg — glauben wieizy ko-

mu na sowo
;
jmnbn beim —

balten wzi kogo za sowo
;

oerlaffen ©te fid) auf mein —
niech si pan zda na moje

sowo; auf mein — ! na moje

sowo! sowo daj! ein SJiann,

ein — sowo si rzeko

;

ein äftann non — sowny
czowiek.

200'rtaMettmtg, sf. pi. =en,

soworód m., wyprowadzenie

«., pochodzenie n. wyrazu,

derywacya /., etymologia /.

SBO'rtttl)nitd)fett, sf. doso-

wne podobiestwo.

So'rtaf3ent, sm.^pl. *t,

akcent m. na wyrazie.

So'rtatm, adi. ubogi

w wyrazy.

Sßu'rtarmiit, sf. ubóstwo

ii. wyrazów.

SBo'rtauftoanb, sm. =e8,

szafowanie n. wyrazami.

So'rtbeftimmuno, */• pi-

=en, definicya /. wyrazu.

So'ttMepnn, sf. pi. =en,

odmiana /. wyrazu.

So'rtMIbung, sf. pi. -en,

tworzenie n. wyrazów.

So'rtWtnüljctr, sf. iepoia

wyazowa.
So'rtunttti, sm. .(e)3, pi.

=brücfje, zamanie n. sowa.
So'rtUrtidjig, adi. wiaro-
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omny, niesowny, nie dotrzy-

mujcy sowa; — werben
nie dotrzyma sowa, zama
sowo, przyrzeczenie.

2ßo'rt&nid)tgc(r), sm. =n,

pi. «n, wiaroomca m., prze-

niewierca m.
äßn'rttiriidjtgfett, sf. wiaro-

omstwo n.

Sö'rtdjen, sn. =§, pi. —

,

sówko «., sóweczko n.

Sö'rterbudj, sn. «(e)§, pi.

=biia)er, sownik m., dykcyo-
narz m.

Sö'rtcrbiid)et:fd)reiber, sm.
s§, autor m. sowników, leksy-

kograf m.
äöo'rterflänmg, sf. pZ. =en,

objanienie n., definicya /.
sowa.

Sö'rterberjeidjniS, sn. =ffe§,

pi. *ffe, spis m. wyrazów.
2Bo'rtfamtltc, sf pi. =n,

klasa f. wyrazów.

Sortfedjteret', sf pi. =en,

szermowauie n. sowami,
walka f. na sowa.

SBo'rtftufe, sm. -ffes, pZ.

-Pffe, 2$o rtfM, sf. pi. .-en,

potok ?w. sów.
So'rtfolge, sf. nastpstwo

W., szyk m. sów, porzdek
w. sów.

SBo'rtforfdjer, sm. =§, pj.
— , etymolog- m.

SBo'rtforfdjuitg, sf. pi.

«=en, e'ymologia /".

SSo'rtfügmtg, sf. pi. =en,

skadnia /., szyk w.
2So'rtfiigung3lel;re, »/.ska-

dnia /.

So'rtfiiljrer, sm. «§, pi.

—, upenomocniony mówca;
— einer ^Deputation przewo-
dnik m. deputacyi.

So'ttfÜIlC, */. obfito /.

wyrazów.

So'rtgebäd)tm§, sn. =fje§,

pami wyrazowa.

Söo'ttgefedjt, sn. =e§, pi.

=e, walka /. na sowa.
280'rtgeIIingel, sn. .§, na-

puszysta mowa.
So'rtgelelirfamfett, */.

uczono jzykowa
;
jzyko-

znawstwo n., lingwistyka /.

S93o'rtgelcittc(r)
/

sm. =n,
_pl. =(n), jzykoznawca m.,
lingwista f.

Sßo'rtge^JrnngC, sn. popisy-

wanie n. sie piknymi wyraza-
mi, przesada /., napuszysto
/. w wyrazach.

28o'rtgetreu, adi. i adv.
dosowny, dosownie, co do
sowa.

So'rtglftuMg, adi. atwo-
wierny, wierzcy kademu
sowu.

SÖo'rtfjcIb, sm. =en,pZ. .-en,

pyskacz m., szermierz m.
sowa, bohater gbowski,
fanfaron m.

So'rifampf, sm. -e§, wal-
ka f. na sowa, debata /.,
dysputa f.

SBü'rtlarg, adi. maomó-
wny ; lakoniczny.

Sßfl'rtfargtyeit, sf. mao-
mowno f.

SBo'rtflang, sm. *(e)s,

brzmienie n. wyrazu.

SSo'rtttauber, sm. =§, pi.—

,

ten co podchwytuje, nicuje
sowa.

2Ö0rtnauftcrCt', sf. pod-
chwytywanie »., nicowanie n.

sów.
2Bo'rlrant, sm. .(e)§, pusta

gadanina, jaowe sowa.
SBo'rtfrämer, sm. =§, pi.

—, frazeolog m., deklama-
tor m.

200'rtfnttf, sf. krytyka
wyrazowa.

So'rtfÜnftClCt, sf. przesada

/. w stylu.

SBo'rtfiirjung, sf. pi. »en,

skrócenie n. wyrazów.
200'rtlttllt, sm. «e§, brzmie-

nie n. (dosowne); nadj bem =e

beö ßontrafteö wedle brzmie-
nia kontraktu; ber — beä

Strtifel ift ceränbert roorben
brzmienie tego artykuu zmie-
niono.

200'rtltd), adi. 1) dosowny ;

adv. dosownie, sowo w so-
wo, ywcem ; eine =e Ü6er=

fefcung dosowny przekad;
etroaä — au§ einem 33ud)e

abfdjreiben dosownie, sowo
w sowo, ywcem odpisa
co z ksiki; 2) sowny, na
sowach polegajcy; eine -e

Seletbigun, sowna obraza.

9Bo'tlO§, adi. nie mogcy
wydoby, wymówi ani so-
wa, bezsowny = fprad)Io§.

So'rtmadjer, sm. «=§, pi.

— , sowotwórca m.\ frazeso-

wicz m., blagier m.
SBortmadjcrct', sf. sowo-

twórstwo n.) frazesostwo n.,

blaga /.

Sfl'tttttangcl, sm. *§, brak
m. sów, wyrazów.

SÖortmengerei', */. miesza-

nina f. sów.
So'rtriüfel, sn. «§, pi. —

,

logogryf m., amigówka sy-

labowa.

So'rtregtfter, sn. =g, pi.

— , spis m. wyrazów.
200'rtretdj, adi. obfity w

wyrazy, sowa.
SBo'rtreidjtum, sm. =§, ob-

fito f. w wyrazy, sowa.
So'rtfdjUtj, sm. =e§, skar-

bnica f. wyrazów.

So'rtfdjmafl, sm. =(e)3, na-

wa m. wyrazów, sów; baS

aHe ift leerer — wszystko
to puste gadanie.

äßo'rtftttn, sm. «<e)§, zna-

czenie n. (dosowne) wyrazu.

2Bo'rtftneI, sm. .(e)§, pi.

=e, igraszka /. sów; kalam-
bur m.

SBo'rtfteflitng, sf. szyk m.,

ukad m. wyrazów.

2330'rtftrett, sm. =e§, sprze-

czka /., spór m., dysputa /.

200'rttartf, sm. «(e)S, pi.

=e, taryfa f. od wyrazów.

So'rtitberftuff, sm. =ffe§,

nadmiar m. sów.
äßo'rtlimtrilbling, sf. prze-

ksztacenie n. wyrazu.

So'rtiingeljeitcr, sn. =§, pi.

—, wyraz dziwacznie utwo-
rzony.

So'rtöerfitniMng, sf. pi.

=en, poczenie «., zwizek
m. wyrazów.

28o'rtbert>rel)er, sm. =§,

pi. — , krtacz m.
SBo'ribcrbreljimg, */. pi.

itn, ten co przekrca czyje
sowa.

SBo'rtberfe^ung, sf. pi. »en,

przestawienie n. wyrazów.

So'rtbcrftanb, sm. =es,

cise znaczenie wyrazu.

So'rttoertoedjf(e)faitg, */.

pZ. =en, przemiana n. wy-
razów.

2£o'rtberjetd)nt§, *». -ffeg,

pZ. =ffe, spis n». wyrazów.
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993o'rtüorrat, sm. «(e)§, ob.

3ßortfd)ac.

So'rtwedjfel, sm. =g, l)

rozmowa/, na przemian; 2)

sprzeczka /., spór m., prze-

mówienie n. si z kim ; in

einen — geraten przemówi,
poswarzy si z kim.

So'rtttiUj, sm. =e§, pi. =e,

kalambur m.
So'rtjaullCr, sm. =g, czar

m. sów.
2ßo'rtäetd)en, sn. «§, p/. —

,

znak m. na wyraz.

SBorü'ber, adv. i) z czego?

o czem? o co? — fireiteft

bu? o co si sprzeczasz?; —
ladjen ©ie? z czego si pan
mieje? — btft bu geftolpert?

na czem potkne si?; 2)

(relat.) ba§ ift e$, — id) mid)

frönte otó z tego si tak

martwi; bie SBrücfe, — id)

gehe most, przez który prze-

chodz.
SKoriTttt, adv. ob. Söarum.

SÖoru'nter, adv. i) pod
czem? midzy co? — foH id)

©ie jaulen? pomidzy których

mam pana zaliczy? — fiat

ba$ geftanben? pod czem to

stao'?; 2) (relat.)i eine 3teben3*

art, — man nichts oerfte^t

frazes, który nic nie wyraa

;

»tele 2Kitglteber, — aud) id)

Bin wielu czonków, pomidzy
którymi i ja jestem.

S&Ofe'Itlft, adv. gdzie, w
miejscu.

SBobO'lt, adv. 1) o czem?
— fprtdjjt bu? o czem ty

mówisz? — lebt biefe grau?
z czego yje ta kobieta? —
lebt ber Kranie? czem si
odywia chory ? 2) (relat.) ba<§

©ttttf, — bie ftriif fdjreibt

sztuka, o której krytyka pisze;

bie ©efeUfchaft, — bie ERebe ift

towarzystwo, o którem jest

mowa.
SflÖO'r, adi. 1) przed

czem? — haft bu Stngft?

czego si lkasz ? 2) (relat.)

id) fenne nicfjtg, — id)

mid) fürcfiten mürbe nie znam
niczego, czegobym si ba.

Sot)too'&e, sm. -.XX, pi. -.w,

obacz äBoiroobe.

ÜÜÖOJtl', adv. 1) na co? po
co? — bient ba§? na co, do

czego to suy? — baö üiele

SBeinen? na co tyle paczu?
2) (relat.) do czego; id) roeij}

nicht, — id) bir raten foU nie

wiem, do czego ci radzi; id)

muf; mid) — entjcfieiben mu-
sz si do czego zdecy-

dowa.
2£racf, sn. =(e)§, pi. »e,

1) szcztki pi. rozbitego

okrtu; '2) 2ßracf, SBracfung,

sf. ;
— ber SOiagnetnabet zbo-

czenie »., deklinacya /. igy
magnetycznej.

SßcflCf, adi. co, co jest

do niczego.

2£ra'cfgut, sn. =(e)§, pi.

«guter, morszczyzna /., adu-
nek m. rozbitego okrtu.

Sra'cfredjt, sn. <(t)§, ob.

©tranbrecbt.

Srt'cfcn, va. (ftaben); ein

93oot — wprowadzi w ruch
czóno jednem wiosem.

Sn'ttgett, va. (fjaben) wy-
krca, krci; SBäfcfie — wy-
krca bielizn.

jfen'ngmafdjtne, sf. pi. =n,

maszyna /. do wykrsania
(bielizny).

Sßnt'de, sf. pi. =n, bru-

kiew f., karpiele pi.

Sßlt'djer, sm. =g, lichwa f.,

lichwiarstwon.;— treiben pro-

wadzi lichw; auf — leiten

poycza na lichw; (przeo.)

eine SDBobltat mit — oergelten

odpaci dobrodziejstwo z do-

kadem.
Su'djerulume, sf. pi. «n,

zotokwiat m., zocie m.
;

gelbe — jastrun m., chryzan-
tema f.

SBltdjem', sf. lichwiar-

stwo n.

SBu'djerer, sm. -§, pi. —

,

lichwiarz m.

Sit'djerin, sf. pi. =nen,
lichwiarka f.

ÜÖSu'djergelb, sn. *e8, pie-

nidze lichwiarskie.

Su'djergcfdjäft, sn. -(e)s,

pi. »e, interes lichwiarski.

Söu'djergefe^, sn. »e§, pi.

-e, ustawa /. przeciw lichwie.

Su'u)crl)aftf *Bu'u)eritd},

adi. lichwiarski
;

po lich-

wiarski!.

Söu'djerju&e, sm. -n, pi

«n, yd m. lichwiarz, yd
trudnicy si lichw.

Sit'djew/ vn. (tjaben) 1)

(wy)buja, zbytnio si krze-

wi, zbytnio si rozrasta;

roudjernb, ppr. i adi. wy-
bujay, rozkrzewiony ; 2) li-

chw si trudni, dawa, po-

ycza na lichw; (przen.:)

hojnie czem szafowa; mit

feinem ^funbe — talenta

swoje zuytkowywa.
Su't&etyffattäe, sf. pi. *n,

rolina atwo si krzewica.

aßu'djeniitg, sf.pl. =tr\, i)

bujanie n. ; 2) (jako skutek)

wybujao f., narol /.; er

bat =en in ber ?iafe ma wy-
bujaoci, narole w nosie.

2Bu'djerjtn3, sm. =fe§, pi.

=fen, procent lichwiarski.

2öltd)§, sm. =fe§, 1) wzrost

m; einen fdjönen — haben
by adnego wzrostu; 2) to

co w pewnym czasie uroso,
urost m. ; ttod) im =fe fein

by jeszcze w okresie wzrostu

;

ber — eines $ahreg wzrost

m. plon m. jednego roku.

S95Ü'd)ftg, adi. rosy.

SÖUdjt, sf. 1) ciar m.,

moc /., sia /. ; ber ©egen=
ftanb fisi mit ganjer — herab
przedmiot upad z ca
si na dór; bu follft bie —
meines 2lrme§ fennen lernen
zaznaj si mojego ramienia;

2) dwignia /., drg m. do
dwigania.

2öu'd)tel, sf. pi. >w, lego-

mina /. z ciasta drodo-
wego.

Su/djtett, I. vn. (haben)

ciy, by cikim; bte =be

^)anb cica rka; II. va.

(Ijaben) podwaa.
Su'^ttg, adi. ciki, silny

;

ein =er ©a)tag potne ude-
rzenie.

SÜ'fileit, vn., va.
r

i vr.

(^aben) ry, rozkopa, grze-
ba; gmera, babra si; fid)

in bie ©ebe — wry si w
ziemi, zary w ziemi, za-

kopa si w ziemi; ein Sod)
in bie ©rbe — wyry dziur
w ziemi; ba§ Süaffer Bat ftd)

ein neues S3ett geraühlt woda
wyobia sobie nowe oe

;

(przen.:) unter SBüdjern —



SBii'Ijlcr 872 3Su'iiberetfd}einuttß

grzeba, gmeia w ksikach;
in ben (Sachen — grzeba w
rzeczach; in feinen ©djäfcen
— grzeba w skarbach ; ber

@b>get$ nuihlte in [einem §er=

jen ambicya rozpieraa go;

eä roühlt mit im 2Jagen krci

mnie w odku; fie — gegen

iljn agituj przeciwko niemu,

podkopuj go.

ÄMi'ljlcr, sm. =§, pi. —

,

1) ten co ryje, grzebie, kopie,

gmeracz m.\ 2) agitator m.

2Biii)leret', sf. 1) grzebanie

n., kopanie »., gmeranie «.;

2) podkopywanie «., intry-

gowanie »., agitowanie iu,

machinacye polityczne.

SÜ'&ICrtf(J), adi. podko-

pujcy, intrygujcy, agitu-

jmy-
2Bit'l)imau3, sf. pi. =mäufe,

leming m.
SBlt'ljne, sf. pi- 'n, prze-

rbla f.

'SBulft, sm.*tS, pSBttlfte,

1) nabrzmiao f., wypu-
ko /., nadto /., wa m.,

walik m.\ — ber ^ilje opona

/. ; 2) waek m., podkadka
/. pod wosy (u kobiet); tur-

niura f. (przy sukniach ko-

biecych); 3) pukiel m. (wo-
sów); 4) toczenica f., tok m.,

spodek m. wieka (przy su-
pach).

Su'iftartig, 2Bu iftfiJrmig,

adi. nabrzmiay, wydty, na-

dty.
Sulfihaar, sn. .(e)3, wo-

sy nastawione na podkadce.

££u'ifttg, adi. nabrzmiay,
wydty; .-e Sippen pene, wy-
dte wargi.

'Sll'lftliltg, sm. -(e)3, pi.

=e, posadka /. (bot.).

SBu'IftUng, sf. nabrzmie-

nie ii., napcznienie n.

SBlinb, adi. i adv. ranny,

zraniony, bolcy, zbolay; =e

g-iij^e bolca nogi; eine =e

©tefle rana /.; jmnbn —
ichlagen bi kogo a do ran;

ftd) Sie güfce — laufen na-

biega si do upadego
; fidj

— liegen odlee si
; ftdj

—
reiben otrze si, zetrze
sobie skór do krwi; fict)

—
reiten otrze si na koniu;
(przen. :) ein -e§ §erj zranione

serce; baä ift ein -er $unft

bei mir jestem na to bardzo

czuy, jest to u mnie drali-

wy punkt.

SBu'nbarjnet, sf. pi. -en,

lekarstwo n. na rany.

Su'nbaranetfunbe, SBu'nb-

OrjnCtfunft, sf. chirurgia f.

Su'nborsneifu^ule, sf. pi.

«n, szkoa chirurgiczna.

Su'nbarjt, sm. »e, pi.

sargte, chirurg m.

2Bu'nbäratltuJ, adi. chirur-

giczny.

Su'nbüalfant, sm. •>%, bal-

sam gojcy rany.

Su'llbe, sf. pi. =n, rana,

/., skaleczenie n. ; eitembe
— ropica si rana; jmnbttt

eine — fcblagen zada komu
ran, zrani kogo; eine —
befommen odebra ran; mit

=n bebecft pokryty ranami;
(przen.:) eine — roieber auf»

reifjen wznawia dawne bole;

bu rjaft tfjr bainit eine tiefe —
gefchlagen zadae jej tern

cik ran.
SÖli'nbbeijIUlblling, sf. le-

czenie ii. ran; offene — le-

czenie ran otwarte, bez
osony.

SBu'nbfiranb, sm. <e)§, zgo-

rzel szpitalna.

SÖU'nbbt^ljtÖCrte, sf. bonica
przyranna.

äBu'nbetfen, sn. =§, pi. —

,

sonda /., szukado n.

Su'nbenmaf, sn. =, =e,

blizna /.

;

bie =e ©Crifti,

be heiligen granjifu rany
Chrystusa, witego Fran-
ciszka.

2£ii'nber, sn. =§, pi. —

,

1) cud m.\ ber ©laube an
— wiara w cuda

; fie ift

rote burd) ein — gerettet u)or=

ben ocalaa jakby cudem ;
—

tun, roirfen robi, czyni cu-

da; (pizen.:) erbat — getan

dokaza cudów; fie ift ein

— non ©tfjönfjett jest cudem
piknoci; 2) dziw m. ; bü

roirft — feE)en zobaczysz dzi-

wy, z(a)dziwisz si; e ift fein

— wenn bu franf bift to nic

dziwnego, to nie dziw, e
chorujesz; ma — , bafj . . có
dziwnego, e ... ; e§ nimmt
mid) — dziwno mi, dziwi

si; e§ fott mid) — nehmen,
roenn . . . bardzo by mi byo
dziwno, gdyby...; id) badjte

— mag t umr mylaem,
e to Bóg wie co dziwnego;

er bilbet fid) — roa8 barauf

ein on sobie Bóg wie co wma-
wia

; fein blaueS — fe&en,

erleben doy, doczeka si
dziwu.

2£u'nber(H)fe(, sm. =§, pi.

=äpfef, balsamka /.

Su'nberbar, adi. i adv. i.

cudowny, cudownie, dziwny,

dziwnie; eine =e Sdjönljeit

cudowna pikno; -( 2tn=

tagen wspaniae, cudowne
ogrody; — ausgeführt cudo-
wnie wykonany; ba =fte ba=

bei ift najdziwniejsze przy-

tem jest; ber Sufall fpiett

bod) manchmal — przy-

padek czasem dziwne pata
figle; II. ba§ SBunberbare, sn.

bag grenjt an — to graniczy

z cudem; baä — an ber @ache

ift dziwne w tej rzeczy jest,

e . . .

Su'nberuarfrit, */. i) dzi-

wno f., dziwna rzecz; 2)

cudno f., wspaniao /.

Slt'llberflOU, sm. =e3, dzi-

wna budowa; cudowna bu-

dowa.

SSu'nbcrbctimt, sm. .(e)§,

pi. «bäume, rcznik m., kle-

szczownia /.; gemeiner —
drzewo rycynowe.

Su'nberiilb, sn. =(e)s, pi.

=er, cudowny obraz (czynicy
cuda).

2Ba'nberufume, sf. pi. n,

dziwaczek m., cudaczek m.,

rozciemla f. (rol.).

Su'nbcrbtng, sn. =(e)8, pi.

=e, cudotwór m., dziwolg m.,

dziwo ii., cudo ii. ; dziwna
rzecz; fie erjagt =e oon ihrer

3leife opowiada cuda, dziwa
o swej podróy.

Su'ttberboftor, sm. =§, pi.

=en, szarlatan m.

Su'llberCrbe, sf. gatunek

glinki.

2£u'nbererHiining, */. wy-
kadanie n., wytómaczenie
n. cudów.

3öu'nbererfu)einung, sf. pi.

=en, dziwne, cudowne zjawi-

sko; fenomen m.
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Su'nbergak, */. pl. «n, l)

dar m. czynienia cudów; 2)

dar nadzwyczajny, talent cu-

downy, nadzwyczajny.

Sßun'bergefdjidjte, sf.pl. =n,

historya f. o cudach; 2) dzi-

wna historyk.

28u'nbergef djityf, sn. *e§, pi.

=e, cudne, cudowne stworzenie,

cud m., fenomen m.\ dziwne
stworzenie.

2ßu'nberglau&e, sm. =ng,

wiara /. w cuda; cudowna
wiara.

SÜÖlt'nuerglällllig, adi. wie-

rzcy w cuda.

SÖU'nÖCrgrOß, adi. dziwnie

wielki, ogromny.

26ll'n&erl)0tt>, adi. cudo-

wnie pikny, przeliczny,

zachwycajcy.
Su'nberi;nnt, sn. =(e)3, vi.

=fiörner, zaczarowany róg.

Su'llberhÜbfd}, adi. prze-

liczny.

Söu'nberftnb, sn. =e§, pi.

«tX, cudowne dziecko.

Su'nberfont, sn. =(e)§,

yto arabskie.

SÖU'ltberfraft, sf. sia cu-

dotwórcza, cudotwórczo f.

Su'nberfiiv, sf. pi. »en,

cudowna kuracya.

Stt'Rberlamjje, sf. pi. >n,

cudowna lampa.

2Bu'nberlanb, sn. *(e)8
;

kraina f. cudów, cudowny
kraj.

Siöu'nberlaterne, */. pi. --n,

latarnia magiczna.

Su'nbCdidj, adi. 1) dzi-

wny, osobliwy; 2) dziwa-

czny, cudacki; — roerben

dziwacze; =e3 3ettg machen
cudaczy; ein ser Äauj dzi-

wak m., cudak m., orygina m.

äBu'nberltdjfett, sf. pi. =en,

dziwno f. ; dziwaczno f,
ekecentryczno f.

Su'nbcrltClllidj, adi. cudo-

wny, przedziwnie miy, uroczy.

Su'Hbermad)t, sf. pi.

«mächte, cudowna moc.

Su'nberntamt, sm. »eg, pi.

cudowny m; cudotwórca m.

Su'nberritördjett, sn. «3,

pi. —, cudowna bajka.

äöu'nbermtttel, sn. •>§, pi
— , cudowny rodek,

Su'nberu, I. va. (fiaben)

impers. dziwi, zadziwia;!

eg nmnbert mid), baj dziwi

mnie, e . . ; eg jotlte mtdt)

bod) —, roenn . . . zdziwioby
mnie, gdyby . .

. ; lajfen ©ie

fidj bag nicht — niech to

pana nie dziwi; II.' fidj —

,

vr. (t)a6en) dziwi si; ©ie

roerben fid) — zdziwisz si
pan; id) nntnbere mtd) gu

f)Ören jestem zdziwiony sy-
szc, dziwi mnie sysze; id)

farm mich ntd)t genug barüber
— nie mog si temu do
nadziwi.

SSSit'nberniteHc, */. pi. =n,

cudowne ródo.
äBu'nbemtd), adi. i) ob-

fity w cuda; 2) przedziwnie

bogaty.

Sßu'nberring, sm. «(e)g, pi.

=(*, cudowny, zaczarowany
piercie.

Su'nberfalj, sn. =e§, sól

glauberska.

SSßu'nbcrfant, adi. obacz

SBunberbar.

SSu'nbcrftfjÖn, adi. cudo-
wnie pikny, cudowny, prze-

cudny, cudnej piknoci.
Slt'nberfeHett/ adi. nad-

zwyczajnie rzadki.

äÖU'nbCl-ftjiegd, sm. «3, cu-

downe zwierciado.

SBu'ubetflldjt, sf. mania /.,

Sön'nbertat, sf. cudowny
czyn, cud m.

aöiTnberiiüer, sm. =3, pi.

— , cudotwórca m.

Su'tlbertättg, adi. cudo-

wny, cudotwórczy.

Su'nbertättgfett, sf. cudo-

twórstwo n.

Su'nbertier, sn. *(e)g, pi.

=e, dziwotwór m., cudotwór

m., potwór m., fenomen m.
Su'nbCrÜOÜ, adi. 1) peen

cudów; 2) przecudowny, prze-

cudny.

Sit'nberioeijen, sm. «=§,

pszenica arabska.

SBu'nbertoelt, sf. i) wiat
m. cudów; 2) cudowny wiat.

äöu'ubcrtijerl, sn. =(e)3, pi.

=f, 1) cud m.\ 2) cudowny
utwór, cudowne dzieo.

Su'nberjeidjen, sn. «8, pi.

— , cudowny znak, cud m.

SBirnbfteher, sn. =g, go-

rczka przyranna.

2Bu'nbgelcutfen, adi. =e

jjüfje nogi rozranione z cho-

dzenia.

2Bu'nbfraitt, sn. .(e)g, pi.

Kräuter, ziele tt. nawuci
pospolitej, rozchodnik m.,

wronie maso, przelot m..

wenica /.

äBu'nbmal, sn. =(e)g, pi.

»e, blizna f.

2Bu'nbnitttel, sn. =»§, pi.

—, rodek tn., lekarstwo n.

na raDy.

2Bii'nb})f(after, sn. =g, pi.

—
,
przylepiec glejtowy, pla-

ster m. na rany.

Sßutt'brotlauf, sm. :(e)g, pi.

=Iäufe, 2öu'nbrofc, sf. pi. =n,

ró« przyranna.

Su'nbfalDe, sf. pi. =n,

ma /'. na rany.

Su'nbfdjttiumm, sm. <e)g,

huba agwiowa.
äöu'nbfetn, sn. °§, 1) wy-

przenie n., odparzenie n.,

starcie n. ; 2) sedno »., od-

sednienie n. (u konia).

SBu'ubftarrframjjf, sm.

=(e)g, pi. Krämpfe, tec przy-

ranny.

SBa'nbfteut, sm. -(e)g, pi.

s?
f
aun miedziowy.

Söii'nbtrjaffer, sn. =3, i)

woda /. na rany; 2) woda
ciekca z ran.

2Bunfd), sm. =e8, pi.

SBitnfche, 1) yczenie w.,

pragnienie n. ; id) bege nur

oiefen einen — mam tylko

to jedno yczenie; jmnbg
— erfüllen wypeni czyje

yczenie; fromme SBünfdje

pobune yczenia ; auf meinen
— na moje yczenie, da-
nie; auf allgemeinen — na
ogólne danie; e§ gerjt aKe3

nad) — idzie wszystko po

myli; 2) ein automobil ift

mein größter — samochód

jest mojem najwikszem y-
czeniem; ber— meiner -Dlutter

mar, bafj id) Se&rer mürbe
yczeniem mojej matki byo,
bym zosta nauczycielem;

3) (©lüdtrounfd)) yczenie ».,

gratulacya /.; meinen herj=

Itdjften — jum Namenstag
moje najserdeczniejsze y-
czenie imienin.

SÖÜ'nfdjClrilte, sf laska /.,
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rózga wieszcza/czarodziejska,

speniajca yczenia.

äÖÜ'nfdjClt, va. i vn. (t)aben)

1) yczy sobie; roag — ©ie?
czego pan sobie yczy ? id}

nmnfd)e ein gutes gimmer
chciabym mie dobry pokój

;— ©ie beute in§ Sbeater ju

geben ? czy yczy pan sobie

pój dzisiaj do teatru? —
©te biefe ©pifce ju laufen?

czy chce pan kupi t ko-

ronk? ju roem — ©ie? do
kogo pan sobie yczy? id)

roünfdjte mir jroar ein §au
chciabym, radbym mie
wprawdzie dom; ' id) roünfd)e

ifjn non f)ier fort radbym, aby
si std oddali; es läfjt üiet

JU — übrig pozostawia wiele

do yczenia; 2) yczy czego;

jmnbm ©iütf, gliicflid)e 3"Jetfe

— yczy komu szczcia,
szczliwej podróy; guten

%a — powiedzie dzie
dobry; anjeneljme getertage
— yczy komu wesoych
wit; id) roünfdje rooijt ge=

rubt ju f)aben spodziewam
si, e spdzi dobrze noc;

jmnbn jum teufet — odesa
kogo do dyaba.

8ßü'ttjd)en3ti)ert, 2Bii'n=

fu)en§HJÜCbtg, adi. podany,
godny yczenia.

Stl'ltfu)form, */. tryb y-
czcy.

'Su'nfd)met(ef
adv. 1) spo-

sobem yczenia, dania; 2)

trybem yczcym.
SBiritfdjjettel, sm. =g, pi.

— , kartka /., na której si
spisuje yczenia.

Sü'rbe, */• pi. =n, go-

dno /.; powaga /. ;
jmnbn

nad) feiner — bebaubeln tra-

ktowa kogo wedle jego za-

sug; er ertrug fein Unglücf
mit — znosi swe nieszczcie
z godnoci; feiner — etro.

»ergeben uchybi wasnej go-
dnoci; id) halte eö unter
meiner — uwaam to jako
niej mojej godnoci bdce;
2) stopie m. (akademicki);
jmnbm eine afabemifdje— oerleiljen nada komu
stopie, tytu akademicki;
(Suer Söürben! Wasza Mo!
(St)rn>uröen, §od)roürben

i Wasza Wielebno; 3) dosto-

jestwo n., zaszczyt m.
;

ju

ben böchften =en gelangen

doj do najwyszych za-

szczytów; id) ftrebe nad) hoben

=n d do dostojestw

;

=n fib SSiirben zaszczyty

ci.
SS^ii'rÖClOÖ, adi. bez go-

dnoci.

SÖü'rbcnträncr, sm. «3,

pi. — , dostojnik m., dygni-

tarz m.
Sßit'röebott, adi. peen go-

dnoci, powagi.

SBÜ'ritg, adi. 1) godzien,

godny; er roar biefer 21ug=

jeidjnung nid)t — nie by
godny tego odznaczenia; er

ift emeg befferen Sofeg —
godzien lepszego losu; 2)

godny, wart, zasuony; ein

=er 2Rann zasuony m;
eine =e ©träfe zasuona kara;

3) er bat eine =e Haltung
godnie si zachowuje; adv.
zasuenie, wedle zasug,
godnie.

Sßü'röigen, va. (fjaben) 1)

oceni, susznie osdzi,
uczci, szacowa; id) mür=
big Sfjre ©efüt)Ie oceniam
paskie uczucia; er roeifj beine

Serbienfte nicht ju — nie

umie oceni twoich zasug

;

2) jmnbn feiner Slntroort —
nie uzna kogo godnym od-

powiedzi ; er roiirbigte fie

taum eines Slicfeg nie uzna
za warte spojrze na ni; er

roürbigt mid) feiner greunb=
fcbaft zaszczyca mnie swoj
przyjani; 3) (rotirbig ma»
eben) uszlachetni.

Sü'rbigfett, sf. godno f.,

zasuga f.

aBü'rbigung, sf. pi. =m,
ocenienie «., uczczenie w.,

osadzen'e «., kwalifikacya f.

Butf, sra. .(e), pi. SBürfe,

1) rzut m.; auf einen —
jednym rzutem; ein — mit
einem ©tein pocisk kamie-
niem; ein — mit bem 9?efce

zarzucenie n. sieci; einen —
roett na odlego rzutu;

(przen. :) ber — ift gefcheben

rzecz dokonana; roenn ber

grofce — gelungen jeli wielki

zamiar si powiedzie; jmnbm

i in ben — fommen wej
komu w drog, nawin si
komu, zaj komu w drog

;

2) pomiot m. ; ber ganje —
^>unbe wszystkie szczenita
jednego pomiotu; 3) wapno
narzucone, tynk m.\ ber gange
— ift non ber SJiauer abge=

fallen cay tynk opad z

muru; 4) rodnica /"., czci
pciowe zewntrzne (u zwie-
rzt); 5) bydl poarte przez
wilka.

SBu'rfangel, sf. pi. sn,

zwyka wdka.
2011'rfafer, sm. =§, pi. —

,

kotwica f. do holowania.

Su'rfbettiegung, sf. pi.

=en, ruch przez rzut spra-

wiony.

Sü'rfel, sm. -g, pi. —

,

1) szecian m., kostka /.

;

fdjneibe ba gleifd) in Heine
— p okraj miso w mae
kostki; 2) kostka /. do gry;
— fpielen gra w koci,
kostki; (przen.:) ber — ift

gefallen ko rzucona.

aBii'rfelfiedjer, sm. §, pi.

— , kubek m. na kostki.

Sü'rfelbetn, sn. =e§, ko
szecienna (anat.).

SBü'rfelbrett, sn. =e§, pi.

=er, deska /. do gry w kostki.

äßÜ'rfeifOtm, sf. forma
kubiczna.

Sii'rfelfÜrnttg, adi. sze-

cienny, ksztat kostki ma-
jcy.

S93n'rf(e)ltg, adi. i) w ko-
stki; — fdjneiben kraja w
kostki ; 2) szecienny, ku-
biczny.

SBÜ'rfcItnlmlt, sm. -eg, za-

warto /. szecianu.

Sü'rfelfoble, sf. pi. -n,

weiel m. w kostki.

'SÜ'rfelmaft, sn. *eg, mia-

ra szecienna.

Sii'rfeln, I. va. (tjaben)

gra w kostki, kosterowa;
II. va. (Ijaben) kraja, dzieli

w kostki; alles burdjeinanber
— porozrzuca wszystko,

pomiesza wszystko; III. ge=

roiitfelt, pp. i adi. ; =er ©toff
materya w kostki, w kraty.

Söü'rfelfjjiei, sn. »(e)g, gra

/. w kostki, w koci, ko-

sterstwo n.
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Sü'rfelfjneler, sm. »§, pl.

— , kostera ot.

SBü'rfelttfdj, sm. =e§, pl.

=e, stó ot. do gry w kostki.

Sü'rfelsaljl, sf- pl. «ert,

trzecia potga.

SBÜ'rfeljitlfer, sm. =§, cu-

kier ot. w kostkach.

Sll'rfer&e, sf. ziemia wy-
kopana i wyrzucona.

äöu'rfgant, sn. =eS, pl. *e,

sie f. do zarzucania, zarzu-

tnia /.

8Bit'rfgefu>&, sn. »ffe§, pl.

»ffe, pocisk ot.

u'rfgefdjii#, s». -e§, pl.

=e, kusza /.

Slt'tffraft, sf. sia/, rzutu.

SBu'rflC&rC, s/. balistyka/.

äBlt'rfltnte, sf. rzutnia /.

2öu'rfmafdjtne, sf. pl. =n,

kusza f.

Su'rfne^, sn. =e§, .pZ. »e,

sie /. do zarzucania, za-

rzutnia f.

Slt'tftjfeU, sm. =(e)§, pi.

=e, strzaa /., dziryt ot.

Su'rforobe, «/. pZ. «n,

próba/, rzucania.

Su'rfriemen, sm. =§, pZ.

— , rzemyk ot. do podrzuca-
nia; peciny pl., peta pZ.

SBu'rffdjaufel, /. pl. =n,

szufl3 / do zboa, wie-

jaczka /.

Söu'rffdjei&e> sf. pl. =n,

krek ot. do ciskania, cis-

kawka /.

aöu'rffoeer, sm. =(e)s, pi.

=e, Su'rfftneß, sm. =eS, pl.

=ffe, oszczep ot., dzida /.

do rzucania, rohatyna /.,

dziryt m., grot OT., pocisk ot.

SBw'rfftCin, am. -(c)§, jj
-e, kamie ot. do puszczania
z kuszy, procy.

2Bu'r|toaffe, sf. pl. »n,

bro /. do rzucania.

Söit'rftoeite, sf. odlego
/. rzutu.

Sü'rgen, I. va. (baben)
dusi, dawi ; mordowa

;

II. vn. i vr. (baben) dawi,
krztusi si; er roürgt an bie=

lent 23tffen dawi si przy
tym ksie; biefer 33iffen roitrgt

tf)n im §alfe ten ks dawi
go w krtani; an einer Sir Bett

— pracowa z wielkiem wy-
teniem.

SBÜ'rgeit, sn. -§, duszenie

«., odbijanie n., dawienie n.

si, mordowanie n.

'SBü'rgengel, am. -§, pl. —,
anio ot. niszczyciel.

Sü'rger, sm. -§, pl. —

,

1) dusiciel ot., dawiciel ot.
;

morderca ot., zabójca ot.; 2)

dzierzba ot.; rotföpfiger —
srokosz ot. (ptak).

^Bürgeret', sf. duszenie n.,

dawienie «., mordowanie n.

SÜ'rgertfd^, adi. mor-
derczy.

Süßü'rgfalfe, sm. pl. =n,

obacz äüürger 2).

SSÜ'rgitng, sf. duszenie «.,

dawienie n. ; mordowanie n.

SSurm, sm. =(e)§, pi.

JBurmer, 1) robak ot., czerw

ot., mól ot., glista/.
;
paz ot.,

gad ot.; Sßürmer Baden mie
robaki; bte SBürmer abtreiben

spdza robaki; Don SBiirmern

jerfreffen robaczliwy; 2) nosa-

cizna /., tylczak ot. (weter.);

3) (gtngerrourm) zanogcica /.

(na palcu), zastrza ot.; 4)

robak ot. módka (med.);

5) (przen. :) robak ot., zgry-

zota /. ; kaprys ot., przewi-

dzenie «.; ber nagenbe — be§

©erotffen> robak toczcy su-

mienie; friimmt ftd) bod) ber

— , roenn er jertreten roirb

i robak wije si pod nogami;
jmnbm bte 2Mrmer au§ ber

yia\t gtcrjen rooüen chcie wy-
cign z kogo tajemnic

;

SBürmer im Äopfe baben roi

si komu po gowie; 6) (o

maych, wtych dzieciach)

robak ot., robaczek m.

äöu'rmfiljnndj, Su'rraac=
tg, adi. robakowaty, robacz-

kowy.
Sßu'rmarpet, sf. pl. =en,

lek czerwiogubny, lekarstwo

n. na robaki.

2£u'rmarjt, sm. =e§, pl.

-ärjte, lekarz jarmarczny,
szarlatan w.

Sii'rmdjert, sn. -§, pl. —

,

robaczek ot.; (przen.:) ba
arme — ! may robaczek!
biedne stworzenie

!

Su'rmen, vn. (b>ben) i)

sta si robaczliwym ; 2) va.

(b^aben) korci, niepokoi,
gry kogo; obgfetd) tfjr 2ln=

bud5

i§n rourme pomimo e
jej widok go niepokoi, kor-
ci; eg rourmt mtd), impers.
korci, gryzie, gniewa, niepo-

koi mnie; ek nutrmt mir im
9Jlagen krci mnie w odku.

SSü'rmerleljre, sf. nauka /.

o robakach.

Sü'rmerfjjetfe, sf. er m.
dla robaków.

SSMt'rmfartt, sw. =(e)§, pl.

»i, wrotycz m., zakrtnik ot.,

paprotka samcza.

Sßu'rmfteLcr, sn. =»g, go-
rczka /. z robaków.

Slt'rmfijrmig, adi. robako-
waty, robaczkowy, wyko-
waty.

Sßlt'rmffjrtfatj, sm. -e§, wy-
rostek robakowaty, robacz-

kowy.

Slt'rmfraft, sm
%
=e§, sto-

czenie n. od robaków, dziura
/od robaka.

2Bn'rmfriifótg, adi. stoczony

od robactwa, robaczliwy;

pogryziony.

Su'rmgefdjtrjiii:, sn. «(e)s,

pl. =e, ropie zawierajcy
glisty.

a©u'tmgra§, an. =fe§, pl.

=gräfer, czerwitru] ot., glistnik

ot., sodkogórz ot.

Slt'rtmg, adi. robaczywy,
robaczliwy.

293u'rmif, adi. zgryliwy,
zadsany.

28ll'rmfrattf, adi. chory
na czerwiwo, na robaki.

Sit'rmfraitfljett, sf. i) czer-

wiwo /. ; 2) tylczak ot.

2Bu'rmfraut, sn. -(e)§, pl-

=!räuter, wrotycz ot., glistnik

ot., sodkogórz ot.; amerifa»

nifd)e§ — czerwioda /., czer-

witruj ot.

Su'rmfudjcit, sm. -§, pi.

— , koaczyk ot., ciastko

czerwiogubne, ciastko n.

z santoniny.

Su'rmlotfi, sn. .(e)§, pl.

=Iött)er, dziura stoczona przez

robaka.

2B«'rmmcI)l, sn. -.(t)$, za-

rodniki wikadowe, mczka
wikadowa; trociny pl. sto-

czonego przez robaków drze-

wa, czerwotocz ot.

BtTrmmtttel, sn. =§, pi.
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—, rodek m. na robaki, lek

czerwiogubny.

SBu'rmmooS, sn. =feä, zro-

stnica /., rogatnica /., rde-

stnica f. }
robacznik m., ga-

cznica czerwiogubna.

SBu'rmniiöcIit, */. pl. ma-
karan krótko i okrgo kra-

jany.

Su'rmjnüe, sf. pl. =n, pi-

guki pi. na robaki, czerwio-
gubne.

Su'rmjrtitydien, sn. es, pi.

—, obaez SBurmfudjen.

SBit'rmjJuIber,, sn. =3, pi
—

,
proszek m. na robaki,

czerwiogubny.

Su'rmnnbenbuimt, sm.
=(e), pi. =bäume, czerwi-

mor m.
Su'rmfame(n), sm. =n§,

glistnik m., cytwarowe na-
sienie.

Su'rmftidj, sm. =(e)§, pi.

«=f, robaczliwo /., czerwo-

tocz f. ; dziura stoczona od
robaka.

Sll'rmfttdjtg, adi. robaczy-

wy, robaczliwy, czerwliwy;
stoczony od robaków.

Sll'rmtreiknb, adi. p-
dzcy robaki, czerwiogubny.

urft, */. pi. SBiirjk,

1) kiebasa/., kiszka f.; 2)

wiszcy jaszczyk, wóz nabo-
jowy ; 3) (przen. :) — roiber —
wet za wet, pikne za nado-
bne; jo roie ber T&nn ge=

raten, jo rotrb itjm bie —
gebraten jak kto godzien, tak
go szanuj; ba§ ift mir —
to mi jest obojtne, kpi
sobie z tego ; id) roüfjte nidjt,

roas mir roürfter raäre nie

wiem, co by mi mogto by
bardziej obojtne; mit ber —
nad) ber ©pedfeite roerfert za-

mieni stryjek na siekierk
kijek.

Sü'rftdjen, sn. =§, pi. —

,

kiebaska /.

Sßu'rftbarm, sm. <=(e)s,

kiebanica /., jelito n.,

kiszka /. na kiebas.
Surften sm., =§/ pl. —

,

pajac m.

SBu'lfteit, I. va. nada
ksztat kiebasy ; II. vn. (t)a-

ben) robi kiebas.

Su'rftfa&iifatüm, sf. wy-
rób nt., fabrykatya/, kiebas.

Sn'tftfett, sn. *(e)3, tuszcz
m.. smalec m. z kiebasy.

2Bu'rftf(Ctf^, sn. seg, miso
n. na kiebas.

2Bn'rftgift,
'
sn. =e§, jad

kiebasiany.

Su'rftfyänbier, sm. =3, pi.

— , masarz m., kiebanik
m., handlarz m. kiebas.

Su'lftljOM, sn. -eg,' pi.

«fjbrner, szpilka /. do zaty-

kania kiszek.

Su'rftigleit, sf. bag ®eftu)I

ber — uczucie n. obojtnoci.

SBii'rftlraut, sn. 4$, pi.

»trauter, maj ranek m., ma-
jeran m.

Surftfeffet, sm. =3, pi. —

,

kocio m. do gotowania
kiebas.

Su'rftlaben, sm. =s, pi.

släDen, masarnia /., wdli-
niarnia f.

SBii'tjHtWe, */. pi. =n,

misista, zwierajca warga.

2Bu'rftmurIjer, 'sm.
^
«§, pi.

— , masarz m., kiebanik m.

Sßu'rftmaiil, sn. -(e)s, pi.

=mäuter, misiste usta.

SBu'rftreiier, sm. *$, pi.

— , pieczeniarz m.

©it'rftfuwe, */. pi. =n,

woda /., w której gotowano
kiebas.

SBßit'rftdcrgiftimfl, sf. pi.

»en, zatrucie n. kiebas.
u'rftsi|)fel, sm. «=§', pi.

— , koniuszek m. kiebasy.

Sltrj, sf. pi. =en, 1) obacz
2Burjet; 2) korze m. =
©erourg.

Su'rjfiiiäjfe, sf. pi. -n,

korzenniczka /.

SÜ'rje, sf. pi. -n, 1) za-

prawa korzenna, korzenie pi. ;

baä gehört jur — beö Seben
w tern przysmak ycia; §Utt=

ger ift bie befte — gód jest

najlepsza przyprawa ; 2) (w
browarach) brzeczka /.

aöu'tjel, sf. pi. =n, 1) ko-

rze m.\ — treiben, fc&lagen,

faffen korzenie puszcza;
(przen.:) rozkorzenia, roz-

szerza; etro. mit ber —
augretfjetl wyrwa co z ko-

rzeniem, wykorzeni, wytrze-
bi; bie — eines Sab,neó ko-

rze zba; 2) ródo n., po-

cztek m.\ ber ©eij ift bie

— atte Übelg skpstwo jest

pocztkiem wszystkiego ze-
go; ó) pierwiastek m. (gram.

i matem.) bie — augjierjen

wyciga, wynak pierwia-

stek; 4) gelbe — marchew/.
Sll'rjelarttg, adi. korze-

niasty, w ksztacie korzenia.

2BiTrjelau3äieljen, sn. =§,

wyciganie n. pierwiastka.

Sii'rjelaiiöjteljer, sm. .§,

pi. — , obcgi pi. do wyry-
wania korzeni.

SifrjelbujtlitiS, sm. —
,
pi.

=en, prtek gazisty.

Su'rjelbtatt,* sn. *eg, pi.

»blatter, licie m.

SBu'rsel&udiftabe, sm. =n§,

pi. — , litera rdzenna.

2£u'rseld)eti, SiBü'rseidjcn,

sn. =£, pi. — , korzonek m.
Su'rjelcrjwnent, sm. >m,

pi. >en, wykadnik m. pier-

wiastka (mat.).

SÖu'wlfafer, sf. pi. -n,

wókienko n.

Su'rjeigrtifie, sf. wielko
/. pierwiastka.

2Bu'rselI)aut, sf. pi. =pute,
ozebna /.. okostna /. zba.

SÖU'räCldolä, sn. =e§,' kar-

pina f.

äßu'raelfetm, sm. =(e)g, pi.

«e, zarodek m. na korzeniu.

Söu'raelfnoten, sm. >§, pi.

—
,
guz m. na korzeniu.

Sa'raeltaut, sm. =eg, pi.

=e, pierwiastek m., goska
pierwiastkowa (gram.).

Su'rjCln, I. 1) vn. (baben)

korze puszcza, (za)korzeni

si; (przen.:) in etro. — mie
ródo w czem, tkwi w czem,

by zakorzenionym z czem
; feft

=beg SSorurteil gboko zako-

rzeniony przesd; 2) ber £)ad}§

rourgelt borsuk grzebie za
korzonkami; II. ftcr) —, vr.

(b^aben) zakorzeni si, pu-

szcza (gbokie) korzenie.

2Bu'rjcIretu), adi. obfity

w korzenie, korzenisty.

28ii'r3elmg, sn. =fea, 2Bu'c-

selfdjoß, sm. =eg, i SBu'tjcl-

fdjijping, sm. --(e)g, pi. -e,

gazka wyrastajca wprost

z korzenia.

Su'rselfilfee, sm. pi. «n,
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zgoska pierwotna, pierwiast-

kowa.

Su'radfproffe, sm. =n, pi.

«=tt, rozóg m., korze wy-
pustny.

Su'rjelftoif, sm. »(e)3, pi.

-ftöcfe, wrzeciono n.\ karpa/.,

kb m.
3Bu'rjeIwcrf, sm. »e§, pi.

-i, woszczyzna f.

Su'rjcIöJOtt, sn. »(e)8, pi.

-e, wyraz pierwotny, pier-

wiastkowy, pierwotnik m.

Sifracljajer, sf. pi. -n,

obacz JBuraelfafer.

Su'rseljeitfien, sn. *§, pi.

— , znak m. pierwiastka (mat.).

SBÜ'rjeit, va. (BaBen) przy-

prawia, zaprawia korze-

niami; geroiirjt korzenny;
(przen.:) mit ©alj geraupter

©cfierj art mocno sony; bd§

mur^t ba SeBen to dodaje

uroku yciu.

SÖü'rjgarten, sm. »§, pi.

«»gärten, ogród m. na wo-
szczyzn.

SBü'rjgerud), «m. «=(e)§, #*.

»geriicfie, zapach korzenny.

Sßü'rägefdjmatf, sm. =(e)3,

smak korzenny.

2BÜ'r£tg, adi. korzenny, mo-
cno korzenny, aromatyczny

;

-e Kräuter aromatyczne, bal-

samiczne zioa.

aßü'^främer. sm. «3, pZ.

— , kupiec korzenny, dro-

gista m.
8SMi

r

rjla&en, sm. «§, #z.

»läDen, handel «?., sklep ko-

rzenny, drogerya /.

SBü'rjItng, Üföu'rjiing, sm.

=(e)§, pi. =e, szczep u korze-

nia wypuszczony.

Sii'rjlO§, adi. bez korze-

ni, nie zaprawiony korzenia-

mi, bez smaku.
2Bii'rjnägcI(ctn), sn. -s, pi.

— , äßü'rjnelfen, sf. pi. gwo-
dziki ^z.

Sü'rjtoem, sm. .(e)§, .pZ.

»e, korzenne wino, aroma-
tyczne wino.

SÖU'fdjettg, adi. rozczo-

chrany, poburzony
;

(przen.
:)

wzburzony.

Sü'fdjelfOpf, sm. -(e)%,pl.

=Iöpfe, poburzona gowa.
SBllft, sm. =e§, 1) kupa

f. rzeczy w nieadzie,

nawa m., chaos m. ; 2) plu-

gastwo n.

SSMift, atu. i ado. 1) pusty,

pustynny, niezamieszkay,
dziki, nieuprawny; ein =e
Sanb pustynny kraj; eine =e

©tabt puste, niezamieszkae
miasto ; ba3 ©tue! Sanb liegt

— ten kawa ziemi ley od-

ogiem; — roerben pustosze;

2) ber $opf ift mit gang —
pusto mi w gowie; 3} roz-

wizy; ein »ea SeBen füfiren

prowadzi ycie rozwize

;

4) brudny, nieczysty, obrzy-

dliwy.

SÜ'fte, sf. pi. =n, pusty-

nia /., puszcza /.; jur —
madjen spustoszy; (przen.:)

ein Sßrebiger in ber — gos
woajcy Da puszczy.

SBii'fteit, vn. (Baben)mitbem
©elbe — trwoni pienidze;

er roüftet mit feiner (efunbBeit
niszczy zdrowie.

Sößü'ftenküiobner, sm. =§,

pi. —, mieszkaniec m. pu-

styni, pustelnik m.

9©ilftCnci', sf. pi. =en, pu-
stynia /., puszcza f.

Sü'ftettfoljlt, sm. -e§, pi.

»fß&ne, syn m. pustyni.

SBii'ftbett, sf. i) pusto
f. ; 2) rozwizo f.\ roz-

pusta f.\ pustota /. ; 3) zo-
liwo f., brutalno /.

Bü'ftltng, sm. s(e)8, pi.

=e, rozpustnik m., birbant m.
ÜÖSllt, sf. 1) gniew m.,

zo f. zajado/., zaarto
f., pasya /., wcieko /.

;

in — geraten popa w pasy,
iw zo; nor — fepumen
pieni sie z wciekoci, zo-
ci; (przeo.:) bie — be
©turmeS szalona burza; 2)

namitno /., mania /., pa-

sya /. ; er Bat eine — $u ©piel
ma namitno, mani do gry

;

3) wcieklizna /., szalestwo
n., sza m.

SBu'tanfatt, sm. .(e)s, pi.

»anfalle, äßtt'tßUSönidj, sm.

*(e)§, pi. =auöBrüd)e, napad m.
szau, napad wciekoci,
zoci.

Söü'tett, I. vn. (BaBen) sro-y si, wcieka si ze

zoci, unosi si gniewem

;

pastwi si; bie Sßeft mutet

im Sanbe zaraza szerzy si
w kraju; ber ©cfimerg mutet

in feinen (Singeroeiben ból

trawi mu wntrznoci; ba§

geuer ber SeibenfcBaft mutet

in feiner 93ruft ogie nami-
tnoci serce mu poera, trawi

;

9tadje — zemst paa, zio-

n; II. roiitenb, ppr. i adi.

wcieky, zy, zajady, za-

arty, namitny, zapamitay

;

srocy si, szalony; ein =er

Aarenfpieler namitny, za-

arty, zapamitay gracz; ein

=er ©turm szalona burza

;

ein =er £unb wcieky pies;

id) BaBe einen =en junger
jestem wciekle, szalenie

godny; — mad)en rozwcie-
kli, rozzoci kogo.

SBu'tcntBrannt, adi. zapa-

lony gniewem, wciekoci;
wcieky, szalony.

Sü'ter, sm. »g, pi. —

,

szaleniec m., zonik m., za-

pamitalec m.
935iiteret', sf. szalestwo «.,

rozwcieklenie n.

SBit'teritf), sm. *§, pi. =e,

szaleniec m.
f

okrutnik m.,

srogi tyran, zapamitalec m.

Su'tgefehret, . sn. =e§,

(o)krzyk m. zoci, wcie-
koci.

SßÜ'ttg, adi. wcieky, za-

pamitay, obacz 2Mten II.

SBu'tfirfdje, sf. pi. *n, wil-

cza jagoda = SoÓfirfdje.

Su'tfranfliett, sf. wcie-
klizna f.

2Bu'tfthnailBcnb, adi. roz-

zoszczony, rozwcieczony.

SÖU'tÜOtf, adi. peen zoci,
wciekoci.
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\
K f £, sn. indecl. dwudzie-

sta czwarta litera, dziewi-
tnasta spógoska niemieckie-

go alfabetu; imnbm ein —
für ein U normalen ob. U.

$'0djfe, sf. o iksowa.

$'l)Ctne, sn. pi. kolana ko-
lawe.

£l)dte'l>tg, adi. którykol-

wiekhd.
X'CtfCIt, sn. •=£, elazo skrzy-

wione w formie x.

K'VXül,adv. niezliczona ilo
razy, Bóg wie ile razy.

F ftniljlcit, sm. pi. promie-
nie Rentgenowskie.

2), t), sn. indecl. dwudziesta
pita litera.

Wfldjfe, sf. o ipsylonowa.

g)a4t, 3ad)t, */. pi. -en,
jacht m., may statek.

tya'mSmxitt, sf. pi. =n,
bulwa pochrzynowa.

3, 3, n. indecl. Z, z, dwu-
dziesta szósta litera, dwu-
dziesta spógoska abecada
niemieckiego; (obraz.) non 21

big S °d A do Z, od po-
cztku do koca ; skrócenia :

%. S8. zamiast jum SBeifptel

n. p., na przykad: g. 3). za-
miast jur Stpofition do dy-
spozycyi; 3. ft. zamiast jur
3ett teraz, w obecnej chwili.

^>(l'btl
f
sm. '%, pi. —, sza-

chownica f.

Bad), adi. obacz Qät>«.

Bä'rtdjen, sn. -§, pi. —

,

dim. od Qaüt, ostry koniu-
szek, roek; zbek m. u ko-
ronki.

Ba'de, sf. pi. =n, i Baden,
sm. =g, pi. — , ostry koniec;
ostry wierzchoek góry; ko-
lec m. ;

— einer Heugabel
zb m. ; caka f., ostawa /.

;

szpiczasty róg (jeleni) ; spel
m. = ©ijapfeu; zb m. u
koronki.

.VflUtlji'lt, sn. =g, ksantyna

/. (ehem.).

£aitt!)0gc'n, sn. ksanto-
genian m.

Xe'nicnöidjter, sm. •§, pi.

— , Goethe i Schiller (jako
autorowie kseniów).

Xe'nton, sn. =g, pi. Renten,
ksenion n., dwuwiersz (saty-

ryczny).

KU, adi. — ^Joenj iksta

potga; jum =n 2JMe po raz

iksty, po niezliczone razy.

£tilOge'lt, sn. =g, materya
drzewny.

?).

5)a'ltfCC, (wym.rjenki), sm.
=§, pi. «g, jankies m.
ßa'nltttum, en. --%, jan-

kieso8two «.

ga'tagan, «w. =g, p/. =e,

jatagan m.

fypfilon, sn. =g, ipsylon m.

3-
3<l'u*eit, ra . (fjaben) naci-

na, wycina, wykrawa, wy-
kroi, powycina, zbkowa,
wyrzyna zbki; gejatft, pp.
i adi. zbkowany, wycinany
w zbki; zygzakowaty (jak

byskawica).

Ba'tfenfiirnug, adi. zbaty,
zbowany.

Ba'denltnie, sf. pi. =n, li-

nia zygzakowata.

Ba'tfenttierf, sn. -(e)§, zby
pi. u jakiego przedmiotu.

Btt'dig, adi. koczaty, z-
baty, widlasty; rozsochaty (o

rogacb); adv. — augfd)netben

wycina, wyci zby; —
madjfert rozsochacie.

$ag, adi. obacz gagljaft.

£a'gel, sm. «3, pi. —

,

ogon m.

Ba'gen, vn. (Ijaben) by
lkliwym, trwoliwym, oci-
ga si z obawy, ba si, wa-

£l)togra'M, sm. -en, pi.

=en, drzeworytnik m., ksylo-
graf m. = §ofjfd)neiber.

Xl)10flto^btc', sf. pi. =(e)n,

sztuka /. robienia drzewo-
rytów, ksylografia /. = ipolj»

fdjneibefunft.

£nlogra'>I)tf <J), adi. drzewo-
rytniczy, drzeworytowy; «e

Slnftalt zakad drzeworyt-
niczy, drzeworytnia f.

£bfo#a'ftif, sf. rzeba /.

w drzewie = §oI$fd)m§erei.

sJ)'fOjJ, sm. =3, izop m.
D'tteterbe, sf. itr ?w. (pier-

wiastek).

§)'tter4iaWig, a<W. zawiera-
jcy itr.

H)'ttnnm, sn. *g, obacz

ptererbe.

ha si, trwoy si; Jtttem

Unb — dre i trwoy si.

3tt'gl)ftft, adi. lkliwy, bo-

jaliwy, trwoliwy, niemiay.
Ba'gljaftigfeit, */. lkiiwo,

/., bojaliwo /., trwoliwo
f., niemiao /.

Bal), Bft'Ije, adi. ykowaty
(n. p. miso), cigny, cig-
ncy si, atwo si rozci-

ga dajcy (n. p. skóra);

lepki; = fiebrig; przywiera-

jcy; (obraz.) jälje ü8ef)arrlid£)=

feit wytrwao nieustajca;

ein Jäfjer SBiUe wola niewzru-

szona; er ift — im ©rtragen

non Sefdjroerben wytrwale

znosi niewygody, trudy; —
fein by skpym, zacitym;
— roerben ykowacie; ein

jäber Sanier, ©djulbner du-
nik nieskory w paceniu,

nielubicy paci; ein jäfjeg

Seben dugo trwae ycie.

BÜ'bJgfett, sf. ykówato
/., cigo /. (n. p. skóry),
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lepko /. (n. p. bota)
;
przy-

wieranie n.
;

(obraz.) skp-
stwo n., zacito /.

3ttljl, sf. pi. «en, 1) liczba

/. ; benannte albo fonfrete

— liczba oznaczona, miano-

wana; abftrafte albo unbe-

nannte — liczba nieoznaczo-

na, niemianowana; ganje, ge=

brod)ene, gemifdjte — liczba

cala, caka/., liczba amana,
uamek m., liczba mieszana;

gerabe, ungerabe — liczba

parzysta, nieparzysta; 2) po-

czet m.\ ilo f., liczba f.\= Stojaki; bie — feiner;

$reunbe ift nicht grofj liczba

jego przyjació nie jest wielka

;

id) rechne mid) unter bie —
feiner greube zaliczam si do
jego przyjació; roir roaren

fed)3 an ber — byo nas sze-

ciu; eine ungeheure —
ogromna ilo; ohne — bez
liku; eine — noUmachen do-

peni liczby; in runber —
albo in runben =en w okr-
gej liczbie, w okrgych cy-

frach; 3) cyfra /. ; mit =en

febreiben pisa cyframi; rö=

mtfdje, arabifdje -en rzym-
skie, arabskie cyfry.

3a^labberb(iunt), sn. =g,

pi. =6ien, przysówek liczebny,

mnony (»ram.).

3a hjamt, sn. -(e)8, pi.

=amter,urzd patniczy, kasa/.

,3ä'I)laWarat, sm. °(e)$,pi.

-f, przyrzd m. do liczenia.

gtt'ljl&ar, adi. patny; —
auf ©icbt patny za okaza-

niem; — bei Ablieferung, ant

23eftimmung§orte patny przy

odstawie, na miejscu pize-

znaczenia.

3tt'blbar, adi. dajcy sie

policzy, zliczny; nid)t — nie

do zliczenia.

ga'lparfeÜ, sf. patno f.

Ba'ijt&rett i 3&'hibrett, sn.

»(e), pi. «er, deska, na któ-

rej paccy kadzie (liczone)

pienidze.

3atybrucl), sm. -(e)<3, pi.

-brüdje, liczba amana, ua-
mek m.

3a'Jjl&ucf)ftabe, sm. =n§, pi.

=n, litera liczb oznacza-

jca.
' &a%tn, va. (fjaben) paci,

zapaci; einen 23etrag —
zapaci kwot ; bar — Od-
paci gotówk, gotowymi
pienidzmi ; in IWaten — spa-
ca w pewnych oznaczonych
czciach, paci ratami; im
Dorau — paci z góry, na-

przód; ntcbt — formen by
niewypacalnym (handel); im
ftanbe JU — wypacalny;
keCfner — ! kelner paci!
prosz paci! jmnbn — albo

be— zapaci koma; für ettt).

— zapaci za co
;
jroei Ärorten

für etro. — zapaci za co

dwie korony; (obraz.) er Bat

bafür teuer — muffen drogo
musia za to zapaci.

,3a'I)len, sn. =3, pacenie
M., zapacenie »., zapata /

;

roenn'3 jum — lommt . .

.

kiedy paci trzeba . . ., kiedy
mowa o paceniu. . .

fahlen, I. va. i vn. (baben)

liczy, rachowa; ©elb —
liczy pienidze; ridjttg ge=

jäblt dobrze liczony; id) jäbte

ihn unter meine greunbe mie-

szcz go w liczbie moich
przyjació, matn go za swego
przyjaciela; unter bie ®C
lehrten — zalicza w poczet
uczonych, mie za uczonego;
bie Stimmzettel — liczy
gosy; er jäljlt über 20 ©ienft-
jabre ma zwy dwadzie-
cia lat suby; etro. nad)

2)tt£enben — liczy co na
tuziny; oom 1. ^uni an ge=

jil)lt poczwszy od pierwszego
czeiwca; II. vn. (§aben) auf
etro. — (=redmen) liczy na
co ; spodziewa si czego na
pewne; id) fann auf ihn —
mog na niego liczy.

3(i'fileil, sn. -3, liczenie

«., rachowanie n.

Ba'hlenfolge, sf. pi. -n,

nastpstwo n., porzdek m.
liczb.

3ft'blengleidjang, sf.pl. *tn,

zrównanie n. liczb.

3a'bleitgrb&e, sf. pi. -n
;ilo /., liczba /., wielko

algebraiczna.

Ba'hlenlehre, .9/ teorya /.

liczb, arytmetyka /.

3tt'b>nlotterie, sf. loterya

liczbowa.

3tt'hteitreitjmntn, sf.pi. -en,

rachowanie n. liczbami.

3a'hlenretbe, 6/. pi. =n,

rzd m. liczb.

3a'blenfimt, sn. =(e)§,

zmys m. dla liczb, talent

m., uzdolnienie n. do arytme-

tyki.

Ba'hlenfljftem, sn. =(e)3, pi.

-e, system liczbowy.

3a'hlenberbäliutä, sn. =ffeet,

pi. =ffe, stosunek m, liczb

proporeya /.

$a'l)ltnmti, sm. -.(e)§, pi.

=e, warto liczbowa, rachun-
kowa.

3a't)ltx, sm. =§, pi. —

,

paccy m., patnik m. ; du-
nik m.; = ©cbulbner; pünft-

licher, föumiger — patnik,
dunik punktualny, zwleka-

jmy.
Butler, sm. -§, pi. —, 1)

liczcy m.; 2) liczebnik m.,
licznik m. (arytmet.).

^a'l)Ierin, sf. pi. -nen,
patniczka /. ; duuiczka /.,

dunica /.

3a'blfäfjtg, adv. obacz
3al)tungefähtg.

3<l'btfrift, sf. obacz 3afiV

lunafnft.

3a'hlftgur, sf. pi. -en, licz-

ba /.

3ä'blgebiifir, sf. pi. -en,

przeliczkowe n.

3a'hlgrÖßC, sf. pi. =n, mno-
go liczebna, ilo f.

Btt'btfammer, 3a'htfaffe,

sf. pi. =n, obacz 3afjlamt.

3<i'blfattbtbat, sm. =en, pi.

-en, kandydat m. mniejszoci
postawiony celem policzenia

gosów (parlamentaryzm).

&ä't)\Uxtt, sf. pi -n, kar-

ta uywana przy spisie lu-

dnoci.

äa'ljlfeü'ner, sm. =§ pi. —

,

patniczy m. (kelner).

3a'l)no3, adi. niezliczony,

niezmierny; adv. bez liku.

3a'bUoftgfeit, */. niezii-

czono f., niezmierno /,

Ba'hlmeifter, sm. =§, pi.

—
,
patnik m. (urzdnik).

Bn'blnteifterantt, sn. -(e)S,

pi. «ämter, urzd patniczy;
urzd patnika.

3a'h(metIjobe, sf. pi. =n,
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metoda f., sposób m. liczenia,

rachowania.

£a'ljlori>nung, sf. pl. =en,

1) porzdek m. liczb; 2) po-

rzdek m. wypat.

^a'ljtyerle, */. pl. =n, pera
wiksza sprzedana podug
liczby.

Ba'htyfcnnig, sm. .(e)s, pl.

»e, Jiczman tn.

30'blrCtu), aria. liczny, mno-
gi; adv. licznie, mnogo.

3ft'f)lftefle, sf. pl. *tt, miej-

sce n. wypaty; bank m.,

kasa f.

Ba'Iittag, sm. »(e)3, pl. =e,

dzie m. wypaty; (obraz.)

dzie obrachunku; bet —
roirb fdjon fotnmen przyjdzie

kreska na Matyska.

3a'ljftifcf|, sm. -cg, pl. =e,

stoi m. do liczenia pienidzy.

äO'hlimg, sf. pl. -en, pa-
cenie n. = baä ßabten; wy-
pata /., zapata f. ; kwota
zapacona, uiszczona; al —
annehmen przyj jako za-

pat; eine — letften paci,
zapaci; an =§ ftatt anneb,=

tnen przyj w zapacie, w
miejsce wypaty, zamiast za-

paty; feine =en einfteHen za-

wiesi wypaty.
3Ü'l)Uing, sf. pl. =en, li-

czenie n. ; wyliczanie n., wy-
liczenie n. = 2luf3(iE)Umg

;

rachowanie n. = 23ered)nung

;

33oli= spis m. ludnoci.

Ba'Iilunggattüeifung, sf.pl.

-en, przekaz patniczy, prze-

kaz m. wypaty.
Ba'f)lung8attffu)uu, sm.

-(e)S, pl. =fd)iibe zwoka /.

w paceniu; — geroäfyren, ze-

zwoli na zwok zapaty,
wypaty; — für einen äüedjfei

przeduenie n., prolongacya
/'. weksla.

3a'(}lmtgg&efeI)J, sm. -(e)§,

pl. =e, nakaz patniczy.

3ct'ljlimg§kiuitgimg, sf.

. «en, warunek m. zapaty,

P aty.

3a'ljUmg§6iirge, sm. *n,pi.

-n, (po)rczyciel m. zapaty.

3abfong3emfteflung, sf. pl.

-en, zawieszenie n. wypat.
Ba'l)lung8crIciu)tcrMngcn

f

sf. pl. uatwienia pl. spaty.

Bd'I)ÜUtfl3fiÜ;tg, adi. wy-
{'acalny.

3a'l)lling§fäljigfCtt, sf. wy-
pacalno /'.

Ba'lilimggfrift, sf. pl. =en,

1) odwoka umowna, zezwo-

lona = ©tunbung; 2) ter-

min m., czas m. spaty, za-

paty, wypaty.
Bä'fyhiugSfommifftim, sf. pl.

=en, komisya zliczajca gosy
(przy wyborach oddane); ko-

misya opraeuwujca spisy

ludnoci.

Ballltingamittcl, sn. .§, pl.

— , rodek m. zapaty; ge-

fefclidje — moneta ustawowa.

Ba'^I«ng§fein, sm. .(e)§,

pl. =e, pokwitowanie n. od-

bioru zapaty.

3a'hlung3tertttin, sm. =(e)§,

pl. «e, termin m., czas m.
zapaty, spaty, wypaty.

3a'l)l«ng§imfäl)tg, adi. me-
wypacalny.

_
3o'IjlunöSunföf)iöIctt, sf.

niewypacalno f.

£a'f>lttng§öermögeit, sn. =§,

wypacalno /.

3a'l)hing§ü>ert, sm. *(e)§,

pl. =e, waluta f.

Bä'Ijlöorridjtmtg, sf. pl.

»en, obacz gäfylapparat.

Ba'hlfoort, sn. =(e)§, pl.

-roórter, liczebnik m.
äa'ftljeidjeu, sn. =g, pl. —

,

cyfra /., liczba f., znak
liczbowy.

Bflljttt, adi. askawy, swoj-

ski, oswojony, chowany, ob-

askawiony; «eg 5£ier, =er

SSoget zwierz domowe, ptak

domowy, swojski; =er SRenftf)

spokojny, skromny, potulny

czowiek; =e§ SBaffer woda
stojca, staw m. ; =e %i\<fyt T^y
stawowe; -e ©rje ruda to-

pliwa; -e §öfjer drzewostan

dobrze pielgnowany; adv.
— ntad)en oswoi, przyswoi,
obaskawi ; — werben aska-
wie, oswaja si; ben SSoben
— mad)en uczyni grunt zda-

tnym do uprawy.

BÜ'ljmuar, adL dajcy si
oswoi, poskromi, uskromi,
ugi, obaskawi.

jBä'Ijmeit, va. (Caben) oswa-
ja, oswoi, obaskawi, uga-
ska; feine Seibenfdjaften —

poskramia, uskramia, po-
skromi, uskromi namitno-
ci; bie Qugenb — trzyma
modzie w kordzie; fid) —

,

vr. (Ejaben) wstrzymywa si,

wstrzyma si, powciga
si, powsign si.

Ü'ä'ljmi, sm. , pi. —

,

-in, sf. pl. -nen, obaska-
wiacz m., poskramiacz m.,

poskramiaczka /.

BttlimllCit, sf. askawo/.
Btt'ljniling, sf. obaskawie-

nie n., ugaskanie n., oswo-
jenie n., przyswojenie n\ —
ber Seibenfd)aften poskramia-
nie 11. namitnoci.

3(t!>H, sm. .(e)3, pl. —

,

3ät)ne, zb m.\ bie oberen,

unteren Coline górne, dolne
zby, zby górnej, dolnej

szczki; gäbne roilber 2iere
ky pl.; fünftltdje Qäfyne
sztuczne zby; bobfer — zb
dziurawy, zepsuty, spróchnia-

y; einen — anziehen, »tom^
bieren wyrwa, plombowa
zb; mit ben Stynen !nir=

fd)en zgrzyta zbami ; bie

3&\)M f[etfd)en szczerzy, po-
kazywa zby; jroifdjen ben

gähnen murmeln mrucze
midzy zbami; mit ben
3äE)nen riappern dzwoni z-
bami; gä^ne Be!ommen do-

stawa zby (o dzieciach);

(obraz.) jmnbm bie Qä^ne
roeifen ukaza konau psie

zby
;
jmnbm auf ben — füllen

cign kogo za jzyk, wy-
badywa kogo; jmnöm etra.

au§ ben Qä^mn reiben od
ust komu co wzi, odj,
z garda komu co wydrze;
er Ijctt £>ctare auf ben S&i)mn
on w ciemi nie bity; big an
bie 3a^" e bewaffnet uzbro-

jony od stóp do gowy; bie

Säljne aufeinanber albo gu=

fammenbeifjen zacisn zby;
ber — ber Qt'xt zb czasu;

3ä(jne anj einem 3abe zby
u koa.

Balmaufjefj, sm. -jeffes,

pl. -jeffe, wrzód m. od ze-

psutego zba.
3a'I)natjnci, sf. pl. -en,

lekarstwo n. na ból zbów.
3a'{jitarjt, sm. -e§, pl.

=är?te, dentysta m.
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3a'I)natCltCt, (wym.: —tel-

je), sn. »3, pl. =•§, zakad den-

tystyczny.

3a'Ijttau3rctfóeit, 3a'ljnau3=

Stellen, sn. =S, wyrywanie «.,

rwanie n. zba.
3tt'I)nUtlbung, sf. ksztato-

wanie n. si, ronienie n.

zbów.
'3<*'l)nlJein, sn. =(e)§, oko-

stna /.

3a'ljttörcd)er, sm. =§, pl.

— , instrument n. do rwania
zbów.

'
3tt'^n6uö)ftak, sf.pl. «n,

goska zbowa (gramat., glo-

sownia).

3<t'I)n6iirfte, sf. pl. -n,

szczoteczka /. do zbów.

dim. od 3afitt, zbek m.

3ft'^ncifcM, sw. =§, pl. —

,

instrument m. do rwania
zbów.
'3tt'{jneflawent, sn. =§,

dzwonienie n. zbami.
3ä'1inefnirfdjen, sn. =§,

zgrzytanie n. zbami.
Bü'^neln, »«/(ßaben) zb-

kowa.
3fl'l)nen, I. vn. (baben) do-

stawa zbów; II. va. (baben)

zbkowa, zby w czem wy-
rzyna.

^tt'ftnfdlllC, sf. próchnienie

n., psucie w. si zbów.

3a'Ijnfeiie, sf. pl. «n, pji-

nicztk jm. do zbów.
Btt'^nfiCÖCr, 'sn. =§, go-

rczka f. przy wykluwaniu
si zbów.

3<t'f)nfiftel, sf.pl. *n, fistua
/". w dzile.

Baljttfletfdj, sw. =e§, dzi-
so w., dzisfa ^)Z.

Ba'IjnfÖrmtg, adi. zbko-
waty ; adv. zbkowato.

3a'f)ngef<fi>iir, sn. .(e)s,

jpZ. -e, zupene nabrzmienie
dzise, wrzód na dzile.

3<l'f)ngtd}t, sf. dna/, zba.
3a'ljng!afitr, sf. szkliwo

zbowe (anat.).

'^tt^n^etUunöe, sf. denty-
styka /., dentologia /.

3a'Ijni;oöel, sm. »s, pl. —

,

strug zbkowaty, zbacz m.

äa'MöljIe, s/-. pi. «n, i)

doek zbowy, zbodó m.

(anat.); 2) dziura f. w spró-

chniaym zbie.

3fl'^ntjUften, sm. °%, kaszel

m. przy przekuwaniu si
zbów.
'3<J'l)itntt, sm . =(e)§, kit w.

do zbów zepsutych, kostni-

wo «., cement zbowy.
3a'ljn!ranff)eU,' sf. pl. -en,

choroba f. zbów.
3tt'Ijnfraut', sn. -(e)s, pl.

Kräuter, oownica europejska,
ywiec m. (rol.).

Btt'^nfrOHC, sf. pl. =tt, ko-
rona f. u zba.

Btt'ljnfiinfher, sm. -§, pl.

— , dentysta m. (wyrabiajcy
sztuczne zby).

Ba'ijnlabe, sf. pl. =n, doek
zbowy (anat.).

'&a'tfvilant, sm. -(e%pl. -e,

goska zbowa (gramat.).

3<l'l)nlel)re, sf. nauka /.

o zbach, dentologia f.
3n'I)nIfl§, adi. bezzbny, nie

ma.icy zbów.
3tt'|nl0ftgfett, sf. bezz-

bno /.

3a'l)niii<fe, sf. pl. =n,

szczerba /. (w zbie, midzy
zbami).

'Btt'hnmetftet, Sm. =§, pi.

— , dótko n. do zbów.
Barmittel, sn. '=§, pl. —

,

lekarstwo n. na zby.
3<i'f)nnerb, sm. —

,
pi. -en,

nerw zbowy (anat.).

Ba'ljnnperaiton, sf. pl. -en,

operacya zbowa.
Btt'lWafte, sf. pl. =n, pa-

sta /., mydo n. do zbów.
3a'l»n}jiitt>er, sn. *%pi. —

,

proszek m. do czyszczenia
zbów.
'3n'Ijnra&, sn. «(e)s, pi.

=räoer, koo zbate, koo pal-

czaste.

3a'ljnraöual)n, sf. pl. =en,

kolej zbata.

Bfl'öiiraöunterijredjer, sm.

=§, pl. —
,

przerywak m.
z kókiem zbatem (elektr.).

3a'&nreif)c/ sf. pi. =n, rzd
m. zbów.

3tt'IJnrtt§Ctt, sn. -§, rwanie
n. w zbach, ból m. zbów.

3&'lmfdgcbadj, sn. «(e)8, pl.

=bäd)er, dach wielogrzbietowy.

3a'Ijnfdjtene, */. pl. *n,

szyna zbata.

Sfttlenber, $eutfcf|=t30lnt[cfie3 SESrtcrBn.

3n'hnfd)liiife(, sm. =§, pi.

— , klucz m. do rwania zbów.
3a'I)nfd)mel3, sm. '

=e§,

szkliwo zbowe.
3a'l)nfdjmer3, sm. -e§, pl.

=en, ból m. zbów.
3a'l)nfd)ne(fe, sf. pl. =n,

kielcz m. (zool.).

3a'ftnfd)nitt, sm. «(e)S, ro-

bota f. w zbki, zbkowanie
n., zbki pl. (budown.).

3fl'^nftange, sf. pi. »n,
drg zbaty.

3a'I)ftetn, sm. =(e)g, osad
twardy na zbach, kamie
nazbny.

ä'ft'Dnfttft, sm. .(e)§,pl. --e,

obacz gabnfumpf.
Btt'Onftod^cr, sm. =§, pi.

—
,
piórko n. do zbów, du-

baczka f.,' wykuwaczka /.,

zbodub m., patyczek m. do
dubania zbów.

3a'Ijnftodjerbiidjfe, sf. pl.

-n, puszka /. na patyczki do
dubania zbów.

3n'Iinftuntmel, sm. *§, pi.
—

, 3tt'^nftMmJpf, sm. -(e)s,

»ftütnpfe, pieniek m. zba.
3a'finted)nif, s/". technika

dentystyczna.

Ba'ljntedjntfer, sm. -§, pi.
—, dentysta-technik m.

3a'Dnttnftur, sf. pi. -en,

tynktura f., lekarstwo n. do
zbów.

'
Stt1intt">IjC, sf. pl. -n, wa-

lec zbaty.

3a'l>nttiaffer, sm. -§, woda
f. do zbów.

3tt'^rittted)fel, sm. =, zmia-
na /. zbów.

3a'ljritt)efy, sn. =§, ból m.
zbów.
*3tt'IjnulCtnftetl1, sm. obacz

gattnfteirt.

3tt'0nti)erf, *m. =(e)§, zby
pl. (mechanika).

3a'Ijnti)Urm, sm. -(e)§, pró-
chnienie n. zbów (wyraz lu-

dowy).

3a'Ijmnitrj, sf. pi. =cn,
wietle may, babi zb, stry-

jów m., pp mniejszy (rol.).

3a'hnttiur3el, */• pl- =n,
korze m. zba.

3a'f;njange, sf. pl. =n,

kleszcze pl. do rwania zbów.
3a'ljnjelle, sf.pl. =n, óbacz

3al)nlaöe.

56
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Rä'\)tc, sf. pl. -n, za /.

Rain, sm. «(e)§, pl. =e,

sztaba /. (lana) kruszcu.

Rai'nen, va. (fjaben) ku
kruszec w sztabach.

3ai'netfen, sn. »$, elazo
fryzowane, cajuiarskie.

,3ai'nfcnei:, sn. =g, topor-

nia /.

3ai'nl;ommcr, sm. -g, pi.

«Jammer, klepacz m., mot
cajniarski.

^ai'nfdjmicb, sm. =(e), ^.
"t, caJDiarz m.

äai'nfdjmteue, «/. .pü. =n,

cajniarnia /.

ätt'ttber, sm. =§, ^- —

,

sandacz m. (ryba).

Range, sf. pi. m, i) ob-

cgi pl., kleszcze pl., szczyp-

ce pl. ; Keine — obcaki pl.,

kleszczyki p.;33eifj—,i?netp—
kleszcze ostre, obcgi kraj-
ce; 2)rafit— obcgi do drutu;

gfeuer— szczypce pl. do ognia,

szczypce ogoiowe; ^latf)

—

obcgi paskie; ©reif— kle-

szcze rczne; plombier— kle-

szcze plombowe, obcgi do
plombowania; ©cblótfen

—

kleszcze wirowe; Qwid— ob-
cgi krajce; 2JJaul, ©djenfel
ber — obcg m.; mit ber
— fdffcn, ixoiäen uchwyci
szczypcami, w szczypce; 2)
siekacze pl. u konia; 3) py-
seczek m. owadów.

Ra'ngetdien, sn. =§, pi. —

,

dim. od 3attge, obcaki pl.,

szczypczyki pl.

Ra'ngenförntig, adi. obc-
kowaty.

Ra'ngenföfer, sm. =3, pi.

—, szczypawka f.

Ra'ngenjalin, sm. =(e)§, pi.

^ätjne, siekacz m. (zb) u
konia.

Ranf, sm. <(e)§, kótnia /.,wa f., sprzeczka f. ;
— mit

Sätlidjfeiten sprzeczka z" bój-
k; — anfangen rozpocz
sprzeczk, kótni ; mit jjmnbm— fucben szuka z kim za-
czepk; mit imnbrfi in — ge=
raten pokóci si z kim.

Ra'nfajjfel, sm. '•>§, jabko n.
niezgody, przyczyna /. kótni.

3a'nfett, I. vn. (tjaben) 1)
kóci si, 8warzy si, wa-
ni si, wadzi si; um ettt).

— sprzecza si o co; 2)
zrzdzi; mit jmnbm — albo

jmubn au— skrzycze ko-
go, aja kogo; II. fid) —

,

vr. (baben) kóci si, sprze-

cza si; fid) erbittert —
uera si; fid) um beg $ai«
ferä SBart — kóci si o sa-

do komarowe, o torb sieczki.

Bä'nler, sm. ^/ pi. —

,

kótniarz m., kótnik m.
sanieret', sf. pi. «»en, kó-

tnia /'., swar m.

Bä'nlcrin, sf. pl. =nen,
kótuiarka /'., kJótuica /.

ßa'nfgeift, sm. =(e)§, umys
kótliwy, usposobienie swar-
liwe.

Ba/niljaft, Bä'niifa), adi.
kótliwy, swarliwy.

Ra/nHuft, Ra'nffuc&A */.

kótliwo f., swarliwo /.

Ra'nffiidjttg, adi. kótliwy,
swarliwy.

Ra'nlfttfter, sm. =3, pl. —,
wywoujcy m. kótnie, swary.

3ä'Jjfd/en, sn. =3, pl. —

,

dim. od 3aPfen 1) jzyczek
m. w gardle; 2) czopek m.

Sö'jjfäjenentsünuung, sf. pl.

«=eu, zapalenie n. jzyczka w
gardle.

Ralfen, sm. -8, pl. — , 1)

szyszka /. (bot.); 2) czop m., ce-

wa/.; ©oppel—, ßroittingS—

„

czop podwójny; 2)rebbriif=

fen—,czop mostu obrotowego;

§ttI3— czop szyjowy, szyja

f. wau, czop rodkowy;
Äamm— czop piercieniowy;

©tet)— czop stojcy; £rag —
czop czelny; jurüdgefefetec —
czop odsdzony; 3) spel lo-

dowy = ©tjapfen.

Ralfen, va. (tjaben) toczy,
natoczy; äßein atö bem
§affe — toczy wino z be-

czki; take w dalszem zna-

czeniu : sprzedawa piwo,
wino i t. p. na szklanki; ben

©aft aus einer SBirfe — albo

bie 93irfe — toczy sok
z brzozy; einen 3Baffer<=

fiidjtigen — wypompowa
wod choremu na wodn
puchlin.

Ra'pfenartig, adi. szysz-

czasty.

Ra'jjfenbeere, sf. pi. -n,

jagodlin m. (bot.).

Ba'jjfenbier, sn. =(e)3, i)

—
* p- =e>

piwo beczkowe
= ^afebier; 2) piwo czopowe,
ciekajce z czopa, koo
czopa.

Ra'Wcnütrne, sf. pi. =n,

pasówka f.

Ra'jjfenfurmig, adi. czopo-
wa ty.

Ra'nfengeti), sn. =(e)<i, pl.

=er, czopowe n.

Ra'jjfcnfraut, sn. «=(e)s, pl.

»Iräuter, jzyczkowe ziele, ja-

goda listna.

Ra'jjfentager, sm. =, pi.

—, obacz äiSeUenlager.

Ra'Jjfenloaj, sn. --(e), pl.

«dbdjer, 1) gniazdo n., stpka
/. (mechanika); 2) otwór
czopowy.

Rabenmutter, sf. pl. -n,
mutra czopowa.

Ra'jjfenftreia), sm. *(e)g,

pl. =e, capstrzyk m., wie-
czornik m.

Ra.öfenftilct, sm. =(e)§, pl.

=e, cap m., ocap m.

Ra'nfentragenö, szyszkowy
(botan.).

Ra'pfer, sm. «=§, pl. —, ten,

co wino, piwo i t. p. toczy,

äa'Mielfri^e, sm. — ,
ma

ryonetka f., tka /.

Ra^elig, adi. trzepoccy
si, rzucajcy si jak ma
ryonetka.

Ra'^elmann, sm. =(e)§, pi.

»männer, maryonetka /.

Ra'^etn, vn. (fjaben) trze-

pota, skaka, drga, lzuca
si; mit ben gü^en — trze-

pota, drepta, wydzwania
nogami; mit §änben unb
giifjen — dygota rkami i

nogami ; ber gifd) jappelt ryba
rzuca si; ba §erj jappelt

ibr nor greube serce drga,

skacze jej z radoci; (obraz.)

jmnbn — taffen zostawi kogo
w ambarasie, w kopocie, nie

pomódz komu spiesznie.

3ar, sm. »en, pl. =en,

car m.
.Sa'renretdj, Ra'rentunt, sn.

=(e), carstwo n.

Zare'mttfö), sm. —
,

pl. -e,

carewicz m.
3a'renfoI;n, sm. =(e)§, pi.

sfb^ne, carewicz m.
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£a'nntoä)ki, sf.pl =töd)ter,

carewna
f.

3<l'rge, */• pl =«, krawd
/., kraj m., obwódka/.; ra-

ma /.; = 9?a(jmen; — eineä

genfterS futryna f. okna ;
—

eine§ ©iebe§ ubie sn. ;
—

eine $affe§ wtor m.

3a'rg(c)sic^cr, sm. =§, pl.

—, wtornik m.
,3a'rm, sf. pl. -nen, caryca

/., carowa /.

3tttt, I. adi. delikatny;

*e§ 3^^ mikkie miso; «e

©efunbßeit wte zdrowie;

ba *e 2Ilter wiek dziecicy,

modociany; »e§ §er$ czue
serce; II. delikatnie, mikko;
czule; — fiefjanbeln delikatnie

si obchodzi.

,3tt'rtC, sf. delikatno /.,

czuo f.

3'Ülttlti', sf.^ pl. »en, zby-

tnia delikatno, czuo.
Ba'rtfiWcnb, äa'rtfiUjItg,

adi. delikatne czucie ma-
jcy.

'

äa'rtgcfüfl, sn. -(e)3, 1)

delikatne czucie, delikatno

/. ; 2) wraliwo /.

3<t'riljeit, sf. pl. =en, deli-

katno /.

BÜ'rtltd), adi. delikatny

(n. p. ciao); wty (n. p.

zdrowie, dziecko); =e SBorte

czue sowa; pieszczotliwy;

tkliwy; adv. jmnbn — cm=

feften, lüffen patrze na kogo
czule, caowa kogo serde-

cznie.

3ä'rtltd)fett, */.
^
pl. -en,

czuo /., tkliwo f., pie-

Bzczotliwo /.

ää'rtltng, sm. .(e)g, pl. *e,

sabeusz m. ;
= ©cCröädjlmg

;

delikacik m., chuchro n.', =
SDBetdjttng

;
pieszczoch m.,

pieszczoszek m.
^a'rtriCü, sm. <e)3, rodzaj

sitowia (bot.).

3a'rtfinn, sm. --(e)§, obacz

Sartgefübl.

3a'rtftltni(}, adi. obacz
3artfiit)lenb.

Bd'fCr, sf. pl. =n, wókno
n., wochacina /., yka f.

(bot.).

Ba'ferblumc, sf. pl. =n,

mróz w., przypoudnik m.
(rol.).

3ä'ferdjen, sn. *8, pl. —,
dim. od #afer, wókienko w.,

3tt'fertfl, adi. wókienko-
waty, wóknisty; yowaty
ykowaty.

3<l'fent, va. (Ijaben) na
wókna rozbiera, dzieli;

fid) — , vr. (fjaben) strzpi
si. wystrzpi si.

3tt'ftiel, 'sf. pl 'Xi, motek
m. (nici, przdzy).

>>au'btt, sm. -=, czary pl.

= zauberet ; urok m. = $aw
berifdje SBtrfung ; ben — löfen

odczarowa ; noller — uroczy
adi.

Bau'feerauge, sn. =§, pl -w
1) czarujce oko; 2] oko da-

jce uroki.
'
&au'bzibanb, sn. =(e)§, pl.

=Mnber, wizy czarodziejskie.

j$au'btibtd)ti, sm. =3, pl.

— , czarowny puhar.

Bau'&erbUÖ, sn. «(e)s, pl.

=VC, 1) talisman m. ; 2) za-

czarowany obraz; obraz uro-

czy (take przenonie).

^an'bnbliä, sm. =(e)§, pi
=e, wzrok czarujcy.

äait'fcerbntmtcn, sm. =§,

pl —, studnia zaczarowana.

3au'bcr6ud), sn. =(8)8, pl
abüdjer, ksika czarodziejska,

ksika f. o czarach, o sztuce

czarowniczej.

$>an'btibuü)$abc, sm. =n(§),

pl =n, litera czarowna.

3an'6eri>egen, sm. =§, pl.

— , szpada czarowna.

3<m'feer&tng, sn. =(e)§, pl.

=e, rzecz czarowna, zaczaro-

wana, czarujca.

^äußeret', sf. pl «en, cza-

rodziejstwo n. ; czary pl. ;
—

treiben trudni si czaro-

dziejstwem ; «en madjen cza-

rowa; (obraz.) bie — ber

©d)ön|eit, ber Siebe czary

pl, urok m. piknoci, mi-

oci.
3au'fierer, sm. =§, pi. —

,

czarownik m., czarnoksinik
m., gularz m.; cudotwórca
m. = SBunbertöter.

Bau'bccflötc, sf. pl =n, flet

czarnoksiski.

Bait'fecrformel, sf. pl =n,

formuka czarnoksiska, za-

klcie czarownicze.

äau'öcrgabe, */. dar m.
czarowania.

äau'btvQaxttn, sm. §, pl.

=garten, ogród zaczarowany.

Bau'fiergerte, sf. pi. =n ,

ródka czarnoksiska.

Bau'knjefung, 'sm. =(e)§,

pl »fange, piew czarujcy.

Bau'öergürtel, sm. 4, pl
—

,
pas czarodziejski.

Üaü'btlbatf, adi. czaro-
wny

; uroczy= rei^enb ; cudny
= rounberbar ; adv. czarownie

;

uroczo; cudnie.

äau'krljatiü, */. pl. -bänbe,
czarodziejska rka; (obraz.)

liczna rka.
Bau'fcerliütte, sf. pl =n,

osona czarodziejska.

Bait'bertn, sf. pl. =nen,
czarnoksinica /. ; kobieta
czarujca, czarownica f.

3au'&crutfel, sf. pi. «n,

wyspa zaczarowana /.

3(UTl)Crifd), adi. czarodziej-

ski; czarowny; uroczy; adv.
czarodziejsko; czarownie;
uroczo.

3au'&erfraft, sf. pl Gräfte,
moc czarodziejska.

äau'btilnfö, sm. *fe§, pl.

=je, koo czarodziejskie.

3au'6ctfunft, */. pl. =fiinfte,

sztuka czarownicza, czaro-

dziejska, czarodziejstwo n.,

magia f.
3au'krfinftler, sm. *%,pi.

— , czarnoksinik m., ma
gik m.

3au'6crlanb, sn. =(e)§, pl
«I&uber, kraj zaczarowany.

äau'fcerlaterne, */. pi =n,

latarnia czarnoksiska.

3tiu'öcrlcljrling/ sm. «(e)^

pl. =e, ucze m. czarno-

ksinika.
3au'6critei>, sn. =(e), pl.

=er, pie czarowna.

^üü'bttmaäjt, sf. obacz
Sctuberfraft.

3au'6ciraärr|icn, sn. =§, pi
—

,
powiastka /. o czarach.

3au'BcrmonteI, sm. •&, pl.

«tniintel, paszcz czarno-

ksiski.

San'bttmitttl, sn. «§, pi.

—, sposób m., rodek m.
czarodziejski.

äfllt'&ern, I. m. (b,aben)

czarowa; — fonnen umie

56*
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czarowa; II. va. (fiaben)

(jakby) czarodziejsk moc
co sprawi; eine Söüfte in

einen retjenben ©arten —
— przetworzy, zamieni pu-

styni w cudowny ogród.

^Mi'bmte^, sn. «eä, pi ^e,

sie czarodziejska.

3au'kntug f sf. pi. -nttffe,

oczar m. (rol.).

&an'bttOZt, sm. *e, miej-

sce zaczarowane.

äau'krjwlaft,. sm. =e§, pi.

-lälte, paac zaczarowany.

,3ati'kr)joffe, sf. pi. -n,

komedya czarodziejska.

äau'öetyriefter, sm. =§, pi.

—,
gularz m.

ßau'btiqutUt, sf. pi. >n,

ródo zaczarowane.

£>au'btmiä), sn. »(e)3, pi.

't, królestwo n. czarów.

Bau'öemng, sm. «=(e)§, pi.

=e, piercie zaczarowany.

3<nt'fcerriite, sf. pi. =n, ob.

3aubergerte.

Baii'Öcrf djetn, sm. «(e)§, pi.

«=e, wiato czaro wne.

3ait'fierfdjlaf, sm. *(e)§, sen

czarowny, czarami wywoany.

BWberfdjlag, sm. =(e)§,

pi. =fd)läge, uderzenie «.

róczk czarodziejsk.

3au'bcrfu)to§, sn. =.fdjIoffe§,

pi. =fd)löffer, zamek zaczaro-

wany, zaklty.

Bau'berfrijnft, «/. pi =en,

pismo czarodziejskie, cza-

rowne.

äau'berfegen, sm. -§
#

ob.

3auberfprud).

3au'berfiegd, sn. =§, 2>Z.

—
,
piecz czarowna.

Bau'berfjuegel, sm. -§, ^z.

—, zwierciado czärowne.

Btm'berfonidj, sn. =(e)§, pi.

=fprü(he, zaklcie n.

$>an'bttftab' sm. =(e)§, pi.

=ftäbe, laska czarodziejska.

äait'krftcaitdj, sm. =(e)§,

2>Z. «f^aucber, krzak zacza-
rowany.

äau'GerftüdCdjen), sn. =3,

pZ. 'ftütfe, »cfen, czary; ko-
medya czarodziejska = ßau*
berpoffe.

Baii'bertön, sm. -(c)s, pZ.

=tbne, dwik czarowny.
3ait'bertrant, sm. «(e)g, pZ.

=tranfe, napój czarujcy,

czary ^)Z.

äau'bcmalb, «m. -(e)§, pi.

»roälber, las zaczarowany,
zaklty.

,3oVl>erti)etf, sn. =(e)§, pi.

<=t, czary pi.

3au'bertoett, sf. pi. »en,

wiat m. czarów.

3flU't)Crtt>efcn, sn. =§, ma-
gia f., czarnoksistwo n.

;

urok m.

3au'bertt>ort, sn. =(e)§, pZ.

=e, sowo czarujce.

3au'berttmrjel, s/. pi. -n,

pokrzyk w. (rol.).

äau'&erjetdjen, *w - -§> z»*-— , znak czarowny.

,3aii'ber$ettel, sm. ;$, pi.

— , kartka czarowna.

3<Ulutret', */. pi. =en, zwle-

kanie n., odwlekanie »., mi-

trga f.

'&WX%ZltX, sm. =§, pi. —

,

ocigacz m., zwóczyciel m.

3aU'bCrI)aft, adi. ociga-
jcy, zwlekajcy.

'
,3ttU'^rI)aftiflfcit, sf. nie-

zdecydowanie «., wabanie n.

si.

'Bail'bent, vn. (b>ben) od-

wleka, zwleka, odwlec,

zwlec, ociga si, ocign
si, waha si, mitry.

3flU'ueni, sn. =g, odwle-

kanie n., zwlekanie »., wa-
hanie n. si, mitrga /.

Baitttt, 'sm. '=(e)§, pi
3äume, uzda /., uzdzienica

f., uzdeczka pi; einem ^ßferbe

ben — anlegen woy ko-

niowi uzd, okiezna konia

;

baö $ferb im =e galten trzy-

ma konia na udzie; (obraz.)

jjmnbn im =e galten trzyma
kogo na wodzy, w klubach,

w ryzie; feine eibenfdjaften

im =e fialen powciga na-

mitnoci; feine gunge *m
=e Balten hamowa jzyk.

Bäit'ttirj)en, sn. *§, pi. —

,

dim. od 3aum, uzdeczka /.

ääu'mett, va. (fiaben) uzda,
przywdzia, woy (koniowi)

uzd, kieza, kiezna, okie-
za; (obraz.) powciga, ha-

mowa; ba $ferb beim
<5d)tt>ange — czyni wszystko
na opak.

Bnu'mgebift, sn. -ffeä, pi.

«ffe, wdzido n. (u konia).

3au'mgelb, sn. =(e)§, pi.

»er, oduzdue n.

3ttU'lItlo8, adi. bez uzdy;
obacz zügellos.

^ttiin, sm. *(e)§, pi. Saune,
pot m., pleniak m.

;
parkan

m.\ ber Ort, roo man über

ben — ftetgen fann przeaz
m. ; lebenbiger — ywy pot;
mit einem »e umgeben ogro-

dzi (potem) ; ben — augein-
anbernehmen pot rozgradza,
rozgrodzi; (obraz.) etro. pom
'i bred)en uczyni co bez wszel-

kiego powodu; einen ©treit

Pom =e brecben szuka (nie-

potrzebnej) sprzeczki; ba§ tft

binter jebem -t ju finben to

nie rzadka rzecz; er tft md)t
binter bein =e geroad)fen, ge=

funben, nicbt pom =e gebrochen

nie z drzewa spad, nie z

drzewa go urwano, nie na
drzewie, nie za piecem si
rodzi; ipo ber — ju ntebrig

ift, ftetgt man über ju aller

{Crift na pochye drzewo i

kozy skacz; roenn ber —
faßt, fnringen bie §unbe bar=

Über kiedy stracisz zna-
czenie, lada kto ci znie-

way.
BttU'nötttct, sn. =§, ein —

baten patrzy na jakie wido-
wisko nie zapaciwszy nic
(artobl.).

3<ut'nMnme, sf. pi. -n, pa-
jcznica /. (rol.).

Böu'ndjcn, sn. -g, pi. —,
dim. od Saun, potek m.

3«U'nbUrr, adi. chudy jak
szczypa.

^äu'nett, va. (baben) gro-

dzi, ogrodzi potem.

Bau'ngaft, sm. =e, pi.

=gä)te, widz, który nie za-

paci za widowisko (odby-

wajce si pod goem nie-

bem).

3au'ngra3miirle, */. pi. «n,

obacz ©ramucre.
3au'ngIorIef sf. pi. =n,

dzwonek m., powój m. po-
towy, kolnik m., zerwa f.

(rol.).

Bint'ltherJe, sf. pi »n, ywy
pot.
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^OU'nljOlj, an. -.tl, grod
f., grodba /.

,3<ut'nfirfdje, sf. pl. »n,

dere tm., widwa f. (rol.).

3au'nftinig, sm. =(e)3, pl
=e, strzy tm., strzyyk m.,

myszy królik (ptak).

Ba'Unlatttdj, sm. »§, saata
dzika.

3<nt'nliHe, */. pi. =n, ko-

satki pl, pajeczuica liliowa

(rol.).

3äu'nling, sm. «§, pl. =e,

obacz 3aun^rWe-

3tiu'njjfal)l, sm. =(e)§, pl
»pfäljle, kó tm., pal tm. (od

albo do potu); einen 5Btn!

mit betn — geben da zro-

zumie.
3au'nreöe, sf. pl. «n, prze-

step m. (bot.).

'3ttu'nfd)tityfer, sm. =§, pl.

—
,
pokrzywniczek tm. (ptak).

3au'ntrjerf, m. =(e)s, pl.

-e, ogrodzenie n. potem,
opocenie n., pot tm.

3flu'ittoin&e, sf. pl. =n,

powój tm., biczyki pl. (ro!.).

3<Hl'fei!, va. (fjaben) szar-

pa, targa ; SBoUe — skuba
wen; rwa, czochra; fid)— czochra si.

.ge'fira, sn. ' s(§), #z. =g,

zebra /. (zwierz).

3e'folt, sm. (§), #Z. =g, zebu
m. (zwierz).

3e'rj)rjntl>er, «m. =§, pl.

»briiber, moczyws tm., winosz

tm., wychylacz tm. (kieliszków)

;

towarzysz tm. od kieliszka.

3e'cf)e, sf. pl. =n, i) — im
SGBtrtSljaufe naleyto f. za
jado i trunki spoyte w go-

spodzie; bie — Begaffen za-

paci za wszystkich
; jeber

gacjlt feine — kady paci za
siebie; id) Bejahte betne —
zapac za ciebie, cz na
ciebie przypadajc; bte —
begaffen muffen musie po-
nie koszta, musie zapaci
za wszystkich, musie bekn,
musie wypi, czego drudzy
nawarzyli; bte — ofjne ben
2Birt madjen obacz pod 9iecfj=

nung; 2) obacz 3edJ9eIag(e);

3) cech górniczy = 3un ft ',

4) kopalnia f., pole do obra-

biania, c(z)acha /., chodnik
m. ; alte — wyrobisko n.

;

eine — bauen wydobywa z

kopalni, odbudowywa cho-

dnik.

3e'd)en, vn. (ijaben) popija
sobie, pi, hula.

3e'd)enI)aitS, *». =fe§, pi.

«Raufet, dom tm. zgromadze
cechu górniczego.

3c'djcnm£tftcr, sm. =§, pi.

— cechmistrz tm.

&'§ix, sm. *§, pi. —,
hulaka tm., bibosz tm., pi-

jak TM.

3c'Ö)ftCi, adi. bezpatnie

jedzcy i pijcy; imnbn —
galten paci za kogo, zapa-

ci za to, co zjad i wypi.

äe'diöaft, sm. >t,pl -gäfte,

go (zaproszony) uczestni-

czcy w hulance.

äe'd)getag(e), sn. -e§, pl.

=e, hulanka /., pijatyka /.

3e'djgenofj, «ßcnoffc, sm.

=ffen, pl- »ffen, 1) czonek m.
cechu górniczego ; 2) uczestnik

tm., towarzysz m. w hulance =
3ed)gaft.

3e'djgefettfdjaftf sf. pl. -en,

towarzystwo nulackie.

3cdji'lte, sf. pl =n, cekin

ni. (zota moneta wenecka).

äe'drtjreü'er, sm. =§, pZ. —

,

oszukujcy m. kelnerów.

3e'djjjreUeret, sf. pi. -en,

oszukiwanie n. kelnerów.

aCdjfdjuli), sf. pl. =en, dug
jm. za jado i trunki (w re-

stauracyi).

3c'd)ftetn, sm. «(e)§, pl. «e,

wapie permski, peneski
(górn).

^C^ftetnbolomtt, sm. =e§,

pZ. «e, dymna waka.

3cd, *m. =(e)§, apanka /.

(gra dziecinna).

3e'tfe, s/. pZ. =n, lepak
TM., kleszcz tm. (zool.).

3Ci)er;, sf. pl. -n, cedr tm.

(drzewo).

3e'uet(tt)=, arfi. cedrowy.

3t'uCrni)oiä, sn. =e§, drze-

wo cedrowe.

3c'öettt, adi. cedrowy, z

drzewa cedrowego.

^Cbradj, stm. =(e)§, cedrak
tm., miodek tm., miodla /.

(bot.).

3e'l)e, sf. pi =n, i 3el>,

«tm. =(e)3
r p. »en, 1) palec

tm. (u nogi); grofje — duy

palec, kciuk tm. ; {[eine —
may palec; auf ben =n geh>n

chodzi na palcach; 2) eine

— Änoblaud) zbek tm.

czosnku.

3e'ljett, adi. obacz 3$e.
^e'ljengänger, sm. *s, pi.

—
,
palcochodny, zwierz pal-

cochodne.

3e'ljenglte&, sn. =(e)§, pi
=er, czonek tm. palca (u nogi).

3e'f)cmtagd, sm. =§, pl.

»nägel, paznokie tm. u palca

(u nogi).

3e'IjenfMe, */. pl. >n, ko-

niec tm. palca (u nogi); auf

ben =n geb,en chodzi na pal-

cach.

3e'Ijent, stm. =§, pl. «e, ob.

3ebnte.

3e'!jenta(Ier, sm. =s, pi.

<=MtX, rola, z której si daje

lub pobiera dziesicin.

3e'ljCntuar, adi. ulegajcy
dziesicinie.

3e')enter, sm. .-§, P l- —

,

pobierajcy tm. dziesicin,

dziesicinnik tm., wytycz-

nik m.

3e'I)entfm, adi. wolny od

dziesiciny.

3e'ijent!)err, stw. =n, pl.

-en, majcy tm. prawo do

dziesiciny.

3e'ljentner, sm. >§, pl. —

,

dajcy tm. dziesicin, obo-

wizany tm. do dziesiciny.

3djn, mmtm. card. dziesi,

dziesiciu, dziesicioro; nor
— 3J?onaten przed dziesiciu

miesicami; e§ rjat foeben —
gefdjlagen wanie wybia
dziesita (godzina); eiS ift

Ijalb — VH\X jest pó do dzie-

sitej; etroa — , eine älnjah,!

t)0n — dziesitka /., okoo
dziesi, dziesiciu; — ©cbritt

oom eibe! z daleka! bie —
©ebote dziesi przykaza
Boskich; — ^atjxe dziesi
lat. dziesiciolecie n.

3cftn(e)/ sf. pl =en, dzie-

sitka /. ; kralka f. (w kar-

tach); bie $erjen— kralka

czerwienna.

3e'I)nulUHttg, adi. dziesi-

ciokwiatowy.

3Cljnctf, sn. =(e)§, pl. =e,

dziesiciokt tm., dziesicio-

bok tm. (eeom.).
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^C'ljnCÖig, adi. dziesicio-

ktny.
^e'ljntrtber, sm. *%,pi- —,

jele majcy rogi o dziesiciu

kocach.
^e'finer, sm. *§, pi. — , i)

dziesitka /.; nad) =n ge=

orbnet dziesitkowy, decy-

malny; 2) czonek m. Rady
dziesiciu (hist.); 3) dziesi-

tak m. (dziesi centów, ha-

lerzy i t. p.), dziesitka /.

(dziesi zr., koron i t. p.).

^C'^nCtlCt, adi. dziesicio-

raki; adv. dziesiciorako.

3e'l)nfad), »faltig, adi.

dziesiciokrotny, dziesi-

ciorny ; bdä $=e dziesi razy

tyle; adv. dziesiciokrotnie;

ctro. — jufammenlegen zoy
co w dziesicioro.

3e'f)itpd)tg, adi. o dzie-

siciu paszczyznach.

3Cl)nfiij)ig, adi. dziesicio-

nogi.

3e'ljnfüftler, sm. =§, pi. —

,

szczkosz m. (zool.).

Beljnlje'u'crftücf, sn. *e§ pi.

=e, dziesitaczek m. (dziesi
groszów).

3e'l)nl)err, sm. =>n, pi. =en,

decemwir m., jeden z dzie-

siciu (hist. rzymska).

3e'hnl)Crrfu)0ft, sf. decem-
wirat m.

^C'ljJtjälirtg, adi. dziesicio-

letni, dziesi lat majcy,
trwajcy.

^e'jjrijäljtlidj, adi. dziesi-

cioletni, co dziesi lat przy-

padajcy (n. p. jaki obchód);

adv. co dziesi lat.

3c'ftnla^tg, adi. dziesicio-

strzpiasty (bot.).

^CljnlÖtig, adi. dziesicio-

utowy.
3C'i>nmaI,

^
adv. dziesi

razy, dziesikro.
BC^nmaltg, adi. dziesi-

krotny; adv. dziesikrotnie.

3e'l)nmämt(e)rig, adi. dzie-

sicioprcikowy (bot.).

Be'Wmonattg, adi. dzie-

eiciomiesiczny, dziesi
miesicy majcy.

3c'i)nmonatlt(), adi. dzie-

siciomiesiczny, co dziesi
miesicy przypadajcy.

3e'i)nWemttgftiiuV sn. =(e),

pi. «=c, dziesitaczek m. (dzie-

si fenigów).

^iMfitober, sm. =g, pi.

— , dziesiciofuntowe dziao.

^C^npfiinbtg, adi. dzieBi-

ciofuntowy.

^C'ijnfntttg, adi. o dziesi-

ciu strunach.

^e'ijnfäutig, adi. o dzie-

siciu supach.

BCIWfeittg, adi. dziesi
stron, stronic majcy; dzie-

sicioboczny (geom.).

3c1)llftIÜtg, adi. dziesicio-

zgoskowy.
Bc'^nftÜnbtg, adi. dziesi-

ciogodzicny, dziesi godzin

trwajcy.

3£'ijn|'tiinblt$, adi. dzie-

siciogodzinny, co dziesi
godzin przypadajcy.

C^C'ljXttägtg, adi. dziesicio-

dniowy, dziesi dni majcy,
trwajcy.

3e'jjntägit(l), adi. dziesi-

ciodniowy, co dziesi dni

przypadajcy.

,3e't)ntaufenu, num. card.

dziesi tysicy.

'3e'tintaufeiiDfte(r), num.
ord. dziesitysiczny.

3e'hlttbar, adi- ulegajcy
dziesicinie.

$e'ljntC, num. ord. dzie-

sity, dziesita, dziesite;

bett «n 3Jai dziesity, dzie-

sitego maja; $arl X. Karol
dziesity; ba§ täte ber —
ntd)t mao kto lub nikt nie

zrobiby tego.

äc'ljnte, sm. =n, pi. =n,

dziesicina f., olbora f.
3e'l)ntetHg, adi. z dziesi-

ciu czci skadajcy si.

3e'fyntetl, sn. =es, pi. =e,

obacz ^eöntel.

^ttfnttl, sn. =§, pi. —

,

dziesita cz; graet — dwie
dziesite.

äe'ljnteigrantm, sn. =(e)s,

pi. =e, decygram m.
3e'l)uteflUer, sn. =§, pi.

— , decylitr m.
3c'!jntelmeter, sm. i sn. =§,

pi. — , decymetr m.
Be'ljnten, i. vn. (Caben) i)

dziesicin nakada, dziesi-

cin pobiera; 2) dziesicin
opaca, paci; II. va. (Ijaben)

dziesitkowa = bejimteren.

EC'&ntenÖ, adi. po dziesite.

Be'Ijnter, s?n. -ä, pi. —

,

wytykacz m. dziesiciny,

olbomik m.

BfhntyfUdjtig, adi. do dzie-

siciny obowizany.
3e'i)ntredjt, sn. =(e)3, pra-

wo n. (do) dziesiciny.

3C^nuliid)CnUidi, adi. dzie-

siciotygodniowy, co dziesi
tygodni przypadajcy.

äe'ljntoö'tfitg, adi. dziesi-

ciotygodniowy, dziesi tygo-

dni majcy, trwajcy.

^t'fyltjeiltg, adi. dziesicio-

wierszowy.

^Cljren, I. vn. (Ijaben) 1)

je i pi, ywi si, y; bet

einem Sötrte — y w gospo-

dzie; auf frembe $o|ten —y na obcy koszt; er gefjrt

non feinen gtnfen yje z od-

setków; er Cat nid)t£ ju —
nie ma z czego y, nie ma
co je; (obraz.) non feinem

früheren 3tuf)me — polega
na sawie w modszych la-

tach pozyskanej ; 2) trawi

;

bie ©eeluft geljrt morskie po-

wietrze trawi, sprawia apetyt;

iljm aehrt Äummer am 3Katfe

be§ Seben trawi go zgry-

zota; II. $e£)renb, ppr. i adi.

=e<3 f5'e^ cr febra trawica

;

III. gejerjrt, pp. i adi. wy-
trawny o (winie); IV. fid)

—, vr. (Ijaben) fid) — unb
grämen umiera ze zgry-

zoty; bie Sitterfeit gebrte fid)

immer tiefer in fein §erj co

raz to gbiej gorycz w serce

mu wnikaa.
^t'^Xtllb, adi. obacz pod

Seören II.

3t'f)Vtl, sm. -.§, pi. —, spo-

ywca m. ; trawiciel m. ; ein

©parer roiH einen — Caben
albo auf einen ©parer folgt

ein — tak bywa : co sknera

przez dugi czas zbiera, dzie-

dzic jak zagarnie, wkrótce

straci marnie; na to skpiec
zbiera, by dziedzic roztrwoni.

3e'hrfie6er, sn. •§, pi. —,
gorczka trawica, trawiacz-

ka f.

Qt'fytftti, adt. majcy wol-

ny wikt; jmnbn — hatten

dawa komu stó (darmo),

stó za kogo paci.
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Be'lirßClö, sn. =(e)§, pl. =er,

,3e'ftr))fcnHi9, sm. s§, wiatyk

w., strawne «., pienidze pl.

na ywno (szczególnie

w drodze), podróny grosz.

^eljrfrant, sn. =(e)s, p
=Iräuter, jakubek to., starzec

to. (rol.).

SCljnntg, sf.pl. =en, i)

jado «., ywno /., wyda-
tek to. na jado i trunki

(w gospodzie); 2) stó to., za-

pas to. ywnoci; freie —
Jjaben, geben mie, dawa
woJny stó; — auf ber Steife

wiatyk to. ; bte Ie£te — osta-

tnie namaszczenie, pomaza-
nie; 3) suchoty pl.

3e'Ijnmg8foffen, s. pi.

ko9zt i pl. za wikt.

StfyfDOttat, sn. =(e)3, pl.

=räte, zapas to. ywnoci.
3e'^rtDurm, sm. =(e§), pl.

»roürmer, robak pasoytny;
(obraz.) pasoyt to.

^CljrtDiirj, sf. pl. =ert,

ge'ijrumrjel, sf. pi. =n, wiele

zego indecl., obrazki^, (ro).).

3e'Ijruiin:$ftraud), sm. «(e)§,

p. «j'träudjer, wtpik to.,

zdrzewo n. (bot.).

Bei'djen, «w. =§, pi. —, i)

znak to. ; oznaka /'. = 2ln«

Rieben; id) Ijalte ba3 für ein

fdjlimme — uwaam to za
zy znak, widz w tem z
przepowiedni;— in ber2Bäfd)e
znak, litera wyszyta na bie-

linie, monogram to.; aufge=
brannten — pitno n. ;

—
auf ©emälben znak, litera,

podpis to. (malarza) na obra-
zie; 2) cecha /., pitno n. =
©epräge; znami n., znak
to. rozpoznania = Äenn^et»
eben; er ift feineä =3 Sd)nei=
ber z zawodu, z profesyi jest

krawcem; ba ift ein — ber

3eit to jest znamieniem czasu;

3)^ — oon greunbfcbaft do-
wód to. przyjani; jum —

,

bafj er bier roar na dowód,
e tu by; — geben, ntad)en
dawa znaki; burd) — fpre*

djen mówi na migi; ba —
be§ Äreujeä znak krzya;
ba — be<3 ÄreujeS macben
(prze)egna si; 4) sygna
to. ; ba — jur 2tbfa£)rt geben
da sygna (do) odjazdu (ko-

lejn.); 5) bte jroölf bjmmlifcbett
— dwanacie znaków nie-

bieskich, gromada f. dwu-
nastu gwiazd, zodyak w.
(ästron.); unter einem glücf*

lieben, unglücklichen — ge»

boren fein by rodzonym, ro-

dzi si pod dobra, pod z
gwiazd; ß) zjawisko n. =
©rfdjetnung ; 7) znak przecin-

kowy (pisownia); 8) sympto-
mat to. (medyc).

Bei'djenkeit, sn. =(e)§, pi.

=er, deska /. do rysowania.

.Set'djenlmdj, sn. =(e)§, pi.

«buer, ksika rysunkowa,
do rysunków.

äei'djen&euter, sm. =§, pi.

— , astrolog to., wróek to.,

wie8zczbiarz to.

,3ei'd)cu&eutem, sf. astro-

logia /., wieszczbiarstwo n.

^ü'äjtnulVäxunq, sf. pi.

=en, objanienie n. znaków
(uytych w jakiem dziele, na
mapie i t. p.).

äet'djenfarbe, sf. pi. =n,
obacz eicbentinte.

ßt\'&)V\\tUt, sf. pl. =n,

pióro w. do rysunków, do
rysowania.

äet'djenprn, sn. =(e)§, pi.

=e, nici (kolorowe) do znacze-
nia (bielizny).

Bet'djcnljammer, sm. =§, pi.

«Jammer, znacznik to.

Bei'djenfoljie, sf. wgiel m.
do rysowania.

Bet'djenftCt&e, sf. kred(k)a

f. do rysunków, do rysowania.

^ei'u)cnfunft, sf. sztuka /.

rysowania.

,3et'u)enleljre, sf. nauka /.

rysunków.

3et'u)en1el)rer, £ei'd)en=

ntCtftCr, sto. =£>, pl. —, nau-
czyciel m. rysunków.

Bei'djenWier, sn. =(e)§,

papier rysunkowy, do rysun-
ków.

Bei'djenfdjiefer, sm. =§, pi.

— , upek napisowy, ampelit to.

Bet'djCnfdjrift, sf. hiero-
glify ^/.

Bet'djeufdjule, */. ^z. =n,

szkoa f. rysunków.

3c'd)cnfe^ung, sf. inter-

punkcya f., przeciukowanie n.

Bet'djenforndje, sf. pl. =n,

rozmowa znakami prowadzo
na, rozmowa na migi.

BePdjenftette, sf. pi. =n,

obacz getchnungoftelle.

Berdjcnftift, sm. =(e)s, pz.

=e, oówek to., rysik to. do
rysowania.

Bci'd;enftiin&c, */. ^z. «n,

lekcya /., godzina /. rysuu-

ków.

äet'djenttnte, s/". j?Z. -fit,

atrament to. do rysunków.

,3et'ü)cnttfuj, *»». •«§, pZ. =e,

stó to. do rysunków.

3et'd)enunterad)t, sm. =>(e)§,

nauka /; rysunków.

£ei'd)ent>nrlage, Sf. pl. -n,
wzorek to. do rysunków.

äet'djttett, «a. i vn. (fjaben)

1) rysowa, narysowa; auh
freier |xmb — rysowa
z wolnej rki; nad) ber Dia=

tur, nacf) bem 2ef>en — ry-

sowa z natury; Umriffe —

,

flüd)ttg — naszkicowa, za-
rysowa; 2) znaczy, nazna-
czy, oznaczy, nacechowa,
znamionowa, znakowa =be=>
jetcfinen; bte SBäfdje— znaczy
bielizn; (obraz.) ©Ott fjat ifjn

gejeidjnet Bóg go napitnowa;
3) podpisa, podpisa si, kre-
li si = unterjetdjnen; id)

jeidjne Bod)ad)tung§ooE krel
si z gbokim szacunkiem;
er jetcfinet für ben Sljef pod-
pisuje w zastpstwie szefa,

przeoonego; 4) 2lftten —
zamawia, zamówi sobie
akcye, zobowiza si do od-
bioru akcyi; oaä gezeichnete

Kapital kapita subskrybo-
wany (handel) ; id) jeicbne für
ba§ ©enfmat 2000 Äronen
subskrybuj, zo na pomnik
2000 koron.

Bet'djneitfiudj, Sn. obacz
Setchenbud).

^ci'dincr, sm. -§, pi. —

,

Bci'djnerin, sf. pl =nen, i)

rysownik to., rysowniczka/.

;

2) subskrybent to., subskry-
bentka /. (haudel).

3ei'd)nerifd|, adi. ryaowni-
czy; =e talent fyaben mie
talent, zdolnoci do rysunków.
Betonung, */. pi -en, i)

rysowanie n., rysunek to.;— in 33Ietftift, in treibe ry-

sunek oówkiem, rysunek
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kredkowy; nad) einer — we-
dug rysunku, z rysunku

;

architeftonifche — plan m.\
— in ben tlmriffen zarys m.,

szkic m. ; 2) znak m. = Qti-

cben; 3) podpis m. = Unter=

fdjrift; subskrypcya f. (han-

del).

Bet'ujnungSfieüe, */. pi. =n,

bank, w którym odbywa si
subskrypcya (handel).

Bci'belüär, sm., =en, pi. =en,

bartnik m. = ^onigbdr.

Bei'belbcuim, gm. '

-(e), pi.

=baume, drzewo bartne.

Betbelbejtrf, sm. -(e)§, pi.

«=e, okrg bartny, uroczysko
bartne.

£ei'belbret, sn. =e3, pi.

«=er. abie /.

BcibdCi', sf. bartnictwo n.

Bci'bcIgcrtdjtSaufforöcirung,

sf. pi. =en, znak bartny.

Beibelmeifter, sn. =g, pi.

—, starosta bartny.

Bei'beltt, va. (fiaben) miód
podbiera, podkurza, pod-
kurzy, abi.

3et'bcIorbnung
f sf. pi. =en,

pi-zepisy bartnicze, urzdze-
nia pasieczne.

Bei'&elrtdjt, sn. =(e)3, pra-
wo bartnicze.

Bei'beifeil, sn. »(e)s, pi. «e,

chobot m.
3ei'i>citt>alb, sm. =(e)g, pi.

=roaloer, ostrów m.

Bei'beljinS, sm. =fe§, pi.

=je, bartne n.

Bei'bler, sm. -.§, pi. —

,

bartnik m., pasiecznik m.
£>ti"Hill*, adi. bartniczy,

pasieczny.

3ei'flbar, adi. mogcy by
(p)okazanyui.

Bei'geftnger, sm. »S, pi. —
paltc wskazujcy, wskazi_
ciel m.

Bct'flCn» I- #«• i v». (Ijaben)

okazywa, pokazywa, uka-
zywa, wskazywa, okaza,
pokaza, ukaza, wskaza;
mit bem Ringer auf jmnbn
— palcem na kogo wska-
z(yw)a, palcem kogo wyty-
ka; etro. — pokaza co;

auf etui. — wskaza na co;
ba§ Xbermometer geigt 8 ©rab
termometr wskazuje 8 sto-

pni; baä Barometer geigt auf

©djön barometr wskazuje na
pogod ; bie Sflagnetnabel geigt

nach Sorben iga magnesowa
zwrócona jest na pónoc; bie

libr geigt (auf) groei na ze-

garze druga (godzina), zegar
wskazuje drug (godzin)

;

id) geigte ibm ben richtigen

2Beg wskazaem mu wa-
ciw drog ; er geigte e un§,
roie's gu marhen ift pokaza
nam (t. j. pouczy nas, wy-
jani nam = erklären), jak to

zrobi naley; nun geig' ein«

mal, roas bu fannft poka
wiec, co umiesz; grofjen 2Rut
— okaza wielk odwag; er

getgt, bafc er 9Tcut fjat dowiód,
e jest odwanym = be=

roeifen; ba ©anftiffimum —
wystawi przenajw. Sakra-
ment; bie glaggen — rozwi-n chorgwie; II. fid) —

,

vr. (baben) okaza si, po-
[

kaza si, zjawi sie ; bct§

mu§ fid) erft — to si dopiero
okaza musi; e§ geigt fid),

baj} . . , pokazuje si, e . . .,

wida, e...; eS rottb fid) ja

— 'zobaczymy; bie ©onne
geigte ftd) au ben SBolfen
soce wychylio si z chmur

;

fid) al3 einen -Kann — okaza
odwag, dowie, e si jest

odwanym; je$t baft bu bie

befte ©elegenfjeit, bid) gu —
teraz masz najlepsz sposo-

bno okaza twoje \ zdolno-

ci ; et geigt fid) überall wsz-
dzie go peno; er fann fid)

Überall — moe wszdzie si
pokaza; fid) brarj — chwa-
cko, gracko si sprawi.

äet'gcr, sm. =§, pi. — , i)

okaziciel m.\ 2) wskazówka
/. (na zegarze, u zegaru).

3ei'geraj)j>arat, sm. =n,

pi. =en, indykator m. (tel.).

Bet gerftanflc, */. pi. -n,

wskazówka /. sonecznika.

Bei'gertelegrajJb, sm. =(e)§,

pi. »en, telegraf wskazów-
kowy.

Bei'gerul)r, sf. pi. =en, ze-

gar nie bijcy godzin.

Bet'geticr, sn. »(e), pi. =e,

skrobak m. (zwierz).

Beiden, va. getb>, geibft,

geiht, gteb, i\abe gegieben;

jmnbn einer ©ache — poma-

wia, obwinia kogo o co,

zarzuca komu co; jmnbn
einer^ Süge — zarzuca, za-

rzuci komu kam, kamstwo;
jmnbm etro. — zarzuca ko-
mu co.

Bctlanb, sm. :(e)3, pieprz

wilczy.

Bei'le, sf. pi. *n, 1) wiersz

m.; 3taum groifchen ben =n

miedzywiersz m.; groifchen ben
=n befinblid) midzywierszo-
wy; er uerfteljt groifchen ben

=n gu lefen uuiie czyta mi-
dzy wierszami; etro. groifchen

ben «n lefen domyla si
czego; ein paar =n fchreiben

kilka wierszów napisa, 2)

rzd m. = 9teil;e; in =n

pflangen sadzi w rzdach,
rzdami; eine £äufer— rzd
domów; 3) ulica f.

Bei'lenljonorar, sn. *§, wy-
naprodzenie n. od wiersza.

Bei'Ienjögcr, sm. =§, pi.

— , dziennikarz pacony od
wiersza.

Bcilcnlinge, sf. pi. =x\,

dugo f. wiersza (druk.).

Bettenroeife, adv. wiersza-

mi, rzdami.
Beritg, adi. wierszowy;

groei— dwuwierszowy.

Bft'fcl, »f. pi. =n, suse m.
(zwierz).

ßti'(tlb'äx, sm. «en, pi. =en,

niedwied pospolity.

Bct'fcltDagcn, sm. =§, pi.

— , duga lekka bryczka ple-

ciona.

Bei'ftg, sm. '(e)§, pi. —

,

czy m.y czyyk m. (ptak);

(obraz.) ein loeferer — lekko-

duch m.; ein fauberer — do-

bra sztuka, dobry numer.

Bei'ftggrittl, adi. oliwkowy.

*)tit, sf. pi. =en, 1) czas

m.\ a)tronomtfd)e, bürgerliche,

mittlere, roatjre — czas astro-

nomiczny, prawdziwy ; mit»

teleuropäifdje — czas rod-
kowo-europejski ; — Ijaben,

etro. gu tun mie czas do

zrobienia czego ; furge —
krótki czas, chwila /. =
Slugenblicf; in »erljältnig»

mä|ig furger — w stosun-

kowo krótkim czasie; nicht

§err feiner — fein nie by
panem swego czasu, nie
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módz rozporzdza swoim
czasem; cg nrb — , bafe er

gurüäfommt czas, by wróci;

e§ roäre — , bafs er gurüdrame

byby czas, by wróci; e3 ifi

fdjon —, (bafj . . .) ju jest

czas, (by . . .); e£ bat — czas

na to, nie spieszy (si);

roelche — ift es? która go-

dzina? id) t)(i6e — mam czas;

2) pora /. = SEageögeit, 3ahre=
geit; imnbm bie — bieten po-

wiedzie komu dzie dobry,

dobry wieczór, dobranoc; es
-

ift jefct nicht bie — , urn bie

Säume umgufe^en teraz nie

pora do przesadzania drzew;

3) epoka /., wiek m.\ gur —
ber Äreuggüge w epoce wojen

krzyowych ; 4) w poczeniu
z przymiotnikami: alte =(?n)

stare czasy, staroytno /.

;

neue =(en) nowe czasy, nowo-
ytno /. ;

freie — wczas m.,

wolny czas, wakacye pi. ; bie

früheren =en dawne, minione

lata, czasy ; bie guten alten »en

dobre, stare czasy; eine turge
— krótki czas, krótko

;

lange
— oorber (na) dugo przed-

tem; geraume — do dugo;
e ift bie höä)fie — czas

najwyszy; id) bab feine

— nie mam czasu; gute —
haben mie pogod; fd)led)te,

teure, fchroere =en ze, drogie,

cikie, czasy ;mÜJ3tge — czas

wolny, czas odpoczynku,
wczas m.] 5) przysówkowo
i w poczeniu z przysówka-
mi: feiner— w swoim cza-

sie, swego czasu; — meines

Bebens przez cae moje y-
cie; bie — ift oorbei min
ten czas, miny te czasy

;

bie — ift um niema ju
czasu; bie gange — {('"burch

przez cay czas; bie — ber

dotd; bie — roirb mir lang
zaczynam si nudzi; 6) z

przyimkami: roa§ ift'3 an ber
— ? która godzina? tft'3 nodj

frit), fchon fpät an ber —

?

czy jeszcze wczenie, ju
póno? baä ift nicht mel)r an
ber — to ju nie na czasie,

ju nie w uywaniu, ju
przestarzae ; auf — na czas

;

auf — geben, laufen da, ku-
pi na czas, na kredyt; auf

einige — na pewien czas;

auf erotge — na wieczne

czasy; (auf) — (feines) Se-

hens" obacz zeitlebens ; aus ben

-en ber 3töiner z czasów
rzymskich ; aufjer ber — nie

w zwykym czasie; bei «en

zawczasu; bei biefen fchtecbten

-en w tych zych czasach;

für äße =en po wszystkie

czasy, na zawsze; in furger

— w krótkim czasie, wkrótce;

in nädjfter — wkrótce; in

— non mer Sagen w cigu
czterech dni; in — Don groei

SBocben za dwa tygodnie,

w dwóch tygodniach; in

früheren =en w dawniejszych

czasach, dawniej ; mit ber —
z czasem; nad) jener — po-

tem
; feit längerer — od du-

szego czasu ; über bie — aus-

bleiben zabawi po za czas

oznaczony; urn roelche —

?

kiedy? o której (godzinie)?

urn bie — ber ©rnte w cza-

sie zbiorów; uber gabr urn

biefelbe — o tym samym
czasie w przyszym roku;

non — gu — od czasu do

czasu ; nor furger — nieda-

wno; nor ber — przed cza-

sem, wczenie; roährenb ber

— , bafj . . . podczas, gdy . .
.;

gu aüen =en beö 2><*Creä kie-

dykolwiek w cigu roku; gur

beftimmien — o oznaczonym
czasie; gur rechten — w na-

leytym czasie; gu meiner —
za moich czasów; gu unferen

=en za naszych czasów; gu

unpaffenber, ungelegener —
w czasie niestosownym, nie-

naleytym; gu gleicher — w
tym samym czasie, równo-
czenie; gu jeber — o kadej
porze; gur — , atä man...
w czasach, kiedy...; 7) w
poczeniu z czasownikami:

feine — ausbienen wysuy
swój czas; bie — gut be=

nü^en zuy dobrze czas;

bie — beftimmen oznaczy
czas; — haben, geroinnen

mie czas, zyska na czasie;

fid) — laffen nie spieszy
si

; fid) in bie — fcbiden po-

godzi si z okolicznociami;

bie — totfdjlagen zabi czas;

fio) bie — nertreiben spdza '

czas; bie — oergeubert, »er=

lieren marnowa, traci czas;

8) mit ber — pflüdt man
3f{ofen czas wszystkiego przy-

sparza; fommt — fommt
Sflat przyjdzie czas, przyjdzie

rada; — ift (Selb czas to

pienidz; aEeö h<tf feine —
kada sprawa ma sw por
waciw; aEes gur feiner —
wszystko we waciwej chwili;

9) gegenwärtige, gufünftige,

©ergangene, Dorooroeraangene,

bebmgte — czas terauiejszy,

przyszy, przeszy, przeszy
dokonany, zawarunkowany
(gramatyka).

3ei'taufdjnitt, sm. *(e)8, pi.

»e, cz czasu; okres m.,

epoka /.

äet'talier, sm. =§, pi —

,

wiek m.; ba> etfexne, eherne,

filberne, golbene — wiek
elazny, spiowy, srebrny,

zoty.

Wertangabe, sf. pi. -n,

przytoczenie «., oznaczenie

n. czasu ; obne — bez ozna-

czenia czasu, bez daty.

äet'tantnenöung, sf. uycie
n, czasu, uytek z czasu

(z)robiony. s
' •<

3ei'taufu>anb, sm. -(e)3,

nakad m. czasu; strata /.

czasu.

3et'ibegebenheti, */• pi. =en,

zdarzenie wspóczesne.

3ct'tbeginn, sm. =(e)g, po-

cztek m. czasu.

äei'tbeljeif, sm. «es, pi.

«e, rodek czasowy, pomoc
chwilowa.

^ei'tueredjming, */. pi. =en,

rachuba f. czasu, chrono-
logia f.

äet'tbefdjretbimg, */. pi.

=en. opisanie n. czasu.

Wei'tuefttmtming, */. pi.

--en, oznaczenie n. czasu;

data /.

Bei'tbud), sn. -(e)8, pi.

=bücber, kronika /.

^et'tbauer, */. przecig m.
czasu.

3et'tbrofd)fe, sf. pi. -n,

doroka na czas najta.

3et'tetnfieit, sf. jedno f.

czasu.

äei'teintetlung, sf. pi. sen,

podzia m. czasu.
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.äCt'tcnlaitf, sm. -(e)3, bieg

m. czasu.

.Settereignig, sn. =ffes,

pl. »ffe, zdarzenie wspó-
czesne, zdarzenie n. dnia.

äet'tertyarntS, sf. pl. »ffe,

zaoszczdzenie n. czasu.

Bci'tfaljrt, sf. pl. =en, ja-

zda, za któr sie paci wedug
jej trwania.

&t\'t]t\)\tl, sm. =3, pl. —

,

omyka f. co do, czasu, ana-

chronizm m.

3Ct'tf0lge, sf. nastpstwo
n. czasów, kolej m. czasu,

porzdek chronologiczny.

^Ci'tgCtft, sm. =eä, duch m.
czasu.

,3ei'tflCmäft, adi. stosowny
do czasu, odpowiedni do
czasu, bdcy na czasie;

aktualny; adv. stosownie do
czasu, na czas ; aktualnie.

äet'tflemäfjIjeU, sf. sto-

sowno/. co do czasu, aktu-
alno /.

,3ct'tflCllO(fC, sm. -n, pl.

-n; =gcnoffin, sf. pl. =nen,
spóczenik m., rówiennik m.\
rówienniczka f.

äti'tQtnÖtftfti), adi. spó-
czesny; adv. spóczenie.

,3ei'igefc(jäfte, sn. pl. m-
teresa terminowe (handel);
— machen spekulowa na
zwyk i znik.

3Ct'tgefdjtdjtc/ sf. historya

spóczesna.

äet'tgefcljmaä, sm. :(e),

gust m. (pewnego) czasu.

äet'tflettnnrt, sm. =(e)§, zy-

skanie n., zysk m. na czasie.

Bet'tfllCidjlMfl, sf. porówna-
nie n. (ästron.).

Beider, adv., seitherig,

adi. obacz (Seither, feitfierig.

3ct'ttg, I. adi. 1) tego-

czasowy, dzisiejszy — ber=

tnalig; 2) stosowny do czasu,

bdcy na czasie= jettgemöfe;

3) dostay, dojrzay = reif;

=e Dfift dojrzae owoce; 4)
rychy, wczesny, zawczesny
= friifijeitig; II. adv. i)

wczenie, rycho, zawczenie
;— genug do wczenie ; e§

tft notf) — jeszcze wczenie,
jeszcze czas; 2) — werben
dosta, dojrze (o owocach).

äet'ttgcn, I. va. (haben)

1) dojrzaym czyni (o owo-
cach i w medycynie n. p. o

wrzodach); II. vn. (fein) doj-

rzewa, dojrze, dostawa si
— reifen.

3ct'ttgiUig, sf. dojrzewanie
n., dojrzenie n. ; jur — brin=

gen dojrzaym (u)czyni.

^et'tirrttim, sm. *(e)s, pi.

=tiimer, myka/. co do czasu,

w obliczaniu, w oznaczeniu
czasu, omyka chronolo-
giczna, anachronizm m.

,3et'tfaiif, sm. =(e), pl.

^raufe, kupno terminowe, na
czas.

Bet'tfreiS, sm. «fe§, pl. =fe,

cykl m.

^et'tfltnbe, sf. znajomo
/. chronologii, chronologia/.

Bei'tfÜrjeitu, adi. skraca-
jcy czas; zabawny.

3ei'tfürsiing, sf. ob. Seit*

oertreib.

^Cftlagt, sf. pooenie w.,

sytuacya chwilowa (polit.).

BCt'tlatlf, sm. =(e), pl.

=Iäufe, bie? m. czasu.

Bci'ttäufe i häufte, sm. pl.

czasy pl. ; m biefett =n w
tyche czasach.

,3et'tlc6en§, adv. na cae
ycie, pizez cae ycie, póki

ycia; auf — do koca ycia,
a do mierci; ^ßenfion auf —
pensya doywotnia.

äet'tleljen, sn. =§, pi. —

,

lenno czasowe.

,3ci'tltrJj, adi. czasowy,
przemijajcy; doczesny; bie

=en Singe rzeczy, sprawy
doczesne, ziemskie; adv. cza-

sowo, przemijajco, docze-

nie.

,3ei'titdje(3), sn. =d)en, rze-

czy doczesne, ziemskie, wia-
towe, wieckie ; ba> -=cbe fe=

gnen poegna si z tym
wiatem, przenie si do
wiecznoci.

,3ei'tftd)feit, sf. 1) docze-

sno f., ycie doczesne,

ziemskie; znikomo f. (rzeczy

ziemskich); 2) bie »en rzeczy,

dobra doczesne, wieckie.

3ct'tl0§, adi. bezczesny,

wieczny; adv. wiecznie.

Btt'tfofe, sf. pl. =n, roz-

siad m., zimokwit m., pa-
luchy pl. (rol.).

Bct'tfnftgfett, sf. wie-
czno /.

Bci'tmongcl, sm. =3, brak
m. czasu.

äci'tmajj, sn. «e, pl. =e,

1) miara /'. czasu ; 2) lloczas

m. (gramat.).

Set'tmcffcr, sm. '%,pi. —,
czaxomiar m., chronometr m.

Bei'tmeffmtg, sf. pi. «en, i)

mierzenie n. czasu, chrono-
metrya /. ; 2) prozodya /.

Bet'touimttng, sf. pl. -en,

porzdek m. czasu, porzdek
chronologiczny.

3et'työd)t, sf. pl. -en, dzier-

awa czasowa.

äei'tjmnft, sm. =(e)§, pl.

=e, czas m., pora /., chwila

/. ; okres m., peryod m. (hi-

storya); ben rechten — afc

marten przeczeka stosown
chwil.

Bei'trauknb, adi. zabiera-

jcy czas, mitrny.
'
3et'trcumt, sm. =(e)§, pl.

•räume, przestrze /., prze-

cig" m. czasu ; okres m.
^ti'tltäßtV, sm. =§, pl. —

,

"chronolog m.
äei'tredjmutg, sf. pi. =en,

rachuba /. czasu, chrono-

logia f., era f.; chrifilicbe —
chrzecijaska rachuba czasu,

era chrzecijaska.

3et'trefJjming§feljler, sm.

=§, pl. — , bd m. w ra-

chubie czasu, anachronizm m.

Bei'tregiftcr, sn. *§, pi. —

,

spis m. czasów, tablica chrono-
logiczna.

äei'tfcfjrift, */. pl. =en,

czasopismo n., pismo peryo-

dyczne.

äei'ttafCl, sf. pl. =n, ta-

blica chronologiczna.

.SetlumftänÖe, sm. pl. oko-

licznoci czasowe, konjunk-
tura /. ; unter ben jefeigen -n
wród teraniejszych, dzisiej-

szych okolicznoci.

Bet'tung, sf. pl.-en, i)

wiadomo /., wie f., do-

niesienie n. ; eine angenehme
— belontmen otrzyma przy-

jemn wiadomo ; 2) gazeta

/. ; dziennik m.; »olitifdje,

literarifcfie — gazeta poli-

tyczna, literacka, pismo po-

lityczne, literackie; er fiat e§
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in ber — getefen czyta to

w gazecie; etro. in bie —
einriirlen laffen umieci,
ogosi co w gazecie; er

fdjreibt für =en pisuje dla, do
gazet

; (fid)) auf sine — abon»
nieten zaabonowa gazet,
przedpacie na gazet.

BeftungSaliomtemet, sn.

*§, pi. =0, abonament m.,

odbiór m. gazety.

3et'tmtg3a6omtent, sm. =en,

pi. --en, =afeminenttn, sf. pi.

°nen, abonent m., odbiorca/.,

abonentka /., odbiorczyni /.
gazety.

Bei'tiutgSamtimce (wym.

:

ans), »anzeige, sf. pi. =n,

ogoszenie n. w gazecie.

3ei'ti»tg$artifel, sm. >§, pi.

—, artyku m., rozprawa/, w
gazecie.

3et'tiinß3aitggaIJe, sf. pi.

*n, wydanie n. gazety.

3ei'tang§ait3triiger, sm. =§,

pi. — ob. 3eitung3träger.

3ei'hmg§I)eüage, sf. pi. =n,

dodatek ni. do gazety.

3ei'turtg§Jjlatt, sn. =(e)3,

pi. =blttter, 1) luna karta

gazety; 2) gazeta f. = gei»

tung.

Bet'tmtggöeutfdj, sn. —

,

jzyk niemiecki w gazetach
uywany; czstokro w zna-

czeniu : niemczyzna zepsuta.

Bei'tungSente, sf. pi. »n,

kaczka dziennikarska, wia-
domo nieprawdziwa.

Bei'tungSejpeintion, sf. pi.

«en, wysyka/, gazet; ekspe-

dycya f. (biuro) gazety.

Bei'tungSinferat, sn. »(e)3,

pi. <=e, inserat m., ogoszenie
n. w gazecie.

Bci'tunggjungc, sm. *n,pi.
-n, chopak roznoszcy ga-
zety.

äei'tmtgSIorrefoottuent, sm.
»en, pi. -en, korespondent m.
gazety, donoszcy m. gazecie
wiadomoci.'

Bei'tiingSIrieg, sm. =(e)§,

pi. =e, wojna /., polemika /.
midzy gazetami.

Bei'tmtgglaöen, sm. =3, pi.

»IftDen, sklep m. sprzeday
gazet.

3ct'tung§Iefe^aIIc, sf. pi.

=n, czytelnia, w której zuaj-

duj si gazety.

Bet'tüngötefer, sm. «=§, pi.

— , czytelnik ni. gazet(y).

3ei'tmtg§nau)ricl)t, sf. pi.

=en, wiadomo f. przez ga-
zet podana, gazeciarska.

.Set'tmtgstyajJter, sn. «(e)§,

papier m. na gazety, gaze-

ciany.

Bei'iititgSrebafteitr, sm. =3,

pi. =e, redaktor m., kiero-

wnik m. gazety.

,3et'tiing§fdjmöer, sm. =3,

pi. — , dziennikarz m., gaze-
ciarz ni.

äet'iungäforadje, sf, ,Sci'=

timgSfttl, sm. =(e)3, jzyk m.,
styl m., sposób m. pisania
gazet, gazeciarski.

Bei'tungSftemjjel, sm. -s,

stempel m. od gazet(y).

Bci'tungöträgcr, sm. *s,pi.

—, roznosiciel m. gazet.

Bei'timgSträgerin, Sf. pi.

•=nen, roznosicielka /. gazet.

äei'tungSüerJäufer, sm. =3,

pi. —, sprzedawca ni. gazet;
(take:) roznosiciel m. gazet
= Settung§träger.

äei'tungötDcfcn, sn. =3, ga-
zeciarstwo n., dziennikar-
stwo n.

äei'ttoerkrö, sm. =(e)3,

marnowanie n. czasu.

,3ei'tberber&er, sm. =§, pi.

— , marnotrawca m. czasu.

Bet'tberljältRtffe, sn. pi.

obnez 3 eit"mftänöe.

Bct'tbetfiirjenb, adi. obacz
^eitfürjenb.

3ct'tüEt!iirjung, sf. obacz
3ettoertretb.

Bci'tÖCrluft, sm. =(e)3, stra-

ta /. czasu.'

^ci'töcrfdjtDCitbcr, sm. .3,

pi. — , marnotrawca m. czasu.

^Ct'ibCrfdjÜJeitbUng,*/ mar-
nowanie n. czasu.

3ci'tbcrtrci6, sm. =(e)8,

przepdzanie »., spdzanie n.,

spdzenie n. czasu ; rozrywka

f, zabawa/., krotochwila /.

;

gum — dla spdzenia czasu

;

dla zabawy, dla rozrywki.

^C'ttbcrtrcibcnt), adi. skra-

cajcy czas, rozrywajcy,
zabawny, krotochwilny.

Bei'ttoedjfel, sm. =3, pi. —

,

odmiana f. czasu.

3Ct'tti)Ctltg, adi. czasowy,
teraniejszy ; adv. czasowo.

3ti'tuieife, adv. od czasu
do czasu ; czasami ; w pewnym
czasie.

3ei'ttiHurig, adi. sprzeczny
z duchem czasu; nie bdcy
na czasie.

Bet'ttMllb, sm. =(e)3, pi. =e,

wiatr peryodyczny.

3ei'ttoort, sn. «(e)3, pi.

=roörter, czasownik m., sowo
n. (gramat.).

äCi'tttJÖrtncIj, adi. czaso-

wny, czasownikowy; adv.
czasownie, czasownikowo.

£t'M)tll, sn. '&, pi. —,
dim. od QeUe, komóreczka/.

3e'Ke, sf. pi. «n, 1) cela

f. (n. p. klasztorna); 2) ko-
mórka /. (anat., fizyol.), prze-

gródka /. w ulu ; — im
Stenenftode ber SÖluiterbiene

matecznik m.

äe'flenfönmg, adi. komór-
kowaty; adv. komórkowato.

äc'UeitgefängiüS, sn. =[feg,

pi. =ffe, wizienie celkowe.

^c'Uengcüicue, sn. .3, pi.

—, tkanka komórko wata
(fizyol.).

^CUcnljaut, s/. pi. =ijäute,

bonka komórkowata (fizyol.).

£e Hcnforatte, Sf. pi „n/
oskurupie m. ; oerftetnerte

—

chrustek m.

BCOCnJPanSCn, sf. pi. ro-

liny komórkowe.

,3e'ttenftt)ff, sm. =(e)3, pro-
toplazma n.

BCttCnftjftCm, sn. .-3, ukad
komórkowy; system celkowy.

rBc'üenieüimg, sf pi. =en,
dzielenie n. si komórek.

äe'ttenuij?, V- pi. =nuffe,
lombardzki orzech.

.Se'ttgetoefie, sn. =3, pi. —

,

tkanka komórkowa (fizyol.).

BCfltg, &t%W, adi. ko-
mórkowaty, komórkowy.

B^lo't, sm. =en, pi. «en,
zagorzalec m. (zwaszcza w
rzeczach wiary), fanatyk m.

Befo'teniitm, sn. «3, za-
gorzalstwo n. w rzeczach
wiary.

BelO'tin, sf. pi. =nen, fa-

natyczka /.

3cl0'ttfdjf
adi. zagorzay

w rzeczach wiary, fanatyczny.
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3tl0ti'ÖmU§, sm. — , obacz

3elotentum.

j&tlt, sm. .»ei, jedaoehód

m., czap m.\ ben — geben

czapa.
&\\, sn. <(e)g, pl. -e, 1)

namiot m.; bie -e auffd)Iagen

rozbi namioty; bie «-e ab=

feredfjetl zwin namioty; 2)

sklepienie niebieskie — £im=
melggeroölbe; 3) namiot m.
(anat.).

3e'ltborotfC, sf. pl. »n, ba-

rak m. z namiotów.

$t'UMt, sn. s(e)S, pZ. =en,

obacz gelbbett, Himmelbett.

Be'ltbeuiobner, sm. .g, p.
— , mieszkaniec m. namiotu.

.gCltbube, sf. pl. -n, buda
namiotowa.

ße'ttbarJj, *». =(e)§, .p.

»bad^er, dach namiotowy.

3e'ttbe<fe, s/*. pi. -=n, koc

»w. do przykrywania si nim
w polu, w namiocie.

Be'tter, sm. »g, pz. —
,
je-

dnochodnik m., czapak m.,

stpak m. (ko).

ßCItgang, sm. -(e)g, jedno-

chód m., czap m. (koski).

BCUgflffe, sf. pl. =n, ulica

f., przejcie n. midzy na-

miotami.

Be'Itgebäubc, sn. =g, pl
—, Be'ithairä, sn. -feö, pl.

=fjäufer, dom namiotowy, na-

miotny.

3CItIogCr, sn. =g, obóz m.
z namiotów.

äe'ltleintoant), 8f. pótno
namiotowe.

3e1tyfahX sm. =(e)g, pl.

=pfä^Ie, koek m., drag m.
namiotowy.

BCUjjflOlf, sm. =(e), pl.

=pflödEe, pal namiotny.

Beltfdjneiber, sm. *g, ^.
—, namiotuik m.

BeltftaDt, */. pl. -jiäbte,

miasto ». z namiotów, obóz tm.

Beltftange, sf. pl. -n, ob.

SeltpfoM.

3e'ltftrt<f, sm., BCltfcU, «w.

=(e)g, pl. =e, szuur w., powróz
m. do albo od namiotu.

äe'ItfiiiW, sm. =(e)§, pi.

=ftüt}Ie, obacz gelbfeffet, gclb-

fiubl.

Beitragen, sm. -§, _pZ. —

,

1) wóz »i. do przewoenia

namiotów; 2) wóz m. z na-

kryciem póciennem.

3eme'nt, sm. --(e)g, pl. «e,

obacz Sement.

Benbauc'fta, sf. Zenda-

Westa /., end-Awesta /.

(ksiga wiary iraskiej).

äe'nbtyracije, sf. Zend m.,

jzyk zeudyjski.

^ClU'tlj, sm. i sn. zenit m.,

punkt nadgowny, wierzcho-
kowy na niebie ; (obraz.)

szczyt m.; im — beg SRubmeg
na szczycie sawy.

Be'nfor, sm., äenfu'r, sf.,

.Bc'nfltS, sm. obacz Genfor,

©tnfur, Senfug.

£>tllt, sf. sdownictwo kry-

minalne, sd karny (prawo).

3citt, sm. *g, pl. *g, cent

m. (moneta).

^C'ntbor, adi. podlegajcy
sdownictwu karnemu.

^Cnteftma'^ adi. centezy
mainy, setny.

,3entefima'lti)age, */, pl

=n, wgra centezymalna.

3e'ntfafl, sm. <e)§, pl

sfäUc, sprawa karna.

^e'ntgrof, sm. =en, pl. =en

sdzia karny.

Rentner, sm. •>§, pi. —
cetnar m.

3c'ntncrgetDtd)t, sn. =(e)g

pl. =e, waga cetnarowa.

Be'ntnetlOft, sf. ciar ce

tDarowy; ciar niezmierny.

3e'ntnerfd)ti)er, adi. nie

zmiemie ciki.
3e'ntnerftetn, sm. =(e)g, pl.

«e, kamie cetnar wacy.
,3c'ntn!ltt, sn. obacz Zen-

trum.

&toli'ti), sm. =(e)g, pl. =e,

zeolit m. (miner.).

Be'^tr, sm. --(e)g, pl. 3«=
pljt)'re, zefir m., wietrzyk m.

Qt'tyttV, sn. obacz ©cepter.

£)tX~ t
przyrostek nieroz-

czny od sów (czasowników)

lub wyrazów z tyche utwo-

rzonych, którym bywa przy-

dawany dla wyraenia od-
czenia, rozerwania, zniszcze-

nia.

&tw'tMttn, I. va. (fiaben)

zepsu, zniszczy prac; II.

ftd) —, vr. (fjjaben) spraco-

wa si, zamczy si prac.

£)t'zbt, sf. pl. =n, obacz
3trbelfiefer.

Berbei'ften, va. serbetfie,

jerbetfseft i jer&ei^t, serbei&t,

äerbift, ^abe jerbiffen, zgry.
£>txbt'X$tn, vn. jerberfte,

jerbirft, jerbirft, jerbatf, bin

jerborften, rozpka si, roz-

pkn si, rozwiera si,
rozewrze si.

Bcrbla'fen,' va. (baben) ger=

blafe, gerbläft, jerbtäft, ger«

blieg, fjaBe jerblafen, zniszczy
przez dmuchanie, rozdmucha
na róne strony.

Berblä'ttern, va. (fjaben)

na licie, (ksik) na kartki

rozebra; ftd) — , vr. (baben)
rozpada, rozpa si na li-

cie, na kartki.

Ber&leil'ett, va. (baben) zbi
na kwanejabko, przez bicie

nabawi kog-o siców.

3er&re'd)en, jerbredje, gcr=

bridjft, jerbrid)t, jerbrad;, ger=

brodjen, I. va. (b,aben) poa-
ma, rozama, zama; roz-

tuc, stuc; skruszy; in

©tüd;e — poama, stuc na
kawaki

; feine geffeln— skru-

szy kajdany; fidj ben Äopf
— über etro. gow sobie nad
czem ama, mózg sobie nad
ezem suszy; II. vn. (fein)

zama si, ama si, stuc
si; mein Sfleffer ift jerbrodjen

nó mi si zama; III. jet=

brodjen, pp. i adi. zamany,
stuczony.

BerbrCdilttl), adi. poomny,
rozomny, amliwy, kruchy
zomisty

;
(obraz.) saby, nie-

mocny = fdjroad).

3ctbrc'u)U^fcit, sf. o-
muos /., krucho /.

Bcrbrö'öcln, va. (boben)

kruszy,pokruszy,rozdrabia,
rozdrobi; fid) —, vr. kruszy
si, pokruszy si, rozdrabia
si, rozdrobi si.

3eri)rü'tfen, va. (Ijaben) roz-

gnie, zgnie.
Ceremonie', sf. obacz Se=

remonie.

Bcrfo'brcn, I. va. (Ijaben)

rozjeda, rozjecha co ;II. vn.

(fetn) rozpada si, rozpa
si; III. jerfabren, pp. i adi.

nie trzymajcy si kupy;

(o osobach:) pomieszany, nie-
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rozwany == unbefonnen; roz-

targniony = jerftreut.

3erfa'ljrenl)ett, sf. zamie-

szanie n., nierozwaga /., roz-

targnienie n., brak m. je-

dnoci, cigoci.
Bcrfa'tt,' sm. =(e)§, rozpr-

enie »., upadek m., ruina f.

äerfa'tten, jerfaUe, jerfäUft,

gerfällt, gerfiel, gerfaHen, I. »n.

(fein) 1) rozlatywa si, roz-

lecie si ; rozpada si, rozpa
si

;
pustosze

;
(obraz.) podupa-

da, podupa ; 2) ba§ 2Jud) ger*

fällt in mehrere Seite ksika
dzieli si na kilka czci; 3)

ttlit jtnnbm — poróni si,

pokóci si, powani si
z kim; er ift mit fid) felbft

— jest w rozterce ze samym
sob; II. va. (Ijaben) fid)

ben Äopf — upadajc rozbi
sobie gow; III. gerfallen, pp.
i adi. rozpady,, spustoszay.

3erftt'fmt, va. (haben) na
wókna podzieli; (obraz.)

bada, analizowa bardzo do-

kadnie.

Berfet'Iett, va. (haben) roz-

piowa (na kawaki).

&tl\t'%m, va
%
(haben) roz-

rywa, rozerwa na kawaki;
porozszarpywa, poszarpa,
rozszarpywa, rozszarpa;
targa, potarga; zeszpeci,

rozdrapywa, rozdrapa =
oerftümmeln; ba3 ßleib — po-

drze na kawaki sukni;
jtnnbm bag ©eficfjt — poszar-

pa, podrapa, posieka, po-

kaleczy komu twarz ; ein ger=

fefcteä ©eftdjt twarz poszar-

pana.

äerflei'fdjen, va. (Ijaben)

rozszarpywa, rozszarpa (tak,

e kawaki wisz).

3erflie'gen, vn. gerfliege,

gerftiegeft, jerfttegt, gerftog, bin

getflogen, rozlatywa si, roz-

lecie si w powietrzu.

Betflte'Par, adi. rozpy-
wajcy si, roztapiajcy si.

BerfltCparieit, «//rózpy-
wliwo /., topliwo /.

Berflte'ften, vn. ger^ie^e, ger*

füepeft i getfltefjt, gerflie^t, ger«

flof},gerfIöffe,btn gerfloffen,I. vn.

rozpywa si, rozpyn si;
tropfentüeife — rozcieka si,

rozci si; roztapia si,

roztopi si; in tränen —
zalewa si, zala si zami,
rozpywa si we zach ; II.

getfliefjenb, ppr. i adi. obacz

gerfltefjbar.

BerfrCffen, va. gerfreffe,

jerrriffeft i jerfrtfjt, gerfrifet,

gerfrafs, jerfrä&e, Ijabe ger*

freffen, pore; toczy, sto-

czy (o robakach); przegry-

za, przegry, zuiszczy (o

kwasach).

Beigeben, vn. gergelje, ger=

gel)ft, gergeht, gerging, bin jer»

gangen, rozpywa si, roz-

pyn si, rozpuszcza si,

rozpuci si, roztapia si,

roztopi si (np. wosk, cukier)

;

ber SNebel gergeljt mga roz-

rywa si, rozprasza si; —
laffen roztapia, rozpuszcza.

Berglte'berer, sm. =§, pi.

— anatom m. ; rozbieracz m.,

robicy analiz.

Berglte'bent,' va. (Ijaben)

1) rozczonkowa, na czonki
rozbiera; 2) rozkrawywa
jak anatom, robi sekcy; 3)

rozbiera, rozebra, analizo-

wa (fizyol., gramat).

Berglte'berung, sf. pi. -en,

rozczonkowanie n. ; sekcya

/. (anatomiczna); — lebenber

Xiere wiwisekcya /. ; rozbie-

ranie «., rozbiór m., analiza

/. (fizyol. i gramat.).

Berglte'bermigSfHnfi, sf.

sztuka f., nauka f. rozczon-
kowania, anatomia /.

Berglte'bentng3meffer, sn.

=§, pi. — , skalpel m., noyk
anatomiczny.

Berglte'beruttggfaal, sm.
=(e)S, pi. =fäle, sala anato-

miczna.

Bergite'berungStifd), sm.

=e, pi. =e, stó m. do sekcyi.

Beladen, va. (haben) roz-

rbywa, rozrba (na ka-

waki).

Berl;au'en, va . gerhaue, ger=

hauft, gerhaut, gerhteb, habe ger=

brauen, rozsieka, rozsiec, po-

sieka, posiec (na kawaki)

;

rozcina, rozci.
BerldU'en, va,. (Ijaben) roz-

uwa, rozu, rozgryza,
rozgry zbami.

Berflau'tien, va. (Ijaben)

rozduba.

BerHet'nern, va.
f

(haben)

rozdziela, rozdzieli na mae
kawaeczki; rozciera, ro-

zetrze.

Berffo'jJfett, va. (haben) roz-

gniata, rozgnie, potuc,
roztuc.

ßCrllÜ'ftCt, adi. rozpadli-

sty. rozpady.

BerHü'ftung, sf. pi. »en,

rozpadlina /.

Berfna'tfen, va. (tyaben) roz-

gryza, rozgry (zbami).

Berfnau'tfdjen, va. (Ijaben)

pomitosi, zmi.
Berlni'tfen, va. (Ijaben) za-

ma zginajc.

Berfni'rfdfjen, I. va. (haben)

zgnie (na okruchy), skru-

szy; (obraz.) ba§ £erg jmnba
— skruszy czyje serce; II.

gerfnttfdjt, pp. i adi. skru-

szony, przejty skruch.

Berlm'rfd/ung, sf (obraz.)

skrucha f.

Beriut'ttern, va . (baben) po-

mi, zmi, zmitosi.
Berff/äjen, I. 'w. (Ijaben)

przegotowa, rozgotowa, roz-

warzy; II. vn. (fein) rozgo-

towa si, przegotowa si;
gerfodjt, pp. i adi. rozgoto-

wany, przegotowany.

Berfra'^en, va. (haben) po-
drapa, rozdrapa

;
jmnbm

ba§ ©eficht — podrapa ko-

mu twarz.

Berfrü'metn, i. Va. (Ijaben)

pokruszy, rozkruszy, po-

drobi, rozdrobi; II. fid) —

,

vr. (haben) pokruszy si,
rozdrobi si.

3ctla'ffcn f

'

va. gerlaffe, ger=»

läffeft i gerlafit, gerla^t, gerltefj,

r)abe jerlaffen, rozpuszcza, roz-

puci (np. sonin, maso).

^crtau'fen, jerlaufe, jer-

Iäufft, gerläuft, gerlief, ger=

laufen, I. va. (baben) fid) bie

©tiefet — bieganiem podrze
buty; II. vn. (fein) rozpuci
si, rozpywa si, rozpyn
si. topi si, topnie.

.erlCgat, adi. rozkadny,
rozbieralny (mechanika); po-
dzielny (matem.).

Beilegen, va. (haben) i)

rozbiera, rozebra, rozka-
da, rozoy (na czci)

;

einen SS raten jerlegen rozkra-
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wa, rozkroi piecze; 2)

analizowa (chemia i gram.);

3) dzieli (matem.); Äräfte —
rozkada siy (mecban.)

;

eine SWafctoine — rozbiera,

rozebra maszyn.
Bertc'gunß, sf. pi. =en,

rozbieranie 11. , rozbiór m.\
rozczonkowanie n. = Qtf-

glieberung; podzia m., dzie-

lenie ii. (matem,); rozka-
danie n., rozoenie ii. ;rozbiór

chemiczny, analiza /. (take
gram.).

griffen, va. gerlefe, ger=

liejeft i gerlieft, gerlieft, gerlaS,

gerläfe, fiabe gerlefert, ein Sud)
— podrze ksik wskutek
nadto czstego lub gorliwego

czytania.

äerttJ'djeW, va. (Gaben) po-

dziurawi.

3erIU'm}}t, adi. obdarty,

obszarpany; ein =er $erl ob-

dartus m.\ — einljergeben

obdarto chodzi.

äerma'hlen, va. (b>ben)

zmieli, sproszkowa; germal)lt

(z)mielony.

^crma'Imcn, va. (Caben)

zdruzgota, zgnie, skruszy,
zmiady, rozgnie na
miazg; (obraz.) ba§ §erg —
przeszy na wskro serce.

BeWtalmitng, */. zgnie-

cenie n. na miazg.
3enna'rtern, va. i fid) —

,

vr. (fiaben) namczy kogo,

namczy si.

äcnta'gen, t>«. (§aben) po-

gry, przegryza, przegry
(na drobne kawaki); beijenb
— re (o kwasach).

3ertU'ä)tett, va. (Ijaben) zni-

szczy zupenie.

.gerjjflit'tfen, va. (fjaben)

eine Sölume — rozskuba
kwiat; (obraz.) burd) eine

fdjarfe Ätitil — ostr, suro-w krytyk poszarpa.

j$tvp\a'tyin, vn. (fein) pka,
popka, rozpka, rozpkn
si; DOC Sachen — pka od
miechu.

äetyrü'geln, va. (fjaben)

okropnie zbi.

3crquc'tfr^cn, va. (Ijaben)

rozgnie, zgnie, rozmia-
dy, zmitosi.

Berque'tfujung, sf. pi. -en,

rozmiadenie n., rozgniece-

nie n., zgniecenie n.

^tllä'bttn, va. (Ijaben) ko-

ami roztoczy, rozjecha.

äei'nnt'fen, va. (Ijaben) po-

szarpa, roztarga; fid) bie

^aare — rozczochra sobie

wosy; mit gerrauftem Caar
z rozczochranymi wosami.

3e'rrötl&, sn. =(e)§, pi. «er,

karykatura /.

ZfZUti'bbax, adi. rozcie-

ralny.

£zllti'bHtUit, sf. rozcie-

ralno /.

&tllti'btn, va. gerrei&e, ger=

reibft, gerreibt, gerrieb, bab
verrieben, rozciera, rozetrze;

färben — rozciera farby;

itäfe, 33rot — utrze sera,

chleba; gu ^uloer — utrze
na proszek, sproszkowa.

^erm'fiuitg, sf. pi. *en,

rozcieranie n., roztarcie n.,

utarcie n.

äe'rretdje, sf. pi. =n, db
austryacki, burgundzki.

3crrCt'Par, adi. rozdar-

liwy.

3'CrrCi'|üarICtt, sf. rozdar-

liwo /.

Betreiben, gerreifje, ger=

reifeeft i gerretfjt, getreifst, ger=

rifj, gerriffen, I. va. (baben)

l) papier, Äleibcr — drze,
podrze sukni, papier;

©djufie — buciki zdziera,

zedrze; einen gaben — ro-

zerwa, przerwa, urwa ni-

tk; fid) bie £anb an
STcägeln — rozdrapa sobie

gwodziami rk; 2) rozdzie-

ra, rozedrze ; rozrywa,
rozerwa = aueinanberrei«

fjen; äUölfe, roilbe Xiexe fiaben

iljn gerriffen wilki, dzikie

zwierzta rozszarpay go

;

(obraz.) ba§ §erg — serce

rozdziera; bie geffeln ber

Äned)tfd)aft — zerwa pta
niewoli; bie greunbfdjaft —
zerwa przyja; biefe <2>tim=

me getreifjt ba§ Dbr ten gos
drze po uszach ; II. vn. (fein)

drze si, rozdziera si, ro-

zedrze si, przedrze si,

zdziera si, zedrze si (o

butach), urywa si, urwa
si (n. p. nitka); id) fann
mid) bod) nidjt — przecie

nie mog si rozedrze, ro-

zerwa; III. gerriffen, pp. i

adi. podarty, rozdarty, prze-

darty, poszarpany, rozBzar-

pany, przerwany, urwany;
(obraz.) ein jerriffene §erg
rozdarte, zranione serce.

,3errei'fjcr, sm. =g, pi. —

,

rozrywacz m., niszczyciel m.
Berrei'fiimg, «A przedzie-

ranie n., rozdzieranie n., roz-

darcie n., niszczenie n.

&t'lltn, I. va. (fjaben) sza-

mota, targa, szarpa; fjin

Unb fjer — szarpa tam i

sam, na wszystkie strony;

jmnbn beim ^orfe — szarpa,
cign kogo za surdut;

jmnbm bie 5Ueiber nom Seibe
— suknie z kogo zerwa;
(obraz.) elro. in ben $ot —
obrzuci co botem; II. fid)

—, vr. (Ijaben) fid) mit jmnbm
— szamota si z kim.

3e'rrgemälbe,' sn. «=§, pi.

—
,
potworny obraz ; kary-

katura /.

3c'rrgcftd)t, sn. =(e)3, pi.

=er, twarz wykrzywiona.

äerri'nnen, vn. gerrinne,

gerrinnft, gerrinnt, gerrann,

gerränne i gerrönne, bin ger=

rönnen, rozpywa si, roz-

pyn si; mie gemonnen,

fo gerronnen jak si zeszo,
tak si rozeszo.

3crri'ffen, pp. i adi. po-
darty, rozdarty, obdarty.

äern'ffenljeU, sf. i) roz-

dartoó /. ; rozejm m., brak
m. cznoci, jednoci; 2)

(obraz.) — be§ ©eifte roz-

strój umysowy.
ämütyttn, va. (haben) roz-

miesza, rozkóci.

3emt'jjfciT, vn. (&>ben) po-

skuba; eine 33Iume — roz-

skuba kwiat.

Berrit'iten, I. w. (^aben)

skoata, starga, nadwer-
a, nadwery, rozpra;
feine ©efunb|eit — zdrowie

nadwery; ben ©taat —
kraj zaburzy, w niead wpro-
wadzi; II. gerriittet, pp. i

adi. skoatany, nadwerony,
stargany; geifiig — pomie-

szany, umysowo chory; ytx=

rütteteSerbäUntffe nieuporzd-
kowane stosunki; gerrüttete
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©efunbheit zdrowie sterane,

nadwerone; gerrüttete fer-
nen zszarpane nerwy.

ßatn'ttmiQ, sf. pl. =en,

niead m. ; dezorganizacja /.

;

finangieHe — niead m. w
iinansach; — beä SSerftanbei

pomieszanie n. zmysów.
äcrfä'QCn, vn. (haben) prze-

piowa.
äerfrfja'fien, va. (fja&erp

skrobaniem popsu; uskroba.

Bcrfdie'flen, I. va. (haben)

potrzaska, zgruckota, roz-

bi ; II. vn. (fein) rozbi si
;

bie ÜBogen — am geifert fale

rozbijaj si, ami si o

ska.
,3eVf(i)te'fjett, va. gerfdjiefje,

gerfdjtefeeft i jerfd)tej$t, jerfchjef t,

gerfdjofj, gerfdjöffe, Cabe ger=

fd)offert, zniszczy, zgiuchota,
strzaska strzaami, postrze-

la.

3erfd)la'gen, gerfchlage, ger=

fchlägft, gerfcblägt, gerfchlug,

gerfdjlüge, habe gerfdjlageu,

I. va. rozbi, potuc, zbi,
porozbija; pokruszy; po-

kawakowa = jerflüdEetn
;

jmnbn — zbi kogo porz-
dnie; id) bin (albo id) jü&Ie midj)

gang (albo an allen (Stiebttn)

gerfdjlagen jestem jak zbity;

II. fidj —, vr. 1) rozbija si,

rozbi si; ; ein ©ang ger=

fdjlägt ftd) chodnik rozdziela

si, rozgazia si (górn.); 2)

(obraz.) spezn na niczem;
rozej si (n. p. kupno)

;

rozchwia si (n. p. ma-
estwo), zerwa si (n. p.

ukady); III. gerfdjlagen, pp.
i adi. zbity, rozbity.

äerfdjü'tjett, va. (Mafien)

rozpru, przern; podrze.

äerfdjmei'ften/ va. ger=

fd)mei|e, gerfdjmetfceft i ger=>

fd&meifet, gerfd)metfjt, gerfd)mifj,

jjabe gerfdjmiffen, stuc rzu-

cajc (o ziemi), zama, stuc
rzuconym kamieniem.

äerfrJjme'Iäimr, adi. roz-

topny.

3erfd)tttc'ls&ar!ett, sf. roz-

topliwo f.

äerfdjme'lsett, gerfdjmerge,

gerfdjmilgeft i gerfc&milgt, jer«

fdjmilgt, gerfdmtotg, ger=

fdjmolgen, I. vn. (fein) topisie,

topnie, rozpuci si, roztopi
si; II. ta. (haben) roztapia,

roztopi, stopi.

Berfcfjme'ttern, va. (Ejaben)

roztrzaska, zdruzgota.

3etfd)net'ben, va. ger=

fdjneibe, gerfchneibeft, gecfchnei--

bet, gerfchnttt, habe gerfajnitten,

pokraja, rozkrawa, rozkroi,

rozrzyna, rozerzn, porzn,
poprzerzyua, rozcina, roz-

ci; (obraz.) ba§ gerfdjneibet

mir ba §erg to mi serce

kraje.

aerfdjnefuitng, sf. pl. =en,

krajanie n., rozkrawywanie

»., przekrój m.

äerfdjni'ipjjcln,
t

va. (Ijaben)

pokraja, porzn na drobne
kawaeczki.

^crf^ro'tcn, va. (b>ben)

zmynkowa, sproszkowa.

BcrfCiliar, adi. rozkadny

;

roztopliwy.

$tlft'tyHlltit, */. rozka-
dliwo f. ; roztopliwo f.

Bctfc'^cn, I. va. (haben)

rozebra, rozkada, rozoy
na czci, na pierwiastki

(chemia) ; eine ©rgfmfe — roz-

sadzi, odama (za pomoc
prochu, dynamitu) kawa
kruszcu

; fid) — , vr. rozka-
da si; zwietrze = oer=

roittern; II. gerfefcenb, ppr. i

adi. rozkadajcy, rozkadczy.

3erfe'£lMg, sf. rozkad m.;
— oe§ Silute rozkad krwi;
— ber ©rgginge rozbieg m.y kruszcowych.

,3erfe'^iing§j)erioi)e, sf. roz-

kadziny pl.

Berfe'^iing^roöuli, sn.

=(e), pl. -e, produkt, wy-
twór rozkadowy (fizyol.).

Bctf^a'Itcn, va. (haben)

I. va. (l)aben) rozupywa,
rozupa, rozpata, rozszcze-

pia, rozszczepi; (obraz.) ba
$erg — rozdziera serce; vn.

(fein) rozupa si.

äerftjaltling, sf. rozupa-
nie n., rozpatanie n.

Berfjn'fleii, va. (Ijaben) ob.

gerfpalten.

BcrWet'jjen, va. gerftrfeffo

gerjptetfjeft i gerfpleifitgerfplifj,

Ijabe gerfpliffen, rozupywa,
rozupa.

äerfflli'tient, i. va. (haben)

strzaska, potrzaska, podru-
zgota; (obraz.) feine geit,

feine Kräfte — traci czas
na rónorodne zajcia, roz-

drabnia swe siy ; II. vn. (fein)

i fid) — , vr. (fjabm) strzaska
si, w trzaski si rozlecie, roz-

trzasn si, pój w drobne
kawaki, rozdrobni si.

Berfolt'ttentng, sf. strza-

skanie n. (si), rozdrobnienie

n. (take obraz. n. p. o si-

ach).

BerfJJre'ngen, va. (Caben)

1) rozsadzi (n. p. mur pro-

chem); 2) rozprószy, rozbi,
rozgromi (n. p. wojsko nie-

przyjacielskie).

3erfo)re'ngimg, sf. 1) roz-

sadzenie n. (n. p. prochem);

2) rozgrom m., rozbicie m.
(n. p. wojska nieprzyjaciel-

skiego).

äerftm'ngett, vn. gerfpringe,

gerfpringft, gerfpringt, ger=

fprang, gerfpränge, bin gcr=

fprungen, pka, popka,
pkn, rozpkn, rozpry-

sn, rozerwa si; bte SSombe
gerfprang bomba pka;
(obraz.) ber Äopf roili ' mir— nor ©d)merj gowa z bólu
mi pka; mir möd)te ba§
§erj — serce mi chce p-
kn.

3erfta'mJfcn, va. (haben)

tuc, potuc, stuc, utuc (na

proszek); mit ben güfjen —
zdepta.

^erftäu'feen, I. va. (^aben)

rozprasza, rozprószy; roz-

pyla; II. vn. (fein) obacz
3erftieben.

Bcrftäu'kr, sm. -§, pl. —,
i ^crftäu'hititgäawarat, sm.
=(e)S, pl. «e, rozpylacz m.

Berfte'djett, va. ^erftedje,

gerftidift, ?erfttd)t, äerftad), ?er=

ftädje, I)abe jerftod^en, poku,
sku, podziurawi; non
flöhen aerftodjen pogryziony
od pche.

Bcrftic'kn, vn. gerftiebe,

gerj'ttebft, gerfttebt, gerftob,

gerftöbe, bin gerftoben, roz-

pierzcha si, rozpierzchn
si; rozprysn si; ulotni
si.

äerftö'rbar, adi. zniszcz-
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niu ulegy, mogcy by zbu-
rzonym.

Berftö'rBarleit, sf. mono
f. zniszczenia.

Bcrftö'rcn, i. va. (tyaben)

burzy, poburzy, rozburzy,

zburzy; niszczy, zniszczy;

bte jerftörte ©efunbfyett zni-

szczone zdrowie; jerftbrte

©cbönBeit miniona pikno;
II. jerftörenb, ppr. i adi. ni-

szczcy; bte =e SBirfung beS

?ßuloer§ niszczca sia prochu.

äerftö'rer, sm. =§, pi. —,
burzyciel m., zburzyciel m.,

niszczyciel m.
äerftö'reriit, sf. pi. =nen,

burzycielka /'., zburzycielka

/., niszczycielka /.

3erftö'ning, sf. pi. -en,

burzenie n., zburzenie n.,

niszczenie n., zniszczenie n.,

pustoszenie n., spustoszenie n.

3erftij'ning§getft, sm. =e,
duch niszczycielski; mania

/., dza f. niszczenia.

3e'rftö'rnng3frieg, sm. =e§,

pi. =e, wojna niszczca.

Berftö'rungSmittel/ sn. *§,

pi. —, rodek m. niszczenia,

niszczcy.

äerftö'ntngSftntt, sm. =(e)§,

obacz ßerftörungsrout.

3erftö'rimg3ttjerf, sn. =(e)§,

dzieo n. zniszczenia.

3crftÖ'runggtöUt, sf. mania

/., dza /. uiszczenia.

BciftO'jjen, va. jerftofje, ger?

ftöjjeft i jerfiöfet, gerftb^t, jer=

ftiefj, fiabe jerftofjen, tuc po-

tuc, utuc, roztluc, stuc; ftd),

ben $opf — stuc, rozbi sobie

gow
; fid) — , vr. rozbija

sie, porozbija sie.

BctftCCU'fior, 'adi. roz-

sypny.

,5erftreii'en, I. va. (baben)

1) rozsypywa, rozsypa, po-

rozrzuca, rozrzuca, rozrzu-

ci; ©efo im gtmmer — po-

rozrzuca pienidze po poko-
ju; 2) bte Stdjtftrafjlen —
rozprasza, rozproszy ; roz-

pdza, rozpdzi; betö fetnb=

lidje iperr — rozpdzi woj-
sko nieprzyjacielskie; bet

3ßinb gerftreut bte SBolfen
wiatr rozpdza chmury; ba§
©djtdfal 'bat fte in atte

SBelt (albo in alle SBinbe)

jetftreut los rozprószy ich

na wszystkie strony wiata;

3) (obraz.) jmnbn — rozry-

wa, rozerwa, zabawia, ba-

wi kogo; bte Stufmerffamfeit
— rozrywa, roztargn
uwag; jmnb gurdjt — wy-
bi komu z gowy obaw;
II. ftd) —, vr. (betben) 1) roz-

sypywa si, rozsypa si,

i w rozsypk; porozchodzi
si, rozej si," porozjeda
si, rozjecha si; rozlatywa
si, rozlecie si; bte 3JJettge

jerftreute ftd) ant 2Ibenb tum
rozszed si, tumy rozeszy
si wieczorem; bte SBolfen
— ftd) fdjon chmury ju si
rozchodz, rozpraszaj; 2)

(obraz.) fieb — , rozrywa si,

rozerwa si, zabawia si,

zabawi si, bawi si.

BcrftreiTer, sm. =§,pi. —, i,

bawicy m., sprawiajcy m. ko-,)

mu rozrywk; 2) rozpylacz m.
&ttftitu'tf pp. od jerftreuen,

1) adi. rozrzucony, rozpro-

szony, porozrzucauy; (obraz.)

roztargniony, nieuwany;

—

feirt by roztargnionym, nie

uwaa; 2) adv. — liegen

by rozrzuconym tam i sam,
lee tu i tam; (obraz.) —
jubören sucha z roztar-

gnieniem, sucha nieuwanie.
äerftreu'lljett, sf. pi. =en,

roztargnienie n., nieuwaga /.

äerftreu'ung, sf. pi. =en,

1) rozpdzie «., rozgrom m.
(n. p. nieprzyjaciela), roz-

sypka /. ; — ber Sidjtftrablen

rozpraszanie (si) wiata; 2)

(obraz.) rozrywka /., zabawa
/. =

;
33elufttgung; ftd) eine

— maeben zabawi si; jur
— dla zabawy, dla rozryw-
ki, aby si zabawi, roze-

rwa; 3) roztargnienie n. =
gerftreutljeit.

3erftreu'iing3gla3, sn. =fe§,

pi =gläfer, .äerftreu'ungältiife,

sf. pi. =n, soczewka rozpra-

szajca.

3erftreit'ititgg}jiinlt, sm. =eö,

pi. =e, punkt m. rozpraszania
(si).

3crftceii'iing8fud)t, sf. -
dza f., ch f. zabawy, ba-

wienia si.

3crftCCÜ'Ultg§fÜd)ttg, Sf. -

dny rozrywek, zabaw, lubi-
cy bawi si.

äerftü'tfcfn, va. (baBen) roz-

dziela na kawaki, rozdro-
bni, rozbiera, rozebra, roz-

szarpa; porba, pokraja,
poci, potuc na kawaki.

3erftü'ifelung, sf. pi. =en,

rozdzielanie «., rozdzielenie

n., rozdzia m., rozebranie ».,

rozbiór m. na kawaki.
^tltt'l'lbül, adi. rozdzielny.

BertCtlbarfett, sf. rozdziel-

no /.

&titti'ltn, I. va. (Baben)
podziela, rozdziela, podzie-
li, rozdzieli; ein ©ut —
rozdzieli dobro, posiado;
bet SBtnb jertettt bte SBolfen
wiatr rozpdza chmury; eine

®efd)tt)Ulft — rozpdzi opu-
chnicie; ba feinblicbe §eer

—

rozpdzi, rozczy, rozgro-

mi wojsko nieprzyjacielskie

;

II. ftd) —, vr. (öaben) roz-

chodzi si, rozej si, roz-

dziela si, rozdzieli si, roz-

cza si, rozczy si; bte

SEBolfen — ftd) chmury roz-

chodz si; bte ©efdjnmlft
jerteilt ftd) opuchnicie roz-

chodzi si; fid) tn Stfte —
rozgazia si, rozgazi si;
III. gerteilenb, ppr. i adi. =e
2ftittel rodek rozpdzajcy;
--Z ^ßattifeln partykuy roz-
czajce (gramat.).

^tltti'Ut, sm. =§, pi. —,
rozdzielca m., rozdzielnik m.

3erei'Iitng, sf. pi. =tn,

rozdzielanie n., rozczanie
n., podzielenie n., podzia m.,

drozdzia m.
3ertei'lung§mittel, sn. =§,

pi. — , rodek rozpdzajcy
(medyc).

3cttca'ni))Cln, va. (Ijaben)

roztratowywa, roztratowa,
potratowa.

^CrtrC'nnBor, adi. rozporny,

rozczny.
3rtrc'nnBar!cit, sf. roz-

porno f., rozczno f.

äertre'nnen, va. (baben) i)

rozpru = auftrennen; 2)

rozcza, rozczy, rozry-

wa, rozerwa = trennen.

3ertre'tett, va. vertrete,

jertnttft, jertritt, gertrat, 3er*

träte, fjabe jertreten, rozde-
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tywa, rozdepta, roztratowa,

stratowa, zdepta, podepta.

äertrü'mmeter, sm. <=§, pi.

—, niszczyciel m., rozgromi-

ciel m.
äertrü'mmew, va. (b,aben)

zgruchota, rozwali, rozgro-

mi, zdruzgota.

aertriPmmerimg, sf.pl. =en,

zgruchotanie »., rozwalanie

«., rozgromienie n., zdruzgo-

tanie n.

äcttttt'f^cn, va. gerroafc^e,

gertnäfdjeft, jerroäfcbt, jerroufd),

gerrotifc^e, fjabe gerroafdjen,

popsu myciem, szurowaniem,
rozmy.

Bertot'rfen, va. (Caben)

einen £>irfd)en — rozebra
jelenia, wyj wntrznoci z

jelenia.

äerttü'jjlett, »o. (tjaBen)

zepsu gmerajc w czem

;

rozry, pory, zry; bag Seit— rozrzuci pociel w ó-
ku; ba §aar — rozczochra
wosy.

BertDÜ'rfntg, sn.' =ffes, pZ.

=ffe, rozterka /., porónie-
nie n.

Bttjdll'fen, va. (baben) ro-

zerwa;, etro. mit bert ujnen—
pogry co zbami; jmnbm
bte §aatC — rozczochra, po-

kuda komu wosy; (obraz.)

jmnbn tücbftg — dobrze kogo
pocign za wosy, za uszy;

natrze komu dobrze uszu.

,8«3U'>fcn, va. ((jaben) roz-

skubywa, rozskuba; eitt

33lait papier — podrze
kartk papieru na drobne
kawaeczki.

3Ctcr l interi. i %t'itl, sn.

=§, biada! gwat! rety! —
fdjreien gwatu woa; —
unb aJlorbio (albo jetermorbio)

fdjreten okropnie si skary,
okropnie biada, zawodzi

;

— über jmnbn fdjreten wy-
krzykiwa groby przeciw
komu.

3e'tergefd)rei, sn. <e)§,
krzyk straszny, biadanie n.

äetermoröto' l interi. —
fd)reien obacz pod geter.

BCtCM, vn. (tjaben) okro-
pnie krzycze, biada.

Be'ttel, sm. «§, pi. — , 1)

kartka f., cedua f.; bilet

m., licik m., krótkie donie-

sienie = 3JUtteilung ; etykie-

ta f., kartka /. z napisem,

przylepka f.; buleta /. =
3flaut— ; afisz m. = 2In=

fdjlag— i £[jeater— ; bank-
not m. = SBanlnote; 2)

osnowa f. (tkactwo).

^t'tttUnlUUt, sm. *§, pi
—, nalepiajcy m. afisze,

ogoszenia.

äe'ttelanfdjlagett, sn. «=§,

— oerboten! nalepianie n.

afiszów wzbronione.

£t'tttlHnf, sf. pi =en,

bank asygnacyjny, wydajcy
pienidze papierowe.

Be'ttel&aunt, sm. =(e)§, pi.

=baume, obacz gettelrabmen.

Betteleien, sn. =8, pi. —

,

dim. od fettet, karteczka /.,

licik m.
$t'tttltt, va. 1) obacz cer»

getteln; 2) obacz anjetteln.

3c'ttelral;mcn, sm. *§,

pi. — , rama f. do osnowy
(tkactwo).

£t'tttl\Da\)l, sf. pi =en,

wybór m. kartkami.

3eug, sn. .(e)3, pi -e, l)

(rzadko take rodzaju m-
skiego) materya'/. ; — für Älei=

ber, für ©djulje materya na
ubiory, na buciki; — JU einem

9iocfe sukno na surdut ; roottene,

feibene »e weniane, jedwabne
materye; 2) (take:) suknie

pi. ubiory pi, rzeczy pi =
Ätetbung; 3) (obraz.) ba§ —
ju etro. Ijctben mie do czego
zdolnoci, potrafi co zrobi;

er bat ba8 — gu einem Äünft=
ter jest to materya na ar-

tyst, w nim siedzi artysta;

roa ba8 — b,ält albo galten

roili ile wlezie; jmnbm etro.

am =e flirten rooßen chcie
komu co zego wyrzdzi,
uszy komu buty, nala ko-

mu za skór; (take:) le o

kim mówi, przypi komu
atk; 4) sprzt m., narzdzie
n. = Sßerfyeüg, ©erat; liny

okrtowe; przybory myliw-
skie; uprz /. dla konia
= Sßferbegefdjirr; (obraz.)

tiidjtig in8 — albo ©efdjirr

geben albo fid) legen wzi
si dzielnie, wawo do dziea,

do rzeczy; er geljt gleich ju

^ntenber, ®eiitfdfi--^oInifd)e§ SBörterfiitd).

ftart in — nadto bierze do
serca, za nadto zaraz si za-

pala; 5) rzecz f. (w najszer-

Bzem sowa znaczeniu);

fd)tecbte8 — lichota /. ; bum=
me8 — gupstwo n. ; bumme— fdjroätjen gupstwa gada

;

albemeä — niedorzeczno

f., banialuki pi; albernes
— reben duby prawi; toUe
— szalone rzeczy; tolle8 —
reben bzdurzy.

3eit'gamt, sn. «(e)3, pi
=ämter, intendentura /. dla

materyaów artyleryjnych

(wojskow.).

^cu'gbaum, sm. =(e)§, pi
=bäume, rama /. do osnowy,
postawy (tkactwo).

Beu'gbiitte, sf. pi =n, kad
/. do moczenia gaganów (fa-

brykacya papieru).

Beu'gbnttf, sm. »(e)§, pi
»e, druk m. na materyach.

äeu'gbntrter, sm. =§, pi.

— , drukarz m. materyi.

äcwgbruöcrei', sf. pi. »en,

drukarnia f. materyi.

äcu'gc, sm. =n, pi "Xi,

wiadek m. ;
— non etro.

fein by wiadkiem czego;

falfdjer — faszywy wiadek

;

jmnbn a!S, gum =n anrufen
przyzwa, wezwa kogo na
wiadka; jum =n nefjmen

wzi na wiadka; =n fteHen

przywie wiadków; al§ —
auftreten wiadczy, zezna-

wa jako wiadek ; bie =n

abhören przesuchiwa wiad-
ków; ©ott ift mein — ! Bóg
mi wiadkiem!

äeit'geglieb, sn. obacz geu=
gungglieb.

^cu'gcfraft, sf. obacz £eu=
gunglraft.

^CU'gcn, I. va. (b,aben) po-
dzi, spodzi = erjeugen;

rodzi, wydawa = fj^Dor-

bringen; er bat mit iljr jroei

Üinber gejeugt spodzi z ni
albo mia z niej dwoje dzieci;

(obraz.) ber 33oben, ber un5
gejeugt b,at ziemia, co nas
zrodzia; jeugenbe i?raft sia
twórcza; II. vn. (baben)
wiadczy= ^eugni ablegen

;

für jmnbn, gegen jmnbn —
wiadczy za kim, przeciw

komu ; ba§ jeugt »on feinem
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fyleifl to wiadczy o jego pil-

noci, to dowodzi, e jest

pilnym.

.Scu'ßenabpntnfl, sf. pi.

=ert, obacz Sengenuertjör.

^cu'gcnnuSfagc, sf. pi- *n,

zeznanie n. wiadków,
wiadka.

.Scti'geitfceftetfjuitg, sf- pi-

«en, przekupienie n. wiad-
ków.

3cu'gentieö>ä§, sm. e§,
pi. <=fe, dowód m. ze wiadków.

Beu'geneiö, sm. «(e)g, pi.

=e, przysiga /. wiadka.
äeu/genprotofoü', sn. =(e)3,

pi. =e, protokó m. zeznania

wiadka, wiadków.
Beit'genftGaft, sf. zezna-

wanie n. w charakterze

wiadka.
Bcitgenberpr, sn. =(e)§,

pi. »e, ^eu'gcnucmcljmung,

sf. pi. =en, suchanie w.,

przesuchiwanie n. wiadków,
wiadka.

äcu'ger, sm. -§, pi. —

,

äeu'gertn, sf. pi. =nen, po-
dziciel m., podzicielka f.

3eit'gfat>rif, sf. pi. =en,

fabryka /. materyi.

3eii'gfaferüant, sm sen, pi.

=ett, fabrykant m. materyi.

3cit'gfeli)tt>ekt, sm. =g, pi.

— , feldwebel m. arsenau
(wojskow.).

3eu'gl)£intiel, sm. *%, han-

del m. materyami, suknem.

3eu'gljaii})ttttamt, sm. =(e),

pi. =leute, kapitan m. arse-

nau (wojskow.).

3eu'ghaa3, sn. =fe§, pi.

=ljäufet, arsena m. (woj-

skow.), zbrojownia /., cek-

hauz m.
3eu'gfamuter, sf. pi. =n, i)

zbrojownia /. (wojskow.); 2)

skad m. przyborów myliw-
skich.

,3eii'gmatfjer, sm. »§, pi. —

,

tkacz m. materyi.

3eu'gmetfter, sm. =s, pi.

—, 1) dozorca m. zbrojowni

(wojskow.); 2) dozorca m.
myliwskich przyborów.

3eii'gm3, sn. =ffe3, pi. «ffe,

1) zeznanie n. (wiadka); ein
— aoteflert zeznawa, zezna

;

JUm — beflen na dowód tego;

bu jottft nid)t falfdjeS —

reibet beinen ^ädjftert ablegen

nie wiadcz faszywie przeciw
twemu bliniemu; 2) wia-
dectwo n., zawiadczenie n.

;

einem Sienet ein — au=
ftellen wystawi sucemu
wiadectwo; — ber 33efäf)i=

gnng wiadectwo uzdolnie-

nia; ©d)ul— wiadectwo
szkolne; 2l6gang3— wia-
dectwo odejcia.

3eu'gm3l>nef, sm. =(<0§,

pi. =e, list powiadczajcy,
wiadectwo n.

,3eu'gnt3ätoang, sm. .eg,

obowizek m. zeznawania
jako wiadek.

Welttreffen, sn. =§, apre-

towanie w., wyprawianie n.

materyi.

3cu'gi*fl)mtcb, sm. =(e)S,pl.

«e, kowal hamerniczy.

Beu'gfdjneiöer, sm. s§, pi.

— , naprawiacz m. przyrz-
dów myliwskich.

Beit'gfttefel, sm. pi. buciki
sukienne.

äeu'gung, sf. pi. =en, po-
dzenie n.

Beu'gungMt, sm. =es,

spókowanie w.

^CU'gunggfii^ig, adi. mo-
gcy zapadnia.
'3eu'gmtgäfal)igftit, sf.

_
zdol-

no /., moc f. zapadniania.

Beu/gungSglieb, sn. =(e),

pi. «er, czonek podzcy.
3eu'giing3fraft, sf. sia za-

padniajca.
Beu'gmtgSorgtute, sn. pi.

czonki podzce.
3eit'gimg3teÜe, sm. pi.

obacz Seugunqöglieb.

3eu'gung3iriefi, sm. *(e)§,

popd pciowy.

,3u'gungUnfaI)tg, adi. nie-

podny, niemocny.

3eu'gmtg§unföf)tgiett, sf.

niemoc /., niepodno /.

3cit'gung3bermögcn, sn. *§,

zdolno /. podzenia.

äcu'gitngftDerfaeiige, sn. pi.

obacz ^eugungorganc.
3cu'gmagcK, sm. *g, pi. —

,

wóz m. do przewoenia przy-

borów myliwskich.

3eit'gtt>arett, sf. pi. tka-

niny pi.

.Seu'gttmrter, sm. =§, pi. —

,

dozorca m. zbrojowni; do-

zorca m. sprztów gimna-
stycznych.

äeu'gtocber, äcu'gtmrfcr,
sm. =§, pi. —, tkacz m. ma-
teryi.

£t'6fee, sf. pi. =n, baran
m. ; koza /. ; zajczek vi.

(ow.).

&iht'U, sf. pi. =n, cybeba
/., may rodzynek.

3i'ktti i £t'i>et, sm. =3,

zybuczek m., wiwera /.
(zwierz).

3i'büt)tkt, sn. <e)8, pi. =e,

i ^i'detbfa^C, sf. pi. =n, wi-
wera f. (zwierz).

RiÜjO'tit, sf. cykorya f.

^i'ÖC/ sf. pi. sn, obacz
Siege.

Bt'öcl, ^t'cfeltCcn i Bi'a*=

Ictlt, sn. -.z, pi. — , dim. od
gicie, kózka f.

Bt'tfelfkifdj, sn. *t§, ko-
lecina /.

'j&VtUv, vn. (haben) (o)ko-

ci si, (o)parkoci si (o

kozach).

Bt'djOtf, sm. =(e), pi. =e,

zygzak m.; im — gefien,

laufen, fegetn, aufc&neiben
i, bied, aglowa, wycina
zygzakiem.

^i'tfSadfÖCmtg, adi. zygza-

kowaty^ adv. w zygzak,
zygzakiem.

3t'ä$adltnie, sf. pi. =n,

linia zygzakowata.

&it'Ü)t, sf. pi. sn, poszwa

/., poszewka f.

Bie'fer, sn. =§, pi. —,
owad m.

äie'ge, sf. pi. =n, koza f.-,

junge — kózka /.

äie'gei, sm. =, pi. —, \

sf. pi. »n, cega /., cegieka

/. ;
jjttlj— cega odsadzkowa,

odsadzkówka f. ; feucrfefter —

,

©cBamotte— cega ognio-

trwaa; girft— , ©tat—,
2)fönd)— cega szczytowa,

grzbietowa; gotm— , ©dja=
btonen— cega modelowa; ©e*

fim— cega gzymsówka;
©eroölb—, Stunnen— , $ef»

fel— cega klinowa, kli-

nówka f.] glafiettet — cega
polewana; §ofil— cega pu-

sta; Äehl— , Ronne— cega
koszowa; $irfd)tot— winiów-
ka /.; Älinfet— zdrówka
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/.; Sehmpa^— surówka po-
dolska; ^Pftafler— cega po-

sadzkówka = gliefe, @ftrtdj=

platte; SßorjeUan— cega
porcelanka; poröfer — cega
dziurkowata, gbczasta;
Sftaudjfcfalot— cega komi-
nówka ; ungebrannter — su-

rówka /.; gebrannter —
ogniówka /.; fcbroachgebrann*

ter — cega niedopaka,
okopciaka, bladówka ; ©ad)«
— dachówka f. ;

— brennen,

ftreidjen cegy wypala, lepi,

robi; ntt =n pftafiern wy-
kada, brukowa cegami

;

mit =n beden pokrywa ce-

gami.

BtCgClarktt, sf. mur m.
z cegie.

äk'QtlbaU, sm. =(e)g, bu-
dynek m., budowla /. z cegie.

äu'Qtlbvanti, sm. =(e)g,

wypalenie n. cegie.

3ie'gelbreitner, sm. *=§, pi.

—, cegielnik m., ceglarz m.

ätegelfireiuterei', sf.pl. -en,

cegielnia f.

BiCgcIbad), sn. =(e)g, pi.

=bacr)er, dach (cegami) da-
chówkami kryty.

3te'gcXbcrIer, sm. =§ pi. —

,

robicy m. dachy.

^tCgCiCi', sf.pl. =en, cegiel-

nia /.

^te'gelCtue, sf. glina /. na
cegy.

Bic'gclcrs, sn. «eg, pi. =e,

ceglanka f.

äte'gelfarfie, sf. cegiasty.

kolor.

£te'gelfarkn,3ie'gelfar&ig,
adi. cegiasty.

^iCgelforra, sf. pi. -en,

forma/, na cegy; ksztat w.
cegy.

ätC'gClfÖrtntg, adi. ksztat
cegy majcy; adv. w kszta-
cie cegy.

3te'gclljütte, sf. pi. =n,

szopa f. na cegy.
äie'gelmaiier, sf. pi. =n,

mur m. z cegie, mur ceglany.

3ie'gelmeljl, sn. *(e)s, pro-

szek m. z tuczonej cegy,
cega na proszek utarta.

äte'gelmetfter, sm. =s, pi.

— cegielnik m.
Bte'gelnfen, sm. =g, pi.

=öfen, piec m. do wypalania
cegie.

äte'getyflafter, sn. =%, bruk
m. z cegie.

Bie'getyiatte, sf. pi. =n,
pyta cegielna.

'äte'gctyreffe, */. pi. m,
maszyna /. do robienia ce-

gie, ceglarka /.

ziegelrot, adi. czerwony
jak cega, cegiasty.

ätCgelrot, sn. =§, obacz
gieqelfarbe.

Bte'gelfdjeunc, sf. pi. =n,
obacz tegelbutte.

Bte'geiffl)iitt, sm. =<?g,

okrzaski pi. cegie, gruz m.

äte'gelftetn, sm. =(ejg, pi.

*e, cega /. ; dachówka /. =
Sachjiegel.

äie'geiftreidjer, sm. >§, pi.

— , ceglarz m.
^iCgrtton, sm. =(e)g, glina

f. na cegy.
Bte'geltnani), sf.pl. -roänbe,

ciana /. z cegie.

Bie'gclöcrf, sn. =(e)g, pi.

=e, budowla /. z cegie.

Ate'genaritg, adi. kozi.

.öte'genauge, «w. =§, ^. =n,

1) kozie oko; 2) owrzodzenie
w. wewntrznego kta oka
(med.).

BtCgenbart, «w. =(e), ^.
»bart, 1) kozia broda; 2)

miaek siwy, godzianka
koralowata (rol.).

Bte'gettöärttg, adi. kozio-

brody.

3te'geit&oif, sm. =(e)g, pi.

=bocfe, kozio m., cap m.
Bie'geniiiJcfcfjeit, B«'gcn=

bötfletn, sn. =g, pi. — , g^'ot.

od giegenboci', kozioek »w.,

capie n.

^iVgenfetf, sm. <(e)g, pZ.

=e, kozia skóra (niewyprawna).

äie'genftctfu), ««. *eg, ko-
zirja /.

Btc'genfu^ sm. =e§, #;.

»ftifje, kozia noga.

Bte'genfüfttg, adi. kozio-

nogi.

Bte'genljaar, sn. .(e)g, ^.
=e, wos kozi.

äte'gentierbe, */. yZ. -n,

trzoda /. kóz.

Bie'genljtrt, sm. «en, i>.
»en, koziarz m., koziopas m.,
pasterz »2. kóz.

,3ie'gen[)utin, ó./. pj. cnen/
koziarka f.

£ie'genI;ont, s«. -(e)g, pi.

=bömer, róg capi.

Bie'genfäfe, sm. -s, pi. —

,

ser kozi.

Bte'gentratit, «w. =(e)g, pi.

=fräuter, szalej pospolity,

bielu m.

äte'geniiwe, sf. pi. =n,
krowiak m. (ziele).

äiCgcrnnelfer, sn. «g, pi.

— , 1) kozodój m.\ 2) lepo-
wron m. (ptak).

£ie'genmenerin, sf. pi.

=nen, kozodojka /.

äie'genmüd), sf. kozie
mleko.

it'Qttt$ttlV, sm. «=§, zapa-

lenie n. przyusznicy, zapa-
lenie linianki przyusznej
(med.).

Bie'genfauger, sm. »§, pi.

— , obacz gtegenmelfer.

Bte'genftaü', sm. *(e)§, pi.

=ftälte, obora /. dla kóz, ko-
ziarnia f.

äie'gentöou'c, sf. wena
kozia.

äte'gter, sm. *§, pi. —,
ceglarz m. = 3ie9.elbrenner.

äic'Panl), sn. .(c)§, p?.

"bänber, 1) lina /. do ci-
gnicia; 2) wyrwant m.,
opaska /. (budown.).

Bie'Prüiie, sf. pi. =n,

obacz 3"gbriicfe.

3ic'Pruuncn, sm. =g, pi.

— , studnia, z której si woda
cignie.

ätC'^Ctfcn, sn. =g, — , dru-

ciarka /., Dacig m., ci-
gacz m.

3tCI)CltCCn, spl. obacz

Pflegeeltern.

Bie'Öcn, jierje, stebft, jiebt,

3og, söge, gejogen, I. «a.

(haben), 1) cign; einen

SBagen — cign wóz ; einen

$abn — cign ód; etro.

bin unb ber — cign co
tam i sam, szarpa co ; bte

©lode — dzwoni; ben S)egen
— doby szpady; ba§ 2o% —
wycign los; jroet Hummern
raurben gejogen dwa numera
wyszy; toen Seutel — doby
worka; einen ©tein — po-
stawi kostk (w grze); ein

©eficbt, ©eftdfjter — wykrzy-
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wia twarz, usta ; ben knoten

feft — cign guz, wze;
jmnbn beifette — wzi kogo
na bok, na stron; ein ©eil

ftraff — napry, wypry
lin; (obraz.) Den filteren —
przegra, straci, wyj z ni-

czem; 2) z przyitnkami; jmnbn
an ftd) — przycign kogo do

siebie; jmnbn am 2(rme, an

ben paaren — cign, tar-

ga kogo za rami, za wosy

;

jmnbn am diod — cign
kogo za surdut; jmnbn an
ben Dbren — cign kogo
za uszy; an§ Sid)t — wy-
stawi na wiato; (obraz.)

wyjawi; ©aiten auf bie ©eige
— nacign struny na
skrypce; Korallen auf einen

gaben — nawleka korale na
nitk; Ster auf glafdjen —
piwo na butelki ciga; einen

3Bed)feI auf jmnbn — wysta-

wi weksel na kogo ; 33erbad)t

auf ftd) — podejrzenie na
siebie cign, w podejrzenie

popa, si poda; jmnbn auf

feine ©ette — przecign
kogo na swoj stron; jmnbS
2Iugen auf fid) — czyje oczy
zwróci na siebie; jmnbis 2luf=>

merffamteit auf etro. — zwró-

ci czyj uwag na co; jmnb
Ungnabe auf ftd) — popa u
kogo w nieask; aul etro. —
cign, wyciga, wycign
z czego ; au ber 2afd)e — wy-
cign, wyj, doby z kie-

szeni; SBaffer au§ bem 33run=

nen — cign, czerpa wod
ze studni; roie au§ bem SBaffer

gejogen przemoky do koci,

jak skpany; er &og fein (Selb

nüeber'auä bem ©efdjäfte wy-
cofa swoje pienidze z in-

teresu; ©aftaua ben ^flanjen
— wydobywa, wyciska sok

z rolin; jmnbn au3 ber 33er=

Icgentjeit — wybawi kogo z

kopotu; ben $opf au3 ber

©djlinge — wybrn, wy-
dosta si z kopotu; ortett
au§ etro. — cign z czego
korzyci; einen ©d)Iufj au§
ettD. — wnioskowa z czego;

baraul fannft bu bir eine

Sebre — to moe ci posuy
za nauk; jmnbn au§ einem
3frrtum — wyprowadzi kogo

z bdu; bte 2Bur$eI au3 einer

3ttl)l — wyciga, wycign
pierwiastek z jakiej liczby;

beim 2lrme, Bet ben paaren,
beim 9tocfe — obacz wyej
aut SIrme, an ben paaren, am
9toäe — ; einen gaben burd)§

Siabellod) — przecign nitk
przez uszko u igy; ben
glad)3 burd) bie §ed)el —
czesa len; (obraz.) jmnbn
burd) bie £ed)et — nicowa
kogo, szydzi, artowa z

kogo ; etn). tn fid) — wciga
co w siebie ; ben Sitem in fid)

— albo einteilen wciga w
siebie powietrze; ber ©d)roamm
gte^t bag Sjßaffer in fid) gb-
ka wciga w siebie wod

;

in bte 3?bl)e — podcign do
góry, w gór; bie ©tirn tn

galten — (z)marszczy czoo';

t>a bat man bid) in einen

fdjönen £anbel hineingezogen
w pikn spraw ci wmie-
szano; (obraz.) in ben ÄOt
binein= zmiesza z botem;
jmnbn in§ Unglüd* — cig-n na kogo nieszczcie,
unreszczliwi kogo; jmnbn
tn SSerberben — zgubi kogo

;

jmnbn tn§ ©ebeimntS — po-

wierzy komu tajemnic

;

man mufj ba in (Srroägung
— trzeba to wzi pod roz-

wag, nad tern si zastano-

wi; trzeba to wzi w ra-

chub; in bte Sänge — od-

wleka, przedua; in§

£äd)erüd)e — omieszy; in

Sroeifel — poda w wtpli-
wo; nad) fid) — spowodo-
wa; golgen nad) fid) — mie
skutki; ein Übel jieljt ba
anbere nad) ftd) jedno ze
drugie psuje; jednego zego
pozbdziesz, a dziesicioro

tudzie nastpi; einen 3totf

über ben anberen — wdzia
jeden surdut na dragi; ben

§ut überä ©eftd)t — nasadzi
kapelusz a po oczy; jmnbttt

ba§ gett über bie Df)ren —
obedrze, zupi kogo, ostatni

grosz z kogo wycign;
jmnbm ba§ 3te£ über ben

Äopf — usidli kogo, uowi
kogo w sida; ftd) etro. über
ben £cttg gießen — cign
co na siebie ; dauern um ben

©arten — otoczy ogród mu-
rem ; einen ©raben — rów
wykopa; jmnbm bte Saroe
nom ©eftdjt — zedrze komu
mask z twarzy, zdemasko-
wa kogo; ben §ut oom
$opfe — kapelusz zdj ; ben

§ut nor jmnbm — uchyli
przed kim kapelusza, ukoni
si komu ; bte 3Jtii§e — czap-

kowa; ben SSorbang cor et».
— zasoni co, zakry co za-

son; jmnbn nor ©ertdjt —
pozwa kogo przed sd;
jmnbn jur 9ted)enfd)aft —
pocign kogo do odpowie-
dzialnoci, da od kogo
zdania sprawy; jmnbn jur

Safel — zaprosi kogo do
siebie, do stou; jmnbn JU

State — zasign czyjej rady,

radzi si, poradzi si kogo
;

jmnbn ju £>tlfe — uda si
do kogo o pomoc, prosi kogo
o pomoc, uciec si do czyjej

pomocy; fid) etro. ju ®emixte,

ju §erjen — wzi sobie co

do serca; 3) tworzy, wy-
twarza; chowa, hodowa;
2)raE)t — cign drut; Siebte

— robi wiece; Sinten, einen

Äreiä — pocign linie, za-

kreli koo ; eine ©enfred)te —
pocign (lini) prostopad;
einen SSergteid) — porówny-
wa, porówna; eine gurdje
— pocign, wykopa bró-

zde; eine äRauer — wie
mur; Slumen, ^ßflänjen —
hodowa kwiaty, roliny

;

©djafe — trudni si chowem
owiec; ein Äinb grofj— wy-
chowa dziecko; ein fdjledjt

gezogenes Äinb dziecko le
wychowane; II. vn. (Ijaben)

1) cign, wlec ; biefe§ ^ßferb

jteljt gut ten ko dobrze ci-
gnie; an einem SBagen —
cign wóz; (obraz.) fte —
an bemfelben ©trange s ze

sob w porozumieniu; 2)

przyciga, przycign =
ain&te&ungSfraft ausüben; ba§

jiefjt nid)t to nie wabi, nie

nci (publicznoci); 3) man
foli ben %tt nid)t ju lange
— laffen nie naley da her-

bacie za dugo naciga

;

jietjenbeä Sßßafter cigncy
plastr; ber Dfen jüeljt gut
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piec ma dobry przewiew; bte

gigarre Stellt md)t cygaro nie

ma powietrza; 4) wystarcza,
odpowiada = genügen; btefe

Sntfcbulbtgung. jte^t nicbt to

usprawiedliwienie nic nie

warte ; 5) (fein) przenosi si,

przenie si (z miejsca na
miejsce) = ftd) begeben, ftd)

tnenben; in ben Krieg, in
jyelb — i na wojn, wy-
ruszy w pole; bie SSögel —
ptaki cign, przelatuj; ge=

jogen fommen nadciga, nad-
chodzi, nadej; in8 2luia=

lanb — wywdrowa za gra-

nic; burd) bie ©tabt —
cign, maszerowa,i przez

miasto; auf bie SBadje — i
na wart; feiner SBege ruftig

— spokojnie sobie i ; bidjte

SBolfen — ant £>immel grube
chmury cign, pdz na
niebie; ber 3^oud) sieljt ing

3tmmer dym wciska si,
bucha do pokoju; bie Kreuj
Unb Quer — podróowa po
wiecie; bie gert>ob,nten 'pfabe— chadza zwykemi dro-

gami; in bie ©tabt, auf8
Sanb — sprowadzi si do
miasta, na wie; in ein an-
bereä §aug — zmieni mie-

szkanie; btft bufdjon gebogen?
czy si ju przeprowadzi?
er tft \u feinem 33ruber ge-

bogen sprowadzi si do swego
brata; aug bem ienfte —
odchodzi, odej e suby;
jU imnbm — a) sprowadzi
si do kogo; b) i, pój do
kogo na sub; 6) impers.
(baben) eg ateljt burd) bag
jjenfter cignie przez okno;
e8 jteljt mid) im Slrme boli

mnie rami, rwie mnie w ra-

mieniu ; III. fid) —, vr. (baben)

1) wydosta si, cign si,
wycign si; fid) aug ber

33erlegenb,eit — poradzi sobie

w kopocie; 2) udawa si,
uda si dokd = fid) be-

geben; 3) rozciga si, ci-
gn si = fid) erftrecfen;

bag ©ebtrge jiebt fid) an bag
2J?eer góry cign si po
morze; ber äßeg gtebt tanga
beg fCluffeg droga cignie si,

prowadzi wzdu rzeki
; fid)

in bte Sänge — przydua

si; (obraz.) bie S3erbanblun-

ge'n sogen fid) in bie Sänge
ukady wloky si; ber Krieg

jiefit fid) in bie Sänge wojna
dugo si cignie, przeciga
si; 3) rzuci si, skurczy
si, skrzywi si, spaczy si
= fd)ief ro erben; bag SBrett

bat fid) gejogen deska spa-

czya si.

£>it'1)tXl, sn. -8, 1) cignie-

nie n. ; trakcya f. (mechani-

ka); ?ßferb sum — ko ro-

boczy, do wóki; 2) przeci-

ganie n., przenoszenie n. si
z miejsca na miejsce = Cort=
jieb^en; — aug einer SBobnung
przeprowadzka f., zmiana f.

mieszkania; 3) cbów m., ho-

dowla /., wychowanie n. =
2tufsteb,ert ; 4) reumatyzm m.,

podagra f., rwanie n. w sta-

wach.

$it'l)tt, sm. =3, pi. — , 1)

ten co cignie; 2) przyrzd
m. do wycigania czego

(n. p. ßorfsteCer korkocig wi.).

ätC'^gCll), sn. -(e)8, pie-

nidze pi. na wychowanie.

'<3tt'ljhflien, sm. =8, pi. —

,

hak pocigowy, zaprzgowy,
czep sprzgowy.

Bieljljarmomia, */. pi «8,

harmonika /. (z miechem).

äte'Ijftnö, SM. '{e)%, pi
-er, wychowaniec m., wycho-
wanka f.

3ie'ft!lingC, sf. pi. =tt, skro-

baczka stalowa.

BtC^fraft, sf. sia /. cig-
nienia; sia f. przycigania
= 2In$iebunggfraft.

BtCIjmutter, */. pi. -mütter,

obacz Pflegemutter.

3tC'^ffdftCr, sn. obacz gttg-

pflafter.

Óie'l)fd)tff, sn. =(e)8, pi. *,
statek m. do cignienia.

BtChfeU, sn.' =(e)§, pi. «e,

powróz m., lina/, do cignie-

nia.

BtCljtag, sm. =(e)g, pi. -e,

1) dzie m. przeprowadzania
si, wyprowadzania, wpro-
wadzania si ; 2) dzie zmia-

ny suby.
äie'hmtß, sf. pi. -en, cig-

nienie n. (n. p. loteryi, losów).

3te'I>uitg81ifte, sf. pi. «n,

spis m. wygranych.

3te'(;unn«tag, sm. *(e)3,

pi. se, dzie m. cignienia
(n. p. losów).

3tC'l)jangC, sf. pi. =n, ob-

cgi pi. do wycigania (n. p.

gwodzi).

3te'I)jett, sf. 1) czas m.
przeprowadze, wyprowadzin,
wprowadzin ; 2) czas m. zmia-

ny suby.
3tel, sn. -(6)8, pi. -e, 1)

granica /. = ©rense ; koniec

m. = @nbe; kres m. =
äujjerfteS @nbe; ein — fefcen

kres, koniec, tam pooy

;

bag — iiberfcbreiten przekro-

czy granice; er ift am «e

feineä SebenS jest u kresu

ycia; bem Seben jmnbg ein

— feften skróci komu ycie;
ofine 3Jia§ unb — bez miary
(i koca); 2) termin m. (za-

paty) = Saßlunggfrift; auf

bret SJionate — na trzy mie-

sice; 3) cel m., meta f. ;

nad) bem =e fcbtefjen strzela

do celu ; bag — treffen trafi

do celu; ba8 — nerfeblen

chybi celu; ba8 — S" Cod),

SU tief nefimen celowa za

wysoko, za nizko; roeit nom
— tft gut »orm ©d)u& im
dalej od niebezpieczestwa,

tem lepiej ; 4) (obraz.) cel m.,

zamiar m. — Quotü, ©nb=
jroed

5

; ba§ — einer Steife

cel podróy; ba8 — ber

Seftrebungen cel usiowa;
fid) ein bofjeä — fefcen, nor-

ftecfen wysoki, wzniosy cel

sobie zaoy; er tft nod) roeit

Dom — daleko jeszcze mu
do celu; ba8 — erreichen

osign cel, dobiedz do celu,

dopi celu; eS ift am -e

feiner 3Bünfd)e angelangt

osign cel swych ycze;
gerabe auf§ — loögefien zmie-

rza wprost do celu; fein —
im 2luge bebalten celu nie

spuszcza z oka; obne 3 ro ed*

unb — zupenie bez celu, na
olep.

3tC'lkullt|)t, adi. wiado-
my celu, dcy ze wiado-
moci do celu ; adv. ze wia-
domoci celu.

3k'len, va. i vn. (fiaben)

1) nad), auf etro. — celowa,
mierzy, wymierzy do czego;
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Den <2d)uf5 — celowa strza-

em; mit ber glinte — mie-
rzy strzelb; rooljlgegielte

<Sd)Üffe dobrze wycelowane
strzay ; 2) (obraz.) zmierza
do czego, godzi na co;

auf jmnbn, auf etro. — sto-

sowa co do kogo, do czego;

auf roa — feine SBimfcbe? do
czego zmierzaj", na co s
skierowane jego yczenia?
baß jielt auf inid) to mnie
dotyczy; er gielt auf mid)
pieje do mnie; 3) gielenb,

adi. celujcy; skierowany;
gielenbe 3 e rtro brter sowa
przechodnie.

3iC'fcn, sn. =§, celowanie

«., mierzenie n.

Bieter, sm. *$,pl — , ce-

lownik ni.

äie'tyiinft, sm. =(e)s, pi
a e, punüt, do którego si ce-

luje, cel m.

Bte'Ifäjet&e, sf. pi «=n, tar-

cza f. (do strzelania do celu)

;

(obraz.) jur — De> SBi^eS,

beö ©potteS bienen suy za
cel dowcipu, szyderstwa.

äie'men, vn. i fid) — , vr.

impers. (ijaben) godzi si,
wypada; bas siemt fid) niaft

to si nie godzi, tego czyni
nie wypada, to nie wypada,
nie przystoi.

3te'mer, sm. .§, pi — , i)

cbr m. (jelenia), krzyówka
/. (z wou); 2) czonek po-
dzcy byka, bykowiec m. —
Ddjfensiemer; 3) jemioucha

f. = Ärammetsoogel.
3tC'mIt^, I. adi. 1) odpo-

wiedni, stosowny, przyzwoity
= gegiemenb; 2) mierny, wy-
starczajcy = fetblid); 3)
znaczny, spory = beträd)tlid)

;

eine =e 2lnja|l spora liczba;

II. adv. dosy, jako tako;
— gut dosy dobrze; niele;

fo — ujdzie, niele, nie do-
brze

;
— fcfjött, alt dosy pi-

kny, stary; eö ift — fpätjest
dosy póno; — oft dosy
czsto; ba tft — basfelbe
to prawie to samo.

3te'J>en, I. vn. (baben) ob.

Sippen; II. (fjaben) jntnbn an
ben paaren — cign kogo
za wosy.

$\tl, sf. pi. =en, ozdoba

/. ; SJejajeibenbeit tft eine —

,

boebroetterfommt man oljne ibr

(artobliwie zamiast ol)ne fie)

ze skromnoci, lubo jest cnot,
wysoko nie zajdziesz.

,3ie'raffe, sm. =n, pi. =n,

modui m., wytworni m.
}

strojni m., strojua lala.

BiCrat, sm. =(e)§, pi =l,

i — sf. pi. =en, ozdoba
/., dekoracya /.; gum —
bienenb ozdobny.

Bie'r&uum, sm. =(e)§, pi
=baume, drzewo do ozdoby
(ogrodu) suce.

äte'rfeeet, w». *(e)§, pi. =e,

grzda ozdobna (ogrodnictwo).

3ie'rkngel, sm. =§, pi. —

,

obacz ^teruffe.

äie'rbucfifta&e, sm. =n, pi
=n, litera ozdobna.

3it'rbC, sf. pi «n, ozdoba

/., upikszenie n.\ (obraz.)

zaszczyt m.
;
gur — do ozdo-

by, ku ozdobie; ba§ gereicht

i|m jur — to go zdobi; er

tft bie — feine ©tanbe jest

ozdob, zaszczytem swemu
stanowi.

3te'reit, I. va. zdobi, ozda-

bia, ozdobi, upiksza,
ostraja; ba§ ^tmmer **"t-

©piegeln — ozdobi pokój
zwierciadami

;
(obraz.) er

giert burd) feinen -Kamen W
ffiiffenfd)aft imi jego nauk
zdobi, nauce zaszczyt przy-
nosi; II. fta) — , vr. (baben)

1) (rzadko :) zdobi si, upik-
sza si; 2) udawa, pie-

ci si (n. p. z swoj mow),
przesadza, przesadnie mówi
= fd)bn tun; droy si,
zdraa si = fid) fträuben;

gier' bid) bod) nid)t fo nie

zdraaj e si tak ; III. ge=

giert, pp. i adi. afektowany,
przesadny, manierowany, sztu-

czny, nienaturalny (n. p.

sposób pisania).

Eterem', sf. pi «en, uda-
wanie n., przesada /., afek-

tacya f. = ©d)öntun; dro-

enie n. si, zdraanie n. si
= (Sträuben.

3ie'rettfdj, adi. przesadza-

jcy, przesadny, afektowany;
drocy si.

BtWgarten, sm. *3, pi.

=garten, ogród utrzymywany

dla przyjemnoci, ogród zdo-
bny.

3te'rgärtner, sm. -§, pi
— , ogrodnik m. do ogrodów
zdobnych.

ßte'rgetDädjfe, sn. pi obacz
Sterpflangen.

Bterig, adi. obacz £iere=

rifco.

Sittlatytn, sm. =§, pi
— , obacz ^iecaffe.

3tC'rICtftC, sf. pi =n, listwa

zdobica,zdobna (archit.,druk.)

gte'rlid), adi. ozdobny,
aduy, zgrabny, delikatoy =
Sart; malutki = Hein; ele-

gancki, wytworny; adv. ozdo-

bnie, adnie, zgrabnie, deli-

katnie, wytwornie.

3te'l1ttl)feit, sf. ozdobno
/., zgrabuo f., eleganeya

/., wytworno f.

3te'rling, sm. .(e)a, pi. =e,

obacz ßteraffe.

3iC'rflftonSCn, sf. pt ro-

liny zdobne.

&k'ip]ip!pt, sf. pi =n, mo-
dnisia f., strojnisia f. ; take
= Zieraffe.

3ie'rraijmen, sm. *§,pl —

,

rama ozdobna.

3ie'n:at, sf. pi. «en, obacz
3ierat.

Bie'rftnnidj, sm. *(e)§, pi
sfträud)er, krzak zdobny.

3te'fel, sm, -§, pi —, i

,3te'felraait§, sf. pi =mäufe,
ause m. (zool.).

3tC'fererfife, sf. pi =n, cie-

cierzyca /., cieciorka /.

Btffcr, sf. pi .»
# 1) cyfra

/"., liczbowy zuak, liczba /.

;

mit, in =n fd) reiben pisa cy-

frami ; mit =n begeidjnen ozna-

cza, znaczy cyframi ; 2) szy-

fra /., znak m. sekretnego

pisma = GCiffre, ©ebeim«
ftt)rift.

3i'ffcrMott, sn. <e)8, pi.

«blätter, tarcza zegarowa, ze-

garkowa.

Bi'ffmnäfetg, adi. liczbo-

wy; adv. etro. — beroeifen

dowie czego liczbami, ma-
tematycznie.

ät'fferredjmmg, sf. pi. =en,

rachunek cyfrowy, liczbami,

w liczbach.

3t'ffcrfc()liiffcl, sm. *§, pi
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—, klucz m. do pisma zna-

kowego.

3t'fferfu)rift, */. pi. »en,

pismo znakowe.

3tflare'ttC, sf. pi. =tl, pa-

pieros m.
BtOorCttcn^o^jtcr, sn. ==§,

papierki m. pi. do papie-

rosów.

.ßigare'ttentaftfic, sf. pi.

'U, papieronica /.

^tßA'rrt, sf. pi. »n, cy-

garo n.

^tflcu'ncr, sm. =§, pi. —

,

cygan m.
.gigeii'ntrfcanöe, sf. pi. =n,

bauda cygaska, cyganów.

äigcu'nedmrf dje, £tgeu'ner*

fnabC, sm. "tt, pi. =n, cho-
pak cygaski.

^igen'nerhaft, adi. cyga-
ski, adv. po cygasku.

^tgcu'ncrtn, sf. pi. »nert,

cyganka f.
3tgeil'nerifu% adi. cyga

ski ; adv. po cygasku.
Btgeu'nerleDeit, sn. =§, y-

cie cygaskie, cyganów.

Bigeu'nermä&djcn, sn. =g,

jp. — , dziewczyna cygaska,
(moda) cyganka /.

Bigeu'ltermäfjig, adi. cy-

gaski; adv. po cygasku.
ätgeu'nerfdjaft, sf. cygani

p?„ cygastwo n. (coli.).

Bigeu'nerftjradje, »/, jeyk
cygaski, cyganów.

ßtgeu'nertattj, sm. =eg, pi.

=tanje, taniec cygaski.

^tgeu'ncrtum, sn. =(e)§, cy-

gastwo ».5 ycie cygaskie.

BiflCU'nerÜOlf, sn. =(e)g, cy-

gani pZ.

3tgeu'nertDetfi, sn. =(e)z,pi.

'iX, cyganka f.

&lta'tit, sf. pi. =n, obacz
Gtfabe.

Bi'üc, */. jrf. =n, ódka /
Bi'mbel, */'. pi. =n, cym

bay pi. (muzyka).

3i'ml>el6litmt, sf. pi. =n
legotka /. (rol.).
'
Biuientte'rer, sm. =g, pi

— , wagowy m. (górn.).

Bi'mmer, sn. =g, pi.

1) pokój w., izba /., komnata

f. ; möbliertes — pokój ume
blowany, urzdzony, z urz-
dzeniem; — mit befonberem
©ingang pokój z osobnem

wejciem; ein eitijelneg —
jeden pokój; SBofinung »on

fcctjö -n mieszkanie z szeciu
pokojami, o szeciu poko-

jach; fieij&areg — pokój do
opalania; — mit efieijung
pokój z opaem; — ju üer»

mieten pokój do wynajcia;
er muf; bctg — hüten nie

wolno mu wychodzi z po-

koju, musi siedzie w domu,
nie wolno mu opuszcza po-

koju; 2) stos m. czterdziestu

skór futrzanych (kunierstwo);

3) drzewo budulcowe = 33au=

boi*.

Bi'ntmerarheit, sf. pi. =en,

ciesielska robota, ciesielka f.

ät'mmeraj-t, sf. pi. *är,te,

Bi'mmer&cil, m. =(e)§, pi. =e,

siekiera ciesielska, topór cie-

sielski.

Bi'mmerlJotf, sm." =(e)§, pi.

»fiócfe, kozie ciesielski.

3t'ntmerd)ett, sn. -g, pi.

— , dim. oa gimmer, pokoik

m., izdebka /.

Bi'mmeröede, sf. pi. =n,

powaa /., puap m.
,3t'mmeröoi!u)c, (wym.

:

—dusz), sf. pi. «n, tusz poko-
jowy.

Bintmem', sf. pi. «en, cie-

sioftsa /., ciesielstwo n.

3t'mmcremrid)tiing, sf. pi.

sen, urzdzenie pokojowe,
sprzty pokojowe, meble pi.

Bt'mmerer, sm. ?g, pi. —

,

ciela m.
Bt'uimerffodjt, sf. (nie-

przerwany) szereg m. poko-

jów, amfilada /.

Bi'mmcrgerat, Sn. =(e)§,

pi. 't, 1) przyrzdy ciesiel-

skie = ^anbroerfSjeug ; 2)— eineä $immerg sprzty
pokojowe, meble pi.

3i'mmcrge[cü(c), sm. =en,

pi. =en, czeladnik ciesielski,

Ciesielczyk m.
3i'ntmergt)mttaftif, sf. gi-

mnastyka pokojowa,

^i'mmcrhonbttierf, sn._.(e)§,

rzemioso ciesielskie, ciesiel-

stwo n., ciesioka /.

3i'mmcrl)crr, sm. =n, pi.

=en, najemca m. pokoju.

Bt'mmerljof, sm. =(e)s, pi.

obofe, cielarnia /.

^t'mmcrfiolä, sn. «eg, pi.

=fiMjer, drzewo obrobione,

budulec m., cembrowina /.

Bi'mmerfunft, sf. sztuka
ciesielska, ciesielstwo n.

Bt'mmerfefirltng, sm. =(e)o,

pi. =e, ucze ciesielski.

Bi'ntmerling, sm. =(e)§,pi.

=e, ciela górniczy, terlacz m.
Bi'mnterntälicljen, sn. =g,

pi. —, obacz ©tubenmäbcfien.

3i'mmcrmalcrf
sm. *g, pi.

—, malarz m. pokojów.

Bi'mmermamt, sm. =(e)g,

pi. bleute, ciela m.; jmnbm
geigen, roo ber — bag Soch

gelaffen fiat wskaza komu
drzwi, wyrzuci kogo za
drzwi.

3i'mmermctfter, sm. =5, pi.

— , majster ciesielski.

ät'mmern, va. i vn. (fiaben)

1) obrabia drzewo; ciosa,
obciosywa, obciosa ; ein

©cfitff — budowa okrt;
einen ©cfiac&t — oprawia,
cembrowa szyb; 2) (w ob-

szerniejszem znaczeniu :) du-
ba, majstrowa.

Bi'mmentagel, sm. -g, pi.

=nage[, gwód ciesielski.

Bi'mmtrorgel, sf. pi. -n,

organy przenone.

Bi'mmerjjlu^, sm. -eg, pi.

=plaCe, cielarnia f.

ät'mmerjJDlier, sm. =g,

pi. se, podmajstrzy cie-

sielski.

^i'mmcrrcihc, sf. pi. >n,

obacz gimmerflucfit.

Bi'mmcrfcfjlag, sm. =(e)s, pi.

=[lage, wze rzutowy.

Bi'mmerfdintuif, sm. =(e)§,

ozdoba pokojowa.

.Si'mmertyäne, sm. pi.

drzazgi pi., trzaski pi. cie-

sielskie.

äi'mmerftütf, sn. -(e)g, pi.

=e, 1) budulec m.\ 2) obraz

m. do salonu.

3i'mmertaj)de, sf. pi. sn,

obicie n. cian pokojowych.

äi'mmertüt, sf. pi. -en,

drzwi pi. do pokoju.

äi'mmcwng, sf. pi. =m,
cembrowanie n., cembrowina

f., oprawa drzewna, wizanie
ciesielskie; — eineg gcfiad)teg

oprawa drzewna, wizanie
ciesielskie; — eineg ©cfcacfiteg

oprawa drzewna, cembrowa-



3i'ntnterümutetcr 904 3t'nngcrät

nie n., cembrunek m. szybu;

nerlorene — szybik stracony

(górn.).

Bt'mmerbermteter, sm. .%.

pl —, äi'mmcrüermtetenn,

*/. pl. »nen, wynajmujcy,
wynajmujca pokój, pokoje.

31'mmetüeräicrer, sm. =8,

pl. — dekorator pokojowy,

ozdabiacz m. pokojów.
- ät'mmerberäiening, */. pl
=en, dekorowanie n., ozdabia-

nie n. pokojów, dekoracya

f., ozdoba /. pokojowa.

3i'mractU)cr!, sn. =(e)s, pi
=e, robota ciesielska, oprawa

drzewna; — etne8 ©cbiffeg

wizanie n. okrtu.

äi'mmet i Biwntt, sm. ob.

Start-

^t'ntberlid), adi. afektowa-

ny, przesadny, nienaturalny;

adv. ftdj — ftetfen afektowa,

udawa; — tun droy si.

3i'rajjerUd)feit, sf. afekta-

cya /., udawanie n. ;
droe-

nie n. si.

äi'lttpent, v n. (Ijaben) afek-

towa, udawa; droy si.

3imt, sm. *{t)%, cynamon

m., korzyca /.

3t'mtatfel, sm. *§, pi
=äptet, cynamonka /.

3i'mtl)alfam, sm. <§, bal-

sam cynamonowy.
3t'mtbaum, sm. «(e)8, pl.

»bäume, cynamonowiec m.,

korzybiel m.

3imtbtrne, sf. pi «n, cy-

namonówka f.

3i'ttttMilte, sf. pi. =n, cy-

namonowy kwiat.

äi'mtbranntttietn, sm. .(e)8,

cynamonówka /.

3i'mt5raun, adi. cynamo-

nowy.
ät'mtfarfce, sf. kolor cyna-

monowy.
3i'mtfarkn, adi. cynamo-

nowy.
3i'mtgcru, sm. -(e)§, za-

pach m. cynamonu.

äi'mtgcfdjmacf, sm. =(e)8,

smak m. cynamonu.

3i'mtl0tbCr, sm. =g, obacz

gimtbaum.
ät'mtnägelein, sn. *g, pi

—
,
gwodzik cynamonowy.

äl'tntÖl, sn. =(e)8, olejek

cynamonowy.

^t'mtrtnbC, sf. pi «n, kora

cynamonowa, cynamon m.

3i'nttftange, sf. pi =n, pa-

tyczek m. cynamonu.'

äi'mtbogel, sm. =8, pi
=nöcjel, cynamonik m.

3t'ntt&iaffer, sn. «§, woda
cynamonem zaprawiona.

Bi'nbel, sm. =8, pi — , i

äi'ltudtaffCt, sm. =8, rasza/.

3tlt!, sn. =(e)§, cynk m.;

fd)reefelfaure8 — siarczan m.
cynku; 9taulj—, 3?0&— cynk
pospolity.

3i'nlarttg, adi. do cynku
podobny.

3i'ltfafdjC, sf. tlenek cyn-

kowy, tlenek cynku.

,3i'nf$img, sf pi] =en,

cynkografia f.
3i'nfblcdj, sn. =(e)8, pl.

=t, blacha cynkowa.

,3t'nfblen&e, */. cynkowa
blenda.

3i'nfbliime, sf. pi. *n, ure-

wiec m., wielina dymna.

Bt'nfuCtdj, sn. =(e)S, pi.

=bäd}er, dach cynkowy, dach
cynkiem kryty.

Bfttfe, */. pi. =n, 1) ostry

koniec, szpiczasta odnoga
czego; zb m. ; bie 'Xl ber

©abel zby u widelca; ote

=n eine8 <eroeio8 ski pi.;

eine — (albo eine gelje)

ßnoblaud) zbek m. czosnku;

2) obacz ginlen 2).

Bi'nfcn, sm. -8, pi — , 1)

er fiat einen furchtbaren —
im ©eficfite ma straszny nos;

2) surma /., surenka /. (in-

strument muz.).

3i'n!cifcncrj, sn. «eg, pi.

=e, franklinit m.

^i'nfen, adi. cynkowy, z

cynku.

äi'nfenbläfer, sm. =8, pi.

—
, ^tnfcni'ft, sm. =en, pi.

=en, surmista m., surmacz m.

3i'n!crj, sn. =e8, pi =e,

ruda cynkowa, galman m.

3t'nfgiefóer, sm. =8, pl. —

,

odlewacz m. cynku.

3i'nfgrube, sf. pi. -n; ko-

palnia /. cynku.

3'nII)0Utg, adi. cynk za-

wierajcy.

äi'nfbüttc, sf. pi. sn, cyn-

kownia /.

cyn-

cyna

31'nltg, adi. zaopatrzony

w ostre koce, zbaty.

3tnfogra^^tc' f V- cynko-

gratia /.

3ittl0gra'^ifcf;, adi. cyn-

kogrraficzny.

^t'nfOJÖb, sn. .(e)S, tlenek

cynkowy, cynku.

Bt'nl^Iattc, */. pi. -n, pty-

ta cynkowa, z cynku.

Bi'nffaat, sm. =(e)8, gal-

man m., spät cynkowy.

äi'nlbttriOl, sw. =8, siar-

czan m. cynku.

,3t'nftt>etjj, sn. biel

kowa.
äiult, sn. -(e)8, 1)

/. ; SSlocf— cyna w bryach,

w gruzach; Körner— cyna

w ziarnach, cyna ziarnista;

reine8, raffiniertes — cyna

rafinowana; 9tott— cyna w
zwojach, cyna arkuszowa;

©tangen— cyna w prtach,

cyna prtowa; 2) naczynia

cynowe = ginngerät.

3i'nnafdje, */'. niedokwas

m. cyny, dwutlenek m. cyny.

ät'nn&ergtperr, sn. =(e)8,

pi. =e, kopalnia /. cyny.

ät'mtblättdjen, sn. »8, pi.

— , listek cynowy.

ät'nn&Icu*), sn. =(e)8, pi. =e,

blacha cynowa.

Bt'nnC, sf. pi -n, blanki

pi., blank m., blankowanie n.

(muru), ganek zbaty na-

okoo szczytu muru; mit =n

nerfefiert zbkowany.
3t'nncn,' adi. cynowy —

Rinnem.
3i'nncn, va. (^aben) blan-

kowa, zaopatrywa mur gan-

kiem zbatym; gejinnt zb-
kowany.

äi'nnenfrieS, sm. =fe8,

pi. =fe, fryz m. pod blankami.

3t'nncnftanj, sm. =e8, pi.

-ftänje, Bt'nncnlrönung, sf.

pi =en, okolenie n. z blanków.

äi'ttnenjaljn, sm. »(e)s, pi.

^aone, zbek m. hlanków.

Ai'nnCtn, adi. cynowy.

Binncrj, sn. =e§, pi «e,

ruda cynowa, cyniak m.

ät'nitfölte, sf. pi. -n, li-

stek cynowy, staniol m.

^i'nngcrät, Binngcfc^trr,

sn. sg, pi. =e, naczynia cy-
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^t'nnßicßcr, sm. «=§, pl. —

,

konwisarz m., odlewacz m.

äinngiefcem', sf. pl. «en,

konwisarstwo n.

Bt'nnßlafur, sf. polewa cy-

nowa.

3t'nngrau£en, */. pl. kry-

sztalokrusz m.

Bt'nnöCUÖC, »f. pl. =n, ko-

palnia /'. cyny.

ät'mtljalttg, adi. cyn za-

wierajcy.

,3t'iml>iitte, sf. pl. =n, cy-

nownia f.

3i'iuific3, sm. *fä,pl. »fe,

szaromiedniak cynowy.
^t'nnlOt, sn. «(c)S, lutowiny

kotlarskie, lut kotlarski.

Bi'nmmitter, sf. ruda cy-

nowa.

^tnno'kr, sm. =§, cynober
m., siarczyk rtci czerwony,
dwusiarczyk m. rtci.

,3tnn0'I)ern)t, ad«, czerwo-
ny jak cynober, cynobrowy.

gi'nitofen, sm. .§,^*.«3fen,
piec »i. do wytapiania cyny.

3i'lttU)£t)u, sn. *§, tlenek

cynowy.

3t'nit}rtatte, sf.pl. =n, pyta
cynowa, z cyny.

Bt'nnfll'Ofce, sf. pl. -n, próba
/. cyny.

3t'nitmdj, adi. obfity w
cyn.

BVnnfalä, sn. =t§, pl. =e,

chlorek cyuowy.

3t'ttnfani>, sm. «(e;g, piasek
zawierajcy cyn.

.Si'nilfälire, sf. kwas cyno-
wy, wodorotlenek cynowy.

Bt'mtfdjüffel, sf. pi. =n,

misa cynowa, z cyny.

äi'ntiftitfe, sf pl. *n, wielki

kawa cyny.

Bi'nntetter, sm. =§, pi. —

,

talerz cynowy, cynówka f.

ät'niUDUren, sf. pl. sprzty
pl., naczynia pl. cynowe.

3tng, sm. 3tnfe§, 1) pl.

3in|'e, a) danina /. = 216=

gäbe; &) czynsz w. (z gruntu,
z mieszkania), komorne ».

;

2) ginfen, ^J. procent m., pro-

centa /., odsetka /., odsetki

pl.; ©?lb auf ginfen ausleihen,

geben (wy)poycza pienidze
na procent, na odsetki; auf

ßinfen nehmen bra (pienidze)

na procent; ,3mfen tragen

przynosi odsetki ; bie 3in fen

bejahten zapaci odsetki; bie

3mfen jum Kapital fdjlagen

docza odsetki do kapitau;
er lebt non feinen 3infen yje
z dochodu, z odsetek swego
kapitau; rüriftänbige 3inf e"
odsetki zalege, zalegajce

;

aHe mit 3t"ff" Ijeimgaijlen

sowicie wszystko nagrodzi.

äi'näabfdjnUt, sm. =(e)§,

pl. «e, talon m., odcinek od-

setkowy.

Bi'nkfijug, sm. -(e)8, pl.

=jiige, skonto w., odpata /.,

odrachunek m., potrcenie
przy natychmiastowej wy-
pacie.

3i'n§acfer, sm. =§, pl.

=äcter, czynszowa, dannicza

rola.

^i'nÖöOr, adi. czynszowy;
danniczy, hodowniczy; adv.

©elb — anlegen umieci
pienidze na procent.

3j'§oarIeU, sf. czynszo-

wo /. ; dannictwo n.

3i'n§bauer, sm. =§, pl. =n,

czynszownik m., obrocznik m.

3i'näfirief, sm. =(e)§, pl.

=e, papier oprocentowany.

3i'n§öudj, sn. *(e)§,
^

pl.

»büdjer, ksiga /. czynszów.

3t'nSC0U)0n, (wym.: -kup),
sm. =ö, pl. =, obacz 3inä=

abfdjmtt.

Bt'nSetnneljmer, sm. =§,

pl. — ,
poborca m. czynszów.

3t'tlfCR, sm. pl. obacz pod
3in 2).

3i'nfen, 1) va. (Ijaben)

czynsz opaca; 2) vn. (i)aben)

przynosi czynsz; przynosi
odsetki.

3t'nfcnau§fatt, 3t'nfenent=

gang, sm. .-(e)3, pl. »fälle,

«gänge, utrata /. procentu,

odsetek.

3i'nfen6ercd)nung, sf. pl.

=en. obliczenie n. odsetek.

3i'nfengemtfj, sm. «ffe3,

pobór m. odsetek.

3i'nfenu>uujer, sm. ~<z>, li-

chwa /.

3i'nfe§jtn3, sm. =jinfe3,

pl. =jinjen, odsetki pl. od

odsetek, odsetki skadane.

,3t'n§fiittig, adi. obacz

3inpflid}tig.

3t'n8ffet, adi. wolny od

czynszu, dauiny ; adv. — au»
letfjen poycza, poyczy bez
procentu.

3i'n§fretijett, sf. wolno
/. od czynszu.

3i'n3fll&, sm. =e3, stopa pro-

centowa, stopa odsetkowa;

ben — Ijerabfefeen obniy
stop procentow.

3i'n8gor01tttc/ sf. gwaran-
cya f. za odsetki.

gt'ltSgemtß, sm. obacz

3tnfengenufe.

3i'n3gar6e, sf. pl. =n, snop
zoony w daninie, danina
snopowa.

3t'n3getretue, sn. =§, zboe
w daninie zoone.

3t'n3grofu)en, sm. =3, pl.

— , opata czynszowa ; da-

nina f.
3t'n3gut, sn. .(e)3, pl.

sgüter, dobro czynszowe.

3t'n§^0fer, sm. «3, owies

w daninie zoony.
3t'n3f)ai)n, sm. =(e)3, pl.

=)al)ne, kogut daninny ; rot

rote dn — czerwony jak in-

dyk.

3i'u3{jflft, adi. opacajcy
daniny.

3i'n31)cut3, sn. =fe3, pl.

Käufer, dom czynszowy.

3t'nif)err, sm. «n, pl. »en,

pan pobierajcy czynsz, da-

nin.

3t'n3leljcrt, sn. -§, pl. —

,

lenno danin opacajce,
lenno czynszowe.

Bi'ltSleitte, sm. pl. czyn-

szownicy pl.

3t'n§mann, sm. »(e)^, pl.

=Ieute, czynszownik m.
3i'n8^adjt, sf. czynszo-

wanie n.

3t'n^fltd)ttg, adi. obowi-
zany do opaty czynszu, da-

niny.

3i'n8red)nmtg, sf. pl. =en,

rachunek procentowy, liczenie

n. odsetek.

.Si'nSredjt, Sn. =(e), prawo
n. pobierania czynszu, da-

niny.

3i'n§rfiÖftänuC f
sm. pl. od-

setki zalegajce, zalege.

3t'«8flf)em, sm. =(e)3, pl.

«e, ceduka procentowa.

3i'n2takÜcf sf. pl. =n, ta-

blica f. odsetek.
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Bi'n^tajj, sm. .(e)§, pl. -e,

dzie czynszowy.

^t'n^traflCnb, adi. przy-

noszcy odsetki.
1

^inSbcrgütHng, sf. pl. =en,

wypata f. odsetek.

Bi'nSbechtft, sm. »eg, pl.

«e, utrata f. odsetek.

3i'tläÖ>eife, adv. tytuem
odsetek, jako odsetki.

äilt'ÖjaljI, sf. indykcya /.

(hist. rzymska).

3tn'§joljlunfl, sf. pi. .-en,

zapata f. czynszu; zapata
/. odsetek.

.Bt'pfel, sm.'*§,pl. —, rógm.,
kouiec m., koniuszek m. (n. p.

sukni, surduta); cypel »w.;

etro. beim rechten — anfaffen
dobrze wzi sie do rzeczy.

3i'J)feW)cit, »» =§/ pi- — f

dim. od ^tpfer, koniuszek m.,

roek m.

3t'^ftltg, adi. majcy roki,
koce.

3i'>fclmu^e, sf. pi. ~n,

czapeczka rogata.

3t'JjfeItllu), sn. .(e)3, pl.

=tüa)er, chusteczka f. na
szyj.

BtyO'Ht, «A pl. =n, try-

bulka /.

3t$J, wyraz naladujcy
piew sikory; nicht — [agen

fönnen nie niódz powiedzie
sówka.
£i'Wt, sf. pl. =n, gatunek

drozda.

£i'Wttt f
vn. (fjaben) szcze-

biota.

Bt'Werletn, sn. -g, gociec
m.

;
podagra f. (w nogach),

chiragra /. (w rkach).

3t'werletnfratit, sn. =(e)§,

pl. Kräuter, kozia stopa, po-

dagrycznik m. (ziele).

Bi'rbe, sf. pl. -n, obacz
3troeIftcfer.

3i'rtCl, sf. pl. =n, 1) sosna

/; 2) obacz gtrbelftefer.

Bi'rbetbaitm, sm. .(e)g, pZ.

=baume, obrostnica f., susna
sybiryjska, limba /.

Bi'rMbriife, sf. pl. =n,

wyrostek szyszkowy, szyszyn-

ka /. (anat.).

äi'rfeelfiefer, */• P l - ="> ob.

gttbelbaum.

ät'rklnuj?, */. pl. «nfiffe,

pinela /'., limbowy orzeszek.

^trbcUanne, [*/. pl. «n,

kosinie m.

3i'rgelbrutm, sm. »(e)g, pl.

»bäume, komouica rokowata,
lotusowe drzewo.

^t'rfel, sm. =g, pl. — , 1)

koo «., obwód m. (Kretg);

einen — befcbreiben opisa,
narysowa koo; 2) (przen.):

koo n., grono n., towarzy-

stwo w.; heute ift — dzi jest

zgromadzenie; in ben bejten

n w najlepszych koach;
fleiner, nertraulicber — mae,
poufne zgromadzenie, kóko;
3) cyrkiel m., krydo n.

(instrument); £aar», .-KuH-

cyrkiel mikrometryczny;

lSreif=, Sod)= cyrkiel kali-

browy; alleg mit bem —
meffen mierzy wszystko cyr-

klem ; 4)ber golbene—korona/.

3t'rfclabfö)ttitt, sm. .(e)ä,

pl. *»e, odciuek m. koa, seg-

ment m.

Bt'rfelauSfdjnitt, sm. =(e)g,

pl. =e, wycinek m. koa,
sektor m.

Bj'rfelbettiegiing, sf.pl. =en,

krenie n.

ät'cfelbogen, sm. =8, pl.

— , uk kolisty.

äi'rfelflödje, */. pl. =n,

paszczyzna kolista.

Bi'rfelform, sf. pl. =en,

ksztat koa.
ät'lfdftinnig, adi. kolisty.

3i'rfeUintc, sf. pl. -n, li-

nia kolista.

&i'lttlti, I. va. (fjaben)

mierzy krydem; (obraz.)

mierzy, way dokadnie

;

II. vn. (fjaben) kry, obie-

ga.
Bt'rfctyitntt, sm. =(e)g, pl.

-t, rodek m. koa.
ät'rfelfäge, sf. pl. «n, pia

koowa, okrga, obrotowa.

ät'rfelfdjenfcl, sm. -a, pl.

— , kolanko n. kryda.
3t'rfelfu)lttft, sm. «ffe8, pl.

»fcbliiffe, bdne wniosko-
wanie.

ät'rfeifdjmteb, sm. =(e)§,

pl. =e, cyrkielnik m.

Bi'rleifujmtt, sm. =(e)g, pl.

=e, cicie koliste.

ät'flClfht^C, sf. pl. =tt,

kouiec m. (szpiczasty) kr-
yda.

Bt'rMtaitä, sm. =e§, pl.

«tanae, obacz 9tunbtanj.

^irfulä'r, sn. =g, pl. =e,

cyikularz m., okólnik m.
Birfnlie'ren, w», (haben)

cyrkulowa, okra, obiega.
3trful0tt0'n, s/.cyrkulacya

/'., obieg m., krenie n.

3irfitmfle'y, sn. *eg, pl. =e,

akcent przecigy.
3i'tfu8, sm!—, pl. gtrfuffe,

cyrk m., namiot m., budynek
m. dla igrzysk konnych.

3t'rm= albo 3i'rnftefer,

sf. obacz gttbelfiefer.

Bi'mci^e, */. pl. =n, ob.

3erreid)e.

3t'r^C, sf. pl. =n, konik
polny; wierszcz m.

Bt'rjKtt, vn. (baben) wie-
gota (o ptakacb); wierka,
wierczy (o koniku polnym
i wierczu).

Bifrljelet', sf. pl. «en, sze-

ptanina f.
3t'fdjeln, vn. (fjaben) sze-

pta; jmnbm etro. in£fjr —
(va.) szepta komu co do
ucha.

,3i'fdjeln, sn. =g, szepta-

nie n.

.gi'fdjen, vn. (Ejaben) sycze,
syka; ksyka, bzika, bzi-

kn; gifa)enb, ppr. i adi.

syczcy.
,3t'fdjen, sn. =g, syczenie

n., syk m.

Bt'fu)cr, sm. *g, pl. —,
sykacz m.

Bi'ftb.laut, m. <e)g, pl.

=e, bizmienie syczce (glo-

sownia).

3t'fu)Icr, sm. =, pl. —,
szepta* w.,podszeptywaczw.

^ifclie'ten, va. (haben)

cyzelowa, duba, wycina,
ry (w elazie).

^tftC'mC, */. pl. =n, kry-

nica /.

Bi'tl)Cr, sf. pl. -n, cytra

/".; gitara /. = ©ttarre.

3i'tberfu)Iägcr, 3i'tJjcr=

fjneler, sm. «s, pl. —, cyta-

rzysta m., gitaizysta m.

Bttro'ne, sf. pl. --n, cy-

tryna /.

Bt'tfu)crlcin, sn. *$, pl.

=e, czeczotka /., makolgwa
/., rzepouch m. (ptak).

$ittmal, sm. =(e)g, pl.
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=e, trzsawiec m., drtwik m.
(gatunek wgorza).

3i'tterliett>egnng, sf. pl.

=en, drzczka f.
3t'ttere[u)e, äi'tterefte, sf.

pl. -n, osina f. (drzewo).

Bi'tterftfdj, sm. -es, pl. *e,

obacz gitterroche.

3i'ttergolö, sn. =e§, zoto
szychowe.

3i'ttergra§, sn. =fes, pl.

=grajer, drzaczka /. (trawa).

Bt'tterljaft, adi. rzadko za-

miast jtttertg.

3i'tterig, adi. drcy.
ift'tterlaut, sm. =(e)s, pl.

=e, spógoska jzykowa (go-
sownia).

ät'ttcrn, I. vn. (fiaben) 1)

dre, trz si; mir gittert

bte ipanb rka mi si trzsie;

cor gurdjt — dre ze stra-

cha; nor greube — drze
z radoci ; nor seilte — trz
si od zimna; am ganzen
Seibe —, — unb Beben trz
si caem ciaem, na caem
ciele; tote ©fpenlaub — trz
si jak osika; 2) oscylowa,
drga; II. jittemo, ppr. i adi.

drcy, trzscy si ; oscylu-

jcy (fizyka); tremulujcy
(muzyka).

.ßt'tterrt, sn. =§, 1) drenie k.,

drczka f. ;
potrzsanie n.

dreszczem = ©cbaubern; —
bei ^ßferben drgga f.; 2)

oscylacya /., wibracya f.
(fizyka).

Bi'tternnM, sf. pi. =n,

trzesawka f.

mttxpawh */• pl. =n,

osa /., osica /., osika /., osi-

na f., trzepiecina /. (drzewo).

3i'tterrott)en, sm.*n,pl. =n,

drtwa /., drtwik m. (ryba).

Bi'tterfttmnte, sf. pl. =n,

gos tremulujcy, drcy.
3t'ttertter, 'sn. -(e)g,' pl. =e,

mtwik m.
£i'tttlMl$, sm. »fe§, pl.

=fe, elektryzacz m. (ryba).

^VttOtX, sm. sä, cytwar m.
.Htttoerolüten, sf. pl. kwiat

cytwarowy.

^i'tuierfamcn, sm. =3, na-
sienie cytwarowe.

3$, sm. =e§, pótno indyj-

skie, malowane, cyc.

3t'^C, sf. pl. "U, cycek m.

pl.

so-

.8, pl.

&'%ilT\, vn. (baben) cyca,
cycka.

&i'tyttl, adi. cycowy.

^i'tjcnftinntg, adi. cycko-

waiy.

^tbi'1, sn. obacz ©itnt.

3o't>Cl, sm. =g, pl. — , so-

bol m. (zwierz i futro).

3o'oelfang, sm. =(e) »

»fange, polowanie n. na
bole.

Vogelfänger, sn
—

,
polujcy m. na sobole.

Bo'&elfeH, sn. =(e), pl. =e,

skóra sobolowa.

Vogelfutter, sn. =§, pl. —

,

podszewka sobolowa.

3o'&eImitye, sf. pl. »n,

czapka sobola, sobolowa.

Vo'oetyels, sm. -es, pl. =e,

futro sobole, sobolowe.

3o't>er, sm. i§, pl. — , ceber

m., cebrzyk m.

Vo'berfatj, sn. =eS, ce-

brówka /.

3o'(feln, vn. (fein) azi,
le, chodzi powoli.

VOötafa'lltdjt, sn. *e3, wia-
to zodyakalne (ästron.).

Vobi'OfllS, sm. — , zodyak
m., zwierzyniec niebiaski =
Siertretó.

3o'fef sf. pl. =n, panna
suca, pokojówka /.

3Ó'ger, sm. *§, pl. —

,

kobiaka /. (ze somy lub

yka).

3ó'gerer, sm. =§, pl. —

,

obacz sauberer.

30'gew, I. vn. (baben)

ociga si, waha si; zwle-

ka, zwlec, zwóczy co ; mi-

try, guzdra si; II. gb=

gernb, pp. i adi. zwlekajcy,
wahajcy Bi; powolny =
langfam; adv. powoli.

^Ö'gerit, sn. -S, zwlekanie

n., wabame n. si, ociganie
ii. si; ofyne — bez zwoki.

äö'geruitg, sf. pl. =en,

zwlekanie n., wahanie n. si,

ociganie n. si, mitrenie
«., guzdranie n. si; powol-
no f. = Sangfamreit.

3ó'gling, sm. .(e), pl. -e,

wychowaniec m., ucze m.
3ott, sm. =(e), — i =e,

cal m. (miara); brei — breit

trzy cale szeroki; (obraz.)

nir|t einen — breit nachgeben

nie ustpi na wos
;
jeber —

(an ibm) ein Äönig jest kró-

lem od stóp do gowy.
3011, sm. =(e)3, pl. S'o'üt,

i) co n.\ Stuagang—, 2lu=
fubr— co wywozowe;
©urcbgang— co przewozo-
we, przechodowe; 6ingangö=
—, Einfuhr— co przywozo-
we, wchodowe; ©cbuj— co
ochronne; — auf etro. auf=
legen naoy na co cfo ; für
albo »on etro. — entrichten

opaci co od czego ; einen
— erbebm pobiera, pobra
co; (obraz.) ber -Katur ben
— bejaljlen umrze ; 2) urzd
cowy = QoUftütte.

Bo'tlatifertigung, sf. ocle-

nie «., zaatwieuie cowe,
celnicze; urzd cowy.

Bo'ünntt, 'sn. =(e)3, pl.

=ämter, urzd cowy, celny.

äo'üangak, sf. pl. =n,

deklaracya cowa.
äo'ttnnfujlag, sm. =(e)§,^z.

=fcbläge, taryta cowa.
^o'üaufftfilag, sm. <e)§,

pl. »jcöläge, co dodatkowe.

äo'tfauffeljer, sm. «§, pl.

— , inspektor celny.

30'fluatjnliof, sm. *(e)§,pl.

=bbfe, dworzec cowy.
3o'fl0ttr, adi. cu podle-

gajcy.
3o'ttkomte(r), sm. =en, pi.

-en, urzdnik celny, cowy.
30'ttbbe, sf. pl. -n, budka

/. celnika.

^o'ßbeHaratton, sf. pl. =en,

deklaracya cowa.
^o'tteinnoljme, sf. pl. --n,

pobór m. ca.

3o'üetnne^nter, sm. -g, pl.

—
,
poborca celny.

äo'tten, va. i vn. (Ijaben)

1) opaca, paci, zapaci
co; 2) (obraz.) jntnbtn etro.

— oddawa, odda, wywiad-
cza, wywiadczy co komu;
jmnbm ©anf, 93eifaH — ska-
da komu dziki, poklaski-

wa komu; jmnbm Sichtung

— odda komu cze.
äo'llerntä&tgung, sf. pl.

=en, znienie n. ca.
30'ttfret, adi. wolny od

ca; (obraz.) ©ebanfen finb— myl jest swobodn, my-
le wolno.
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3o'üfreiI)Cit, sf. wolno
/. od da.

äo'ligeliityr, sf. pl -en,

naleyto cowa.
^o'ügefet?, sn. »eg, pl =e

ustawa cfowa.

Bo'Kflrcnje, sf. pl. -n,

linia /., granica f. cowa.

^O'Hgilt, sn: -(e)g, pi.

igiiter, towar cowy, prze-

syka cowa.
äo'H&auS, sn. «fe§, pl.

-tjaufer, urzd m., (lom m.
cowy.

30'Utnfpeftrjr, s/w. »8, pi.

=en, inspektor celny.

30'Ufammcr, sf. pi. =n,

komora celna, celnica /.

^o'ÜUicq, sm. =(e), pi. =e,

wojna taryfowa.

3o'Hime, sf. pi. =n, linia

cowa, granica celna.

30'ümajj, sn. *-t§, pi =e,

miara calowa, calówka /.

Bö'ttncr, sm. *>§, pi. —

,

celnik m.
äo'flortmuitg, sf. pi. *en,

regulamin celny, urzdzenia
celne.

30'ltyflCljt, sf. dzierawa

f. ca.
äo'ftyädjter, sm. =§, pi. —

,

dzierawca m. ca.

30'tC^lfCicf»tig, adi. ulegy
cu.

,30'Itylomk, sf. pi. =n, pie-

cz cowa, plomba cowa.
30'ItyHrttttf, sf. polityka

cowa.
äo'flreuiftOR, sf. pi. »en,

rewizya cowa.
3j0'flfdjein, sm. «(e)g, pi.

-e, wiadectwo celne.

Bo'ttfdjretfcer, sm. =§, pi
—

,
pisarz m. w urzdzie

cowym.
äo'üftjeirljer, sn. =g, pi —

,

skad m. urzdu cowego.

Bo'üftal), am. =(e)3, pi
=ftabe, calówka /.

Br/llftenUJcf, sm . =g, pi —

,

stempel m., znak m. urzdu
cowego.

30'ufteiier, sf. pi =tt,

opata cowa.
30'Hfnfteni, sn. -(e)g, pi.

=e, system cowy.
3oütariff

sm. =(e)g, pi -e,

taryfa celna.

30'UüerCtn, sm. *(e)g, pi.

*t, zwizek celny.

är/Höcrgütintg, sf. pi. -en,

zwrot m. ca.
3o'llüerfdjtu#, sm. =ffeg,

pi =fd)lüffe, zamknicie co-
we (wozu); unter — laffen

zostawi pod pieczci cowa;
unter — fetten zamkn pie-

czci cowa.
äo'fltoertrag, sm. *(e)§, pi

»träge, ukad cowy.
^r/fluenüaltiing, sf. pi =en,

zarzd m. ce.
,3o'ütt>äujter, sm. »§, pi

—, stranik celny.

äo'Ütoefeu, sn. =§, cel-

nictwo n.

3«'nC, sf. pi =n, strefa /.,

pas m., okrg m. ; klimat m.

;

letjje, falte, gemäßigte —
strefa ciepa, zimna, umiar-
kowana.

30'nencintettiing, sf.pi^n,
podzia m. na okrgi.

är/nentarif, sm. »(e)§, pi.

=e, taryfa strefowa (przewo-
nictwo).

^OOÜ't^, sm. i sm. *en, pi.

=en, zoolit m. (skamieniao
zwierzca).

£ooio'Q, sm. =en, pi. =en,

zoolog m., znawca»?, zwierzt.

^OOlogie', sf. zoologia /.,

nauka f. o zwierztach.

300l0'gtfd), adi. zoologi-

czny; =er ©arten ogród zoo-

logiczny, zwierzyniec m.
,3rjonl)h't, sm. =en, pi. =en,

zoofit m.; zwierzokrzew m.

3opf, sm. .(e)8, pi. 3öpfe,
1) warkocz m. ; kosa/, (wyraz
ludowy); harbejtel »?.; Keiner
— waikoczyk m.; ba £>aar

in Söpfe flehten splata wosy
w warkocze; (obraz.) jmnbm
einen — anftecfen, tnadjen,

bretjen wyrzdzi komu krzy-

wd, oszuka kogo
;
jmnbm auf

ben — fpucfen zaja kogo;

fid) einen — (albo £aarbeutel)

antrinfen przypruszy, przy-

ci, podpi sobie; baä ift ein

alter — to pedantyzm, to

zwyczaj przestarzay ; bie

afabemifdjen göpfe peruki

akademickie; 2) buka ple-

ciona; 3) obacz ©d)o»f.

3o'Jf6anw, sn. ~{e)S, pi

=5änber, wstka /. do war-
kocza.

^öWujen, sn. -gf, pi. —

,

dim. od 3opf, warkoczyk m.

Bo'tfeti i ß'tfm, ™>
(fjaben) splata, ple war-
kocze.

är/Maar, sn. .(e)«, pi.

=>e, wosy pi. w warkoczu.

^O'Vftg» adi. pedantyczny,
drobnostkowy.

,3o')fmcnfd!), sm. =en, pi.

-en, pedant m., czowiek
drobnostkowy.

Brj'Jjfoeriitfe, Sf. pi. =n,

peruka f. z warkoczem.

,3rj'>ffttf. sm. =(e), styl

barokowy w epoce upadku;
styl zmanierowany.

3o'flftam, sn. »(e)S, pe-

danterya /., drobnostkowo
/. ; manieryzm m. (sztuka);

reakcya /., wsteczno /.

(polityka).

BO'Jjfjeit, sf. epoka /. har-

bejtlów (wiek 18.).

3ort'Ila, sf. pi --$, zorylla

m., mierdziel m. (zwierz).

^orn, sm. =(e)g, gniew m.
;

wcieko f. = SBut; nie-

ch /. = llmmiUe ; rozdra-

nienie n. == gereifter 3u-
ftanb ; in — geraten wpa w
gniew, rozgniewa si

;
jtttnbS

— erregen, jmnbn junt =e

teijen, in — bringen do gnie-

wu kogo pobudzi, rozgnie-

wa kogo; feinen S°rn an
jmnbm auslaffen wypuci
na kim sw zo; gum <=e

geneigt fein, oft in — geraten

by gniewliwym.

30'Wattfafl, 30'ntaitg'»

ÜXUä), sm. .(e)l, pl. «fätte,

=brüa)e, napad m., wjbuch
m. gniewu.

30'rncnturannt, 3o'nt-
gliihcnb, adi. gniewem pa-
ajcy.

,3o'rne3l)lttf, sm. =(e)§, pl.

=e, gniewne spojrzenie.

3o'tltigf
adi. rozgniewany,

gniewny; wcieky «= tt)ütenb
;

gniewliwy; adv. — werben
rozgniewa si ;

— tun rzu-

ca si.

30'tttmÜttg, adi. gnie-

wliwy.

30'rnmÜttgfeit, */• gnie-

wliwo /.
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30'mrcbC, sf. pi. =n, mowa
pena óci, goryczy.

30'rmDUt, sf. wcieky
gniew.

30'te, sf. pi. =tt, sprony
art, facecya nieprzyzwoita;

=tl reiben opowiada nieprzy-

zwoite facecye, tuste arciki.

30'tettlrilb, sn. »(c)g, pi.

=er, obraz nieprzyzwoity.

Bo'tengcbi^t, sn. e(t)%,pl.

=C, sprony wiersz.

30'iCn^aft, adi. nieprzy-

zwoity, sprony; adv. nie-

przyzwoicie, spronie.

3o'ienUei), sn. -(e)s, pi.

=er, pie sprona.

3o'tenliteratur, sf.pl. -m,
literatura nieprzyzwoita,

sprona.

30'tenretßCtt, sn. =§, opo-

wiadanie n. tustych arci-
ków, spronych facecyi.

30'iettreijjer, sm. =3, pi.

—, sprony artowni.
äotenreifeem', sf. pi. =en,

sprone artowanie.

3o'ttJJf
adi. sprony, plu-

gawy.

3o'tte i Bottcl/ */. pi. =n,

kdzior m., kosmyk m. ; =tt,

pi. kudy pi.

30'iteiMr, sm. =en, #Z.

-en, niedwied kudaty, ko-

smacz m.
&0'tttlHvt, sm. «=(c)§/ #Z.

«bätte, kudata broda.

3o'tteIfclume, «/. pi. <=n,

bobrek ?ra.

3otteki', sf. pi. =ett, nie-

dbalstwo n., lenistwo n.

3o'tttfljaar, *«. =(e)g, pZ.

sc, wosy kudate.
30'tt(c)Iig, adi. kosmaty,

kudaty, wochaty.
30'ttenopf, sm. «(e)3, #Z.

»fbnfe, gowa kudata.
,30'tteln, u». 1) chodzi

koyszc si; 2) pracowa
niedbale = tróbetn.

3o'ttenfrefe§, sm. =[es, pi.

=fe, kosmak m.
,30'tttg, adi. obacz3ottclig.

$11, I. praep. z dotf. 1) na
oznaczenie miejsca, na pyta-

nie gdzie? — SBien w Wie-
dniu; — §aufe w domu, u
siebie, u nas; er ift fdjon —
SBett ju jest, ley w óku;
— SBaffer unb — Sanbe na

morzu i na ldzie, morzem i

ldem; bterjulanbe tutaj w
kraju, u nas; — 33oben

liegen lee na ziemi; —
Sifdje fein, ft|en przy stole,

u stou siedzie, obiadowa,
wieczerza; er lag iljr —
giifjen lea u jej stóp ;

—
$ferbe ft^en siedzie na koniu;

jmnbm jur ©eite fielen sta
obok kogo; (take obraz.)

wspiera kogo, pomaga ko-

mu; jur 3ted)ten, jur Stnfen

na prawo, na lewo; 2) na
oznaczenie miejsca, na pyta-

nie: dokd; — 33ett(e) geljen

i, pooy si do óka

;

— Stfdje geljen i do stou;

jur ©tabt fommen przyj do

miasta; bie £tnber geljen jur

Strdje, jur ©djute dzieci id
do kocioa, do szkoy ; fomm
— Mt3 przyjd do nas; gel)

JUtn 3a$narS* id do den-

tysty; — 93erge fahren jecba
w gór, gór; — Sal fahren
jecha w dó; — ©djiff geljen

uda si na statek; tion §au3
— §au§ od domu do domu;
»on Sanb — Sanb od kraju

do kraju; non Dften jum
SBeften ze wschodu na zachód,

od wschodu do zachodu; ber

3Beg jur ©djute droga do
szkoy ; — SBoben faden, raer«

fen upa, rzuci na ziemi;
er ging jur Sür fjtnau wy-
szed drzwiami; fid) — jmnbm
fe^en usi obok kogo

;
przy-

sia si do kogo; er roanbte

ftdj — tnir zwróci si ku
mnie, odwróci si do mnie;

er ift — feinem SOater ge=

jogen wróci do swego ojca;

etro. — fid) fteclen schowa co

(do kieszeni); — papier 6rin=>

gen spisa, zapisa; jur 39e=

ftnnung fommen oprzytomnie,
otrzewie, otrzewi si; ber

SBeg jum erberbert droga do
zguby; ba3 fteljt im @egenfa£
— beiner 33ef>auptung to jest

w sprzecznoci z twojem
twierdzeniem; bte Siebe —
ben (Sitem mio ku rodzi-

com; ber ©tationSuorftonb

gab ba§ Qtityn jur Slbfafirt

naczelnik stacyi da znak do
odjazdu; 3) na oznaczenie

czasu : — Stnfang na poczt-

ku, z pocztku, najpierw; —
©nbe fein mie si ku ko-
cowi; — (Snbe geljen koczy
si; — Dftern na Wielkanoc;
jur $t a) teraz, obecnie =
jefct; b) wczenie, w czas =
frülj genug; jur redjten gett

o swoim, w naleytym czasie;

jur gefegten 3"* ° oznaczo-

nym, w oznaczonym czasie;

jur Unjeit w czasie niestoso-

wnym, nie w czas ! — metner
3ett za moich czasów; jur

3eit ber SReoolutton w czasie

rewolucyi; ton 3^it — 3«!
od czasu do czasu; jujetten

czasami; non Sjabr — %af)t

z roku na rok; non ©tunbe

JU ©tunbe od godziny do
godziny; non Sag — Sag
z dnia na dzie; f)eut — Sage
(Ijeutjutage) dzisiaj, w naszych
czasach; jur -Kadjt noc, w
nocy; ab unb — niekiedy,

czasami; jum erftenmal, jum
letztenmal po raz pierwszy,

ostatni; — guter £e|t na sam
koniec; 4) na oznaczenie
sposobu: — ^ujj pieszo; —
SBagen wozem; — Sßferb kon-

no, wierzchem; — SBaffer

wod, na wodzie; jur <3ee mo-
rzem,namorzu;—Sanbe ldem,
na ldzie

;
jur 5Rot ledwie

;
jum

Seil w czci, czciowo; jur

©enüge podostatkiem, do syta,

dostatecznie; jum Überfluß
nadto; etro. jum ©efdjenf be=

fommen dosta co w poda-
runku; — meinem ©rftaunen,
— meiner Ü&errafdjung ku
mojemu zdziwieniu; jum
©lud; na szczcie; jum lln=

glücf na nieszczcie; jur

§älfte w poowie, po poowie;
jum erftenmal po raz pierw-

szy; — Jpunberten, Saufen=
ben setkami, tysicami; —
rote nieten finb fte fjinein=

gegangen ? po wielu ich tam
poszo? — Utert czterech,

poszli w czterech; — paaren
parami; — paaren treiben

obacz pod $aar; ©ott fctjnf

ben 3Kenfd)en fid) jum Silbe
Bóg stworzy czowieka na
swoje podobiestwo; 5) na
oznaczenie celu, zamiaru:

Sud) — einer £ofe sukno na
spodnie; SOSaffer jum 3Bafd)en
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woda do mycia; — feiner

SBertetbtgung na swoj obro-

n, do swojej obrony
;

gur

(irfialtung ber ©efunbtjeit dla

zachowania zdrowia ; ifim gum
%voi$, gum ©cfiafiernacf jemu
na przekór, na zbytki; —
etlD. fifiig zdolny, zdatny do

czego; gum SBeroeife biefer

SBefiauptung Da dowód, dla do-

wodu tego twierdzenia; junt

SSeifpiet na przykad; gum
S3etfpier bleuen suy za przy-

kad, jako przykad
;
gum $ei=

d)en ber greunbfcfiaft oa znak
przyjani, dla okazania przy-

jani
;
gum Seflen ber Straten na

rzecz biednych; gum JBerfauf

fteHen wystawi na sprze-

da; gum ©cfiaben gereichen

wyj na szkod, przynie
szkod, zaszkodzi; — jmnbia

©unften fprecfien przemawia
za kim; baä macfite ifin gum
ungliicfltcben 9Jtanne to go
unieszczliwio

; ficb gum £iere

ermebrigen upodli si do po-

ziomu zwierzcia; gur grau
nehmen wzi za on; gum
^rofeffor ernennen zamiano-
wa profesorem; gum $bnig
errotfilen obra królem ; er

ift gum SJialer geboren jest

rodzonym malarzem; fid) gum
Kriege ruften uzbraja si,

przygotowywa si do wojny;
G) w poczeniu z imieso-

wem czasu teraniejszego

:

ba3 — »erfaufenbe Jpau dom
na sprzeda; ein nicfit leicfit

— fcfireibenbesi Sud) ksika
nie atwa do napisania; 7)

przed superl. : gum giinftigften

w sposób najkorzystniejszy,

jak najkorzystniej; nicfit gum
beften nie najlepiej; gum roe=

nigften przynajmniej ; id) banfe

gum fcfiönften! dzikuj jak
najpikniej 1 gum erften, gum
groeiten (albo anberen) unb
gum btttten! po pierwsze,

drugie i trzecie! 8) groei »er=

fiält ficfi — nier, tote . . . dwa
ma si do czterech, jak . . .

;

— 12 Sßergent na dwanacie
procent; — 4 fronen ba>
üDJeter metr po 4 korony ; bie

Äofien gur §cüfte tragen po-
nie koszta w poowie, po
poowie; 9) — ©taub roetben

przemieni si w proch
5

3Baffer — werben zwodnie

;

(obraz.:) spezn na niczem,

nie uda si; ber Änabe roirb

gum güngüng chopiec wy-
rasta, dojrzewa na modzie-
ca; IL coni. przed infinit.

er fiat utet' — tun ma duo
roboty ; id) Ijafie niel — fcfireU

Ben mam wiele do pisania;

biefe £>au3 ift — oerfaufen

ten dom jest na sprzeda, do
sprzedania; 3i™ltter — rjer=

mieten pokój do wynajcia;
er fiat ntcfitö — effen nie ma
nic do jedzenia; eä ift fcfiroer— Derfte&en trudno zrozumie;
urn ten $rei§ — gewinnen
hy wygra nagrod; um
glücHid) — roerben by zosta
szczliwym; er fam micfi ab=

(gu)fiolen przyszed po mnie;
er freute fid), mid) — fefien

cieszy si, e mnie widzia;
ofine ein SBort — fagen nie

rzekszy, nie mówic sowa;
anftatt felbft — fcbreifien za-

miast by sam napisa; III.

adv. 1) na oznaczenie kie-

runku: nad) ©üben — na
poudnie; nad) ber ©tabt —
ku miastu; 2) — gefdjloffen

',

baä %ot ift — brama jest

zamknita; bie XÜX — ! zam-
knij, zamknijcie drzwi! 3)

nadto, za = gutel; — fefir

nadto; — roenig za mao;
— Bod) za wysoki, za wy-
soko; — grofj za duy; 4)

©lud — ! szcz Boe! nur
immer — ! dalej ! dalej ! wa-
wo! geh — ! gdzie tam!

mein' nur —, id) gebe e§ btr

bod) nid)t pacz sobie, a ja

ci przecie tego nie dam; 4)

na oznaczenie czasu: ab unb
— czasami, od czasu do
czasu.

3u'=a(fent, w. (fi>ben)

przyora, zaora.

äuaflere'rft, adv. przede-

wszystkiem, nasamprzód.

,3u'= arbeiten, vn. (Gaben)

pracowa ochoczo ; dorobi.

ausbauen, va. (fiaBen) 1)

dobudowywa, dobudowa
= BinguBauen; 2) zabudo-

wa = neiBauen; bie 2lu3=

fid)t — pozbawi widoku
przez wystawienie budynku.

3u'feepl', sn. =(e)§, przy-

naleyto /. ;
przylego

/.; baS §aug famt — dom
z przynaleytociami, dom
z tem (wszystkiem), co do
niego naley; SKrbeit unb —
robota, sprzty i wszystko do
niej potrzebne; SEagen unb
— wóz wraz z uprz; 33ra«

ten unb — piecze z jarzyn.
,3u'=fceifien,w». Beifje, Beifjeft

i fietfjt, bifc ?u, Bab gugeBiffen,

1) tgo gry ; 2) przygryza,
przygry, przeksa, prze-

ksi, razem je z czem;
fietfj gu! przek! roacfer —
je z dobrym apetytem.

3it'=befommen, va. fiefom=

me, Befommft, befommt, Be=

fam gu, Cafie gubefommen, 11

dosta jeszcze co, dosta
w dodatku; 2) zdoa! za-

mkn= fcfjliefjen ; id) Betom=

me bie Äifte nid)t gu nie mo-

g zamkn skrzyni.

'3u'6enomft, adi. obacz
gubenannt.

äu'fienaitni, adi. tak zwa-
ny, nazwany.

3«'Ber, sm. *%,pl. —, ce-

ber m., cebrzyk m.
aufbereiten, va. (fi^Ben)

przygotowywa, przygotowa,
przysposabia, przysposobi,
przyrzdza, przyrzdzi,
przyprawia, przyprawi; ein

©eticfit — przyrzdzi po-

traw; Seber — przyprawi,
wyprawi skór.

3u'bereiter, sm. =g, pi. —

,

przyrzdzacz m., przygotowy-
wacz to., przysposabiacz to.,

przyprawiacz to.

^U'Bereitet, adi. przyrz-
dzony, przyprawiony, przy-

prawny.

äu'bereitunn,, sf. pi. =en,

przygotowanie n., przyrzdze-
nie »., przysposobienie n.,

przyprawa /.; bie — ber

©peifen przyprawa, sposób

gotowania potraw.

3ube'ttegeben, sn. =3, Beim
— kadc si do óka, idc
do snu.

3u'=btuigen, ya. (fiaben)

zezwala, zezwoli.

3u'=btni>en, va. binbe, bin=

beft, binbet, banb gu, fiafie gu=

gebunben, zawizywa, ea-
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wiza; jmnbm bie Slugen —
zawiza komu oczy.

Bu'ötfc, am. -ffeö, pl. «ffe,

przegryzka f., przekska /.

;

ein ©lag 2Betn mit — szklan-

ka wina z przeksk.
,3lt'=Mafeit, va. blafe, bläfeft

i bläft, bläft, blies gu, habe

gugeblafen, 1) cigle dmucha,
trbi; 2) wstrzyma kogo
trbic na; 3) imnbm eine

§eber — przydmuchn komu
pióro; 4) (obraz.) jmnbm etro.

— podszepn komu co =
einblafen.

3u'&iäfer, sm. =, pl. —,
podszeptywacz m. = ©in=
bläfer.

B«tlläf tlti', sf. pl. =en, pod-
szeptywanie n. = ©inbläferet.

^'»bleiben, ««.(fein) bleibe,

bleibft, bleibt, blieb gu, bin

zugeblieben, zosta zamkni-
tym, nie otwiera si.

^U'-l)ltnfcn, vn. ' Reiben)

jmnbm — przymrugiwa ko-
mu, mruga do kogo.

,3u'=6HnjeI(n), vn. (baben)

obacz gublinfen.

aufbringen, va. bringe,

bringft, bringt, brachte gu,

tjabe gugebradjt, i) przynosi,
przynie; gugebraebte Einher
dzieci z pierwszego mae-
stwa; baä gugebraebte 3Ser=

mögen majtek do mae-
stwa wniesiony; 2) przep-
dza, przepdzi, spdza,
spdzi; er bringt ben ©om=
mer auf bem Sanbe gu sp-
dza lato, bawi latem, w le-

cie na wsi; er braebte einige

3eit in ber ©tabt gu prze-

mieszkiwa, pobawi w mie-

cie; fifcenb — przesiadywa,
przesiedzie; liegenb — prze-

lee (si); fnienb — prze-

klcze; er tjat gu lange 3eit

babei (albo bariiber) guge=

brad)t za duo czasu na to

spotrzebowa, za dugo tern

si zajmowa; bie Seit mit
bem Sefen — spdza czas na
czytaniu

;
feine Seit mit 33er=

gnügungen — trawi czas na
przyjemnociach.

Sit'bringer, sm. =3, pi —

,

przynosiciel m. ; donosiciel m.
(plotek).

äu's&roden, va. fbaben)

czstkami przykada, przy-

krusza; etit). gugubroefen

baben mie z czego dokada,
mie z czego y.

3u'bn)t, sn. =(e)3. chleb m.
do przekszenia, przekska f.

3u'°brÜHett, va. (baben)

jmiiDm etro. — ryczcym go-
sem odezwa si z czem do
kogo, krzykn do> kogo
ogromnym gosem ; bie 9ßartei=

genoffen brüllten bem 9tebner

Seifall gu stronnicy rykiem
wyraali mówcy zadowolenie
swoje.

äu'bnjje, */. pl. =n, 1) do-

datek m., dokadek m. do
wydatku ; wydatek nadzwy-
czajny; 2) datek m. = 33eie

trag; — geben przyczyni si
datkiem do czego; 3) poda-

tek nadzwyczajny, dodatko-

wy, uzupeniajcy.

,3u'lmfjen, va. (baben) przy-

czynia si, przyczyni si
(wasnym datkiem) do czego,

dokada, dodawa do wy-
datków; er bat fein 3Ser=

mögen babei gugebüjjt straci

na tem (wasuy) majtek.
3ud)t, sf. 1) chów m., hodo-

wanie n., hodowla /. (n. p.

byda) ; uprawa /. (n. p. ro-

lin); ein Kalb gur — bebal*

ten zatrzyma ciel dla cho-

wu; ein %kv gur — balten

trzyma zwierz dla przy-

chówku; 2) dyscyplina f.,

rygor m., karno /. = ftram=
me Drbnung; wychowanie n.

= ©rgiebung; in (albo unter)
— balten trzyma w karno-
ci

; gute — balten utrzymy-
wa naleyt karno, wy-
chowywa, kierowa dobrze;

an — unb Drbnung geroöf)=

nen przyzwyczai do karno-

ci i porzdku; 3) zachowy-
wanie n. si, zachowanie n.

si, postpowanie n. = 2luf=

führung; porzdek m. ; ba>

ift eine tolle — ! to pikne
gospodarstwo! mai ift bas»

für eine — ? co to za po-

stpowanie? co to za porz-
dek? 4) uczciwo /., wsty-

dliwo fT, obyczajno /.,

przyzwoito /. = 3Bot)lan=

ftänbigleit; skromno /. =
Sefdjeibenbeit; auf — unb

Slnflanb feben uwaa na
uczciwo i przyzwoito; in

aller — unb (Sbrbarfett, in

Süchten unb @l)ren uczciwie

i przystojnie, przyzwoicie.

^u'djtlnene, sf. pl. =n,

pszczoa f. do chowu.

Su'djtuUÜ'e, sm. -n, pl. »en,

obfcz gutftier.

Su'ctjteber, sm. =§, pl.

kiernoz m.
Sü'djten, va. (Baben) l)

hodowa (n. p. bydo, roli-

ny), uprawia; 2) (rzadko:)

wychowywa = ergieljen.

Sü'djter, sm. =3, pl. —

,

hodowca m., hodownik m.
Su'djtfäljtg, adi. 1) dajcy

si hodowa, zdatny do upra-

wy, do rozpodu; 2) karny,

pojtny.

3u'd)tl)aug, sn. =fe§, pl.

=bäufer, dom m. poprawy;
cikie wizienie, dom ci-
kich robót (za kar); im —
fi^en siedzie w wizieniu;

gu brei Qabren — oerurteilen

skaza na trzy lata cikiego
wizienia; in ba3 — fommen
dosta si do domu poprawy,
do wizienia.

3u'd)tl)ftu3auffeljer, sm. =g,

pl. — , dozorca m. w domu
poprawy, dozorca wizienny.

3u'd)tl)au§gefangen(r), sm.

=en, pl. =en, Sn'djtyäuöler,
sm. =0, pl. — , wizie m.
z domu poprawy, siedzcy m.
w domu poprawy.

3n'd)tljaugftrafe, sf. kara

f. zamknicia w domu po-

prawy, kara cikiego wi-
zienia.

Su'djtfjauSüater, sm. =g,

rzdca w., dyrektor w. w domu
poprawy.

äu'cdthengft, sm. =e, pl.

=e, ogier m. do stanowienia.

^Ü'Q^ttg, adi. powcigli-
wy, wstydliwy; uczciwy;
skromny; adv. powcigliwie,
wstydliwie; uczciwie; skro-

mnie.

3ii'c(iiigen, w», (baben)

chosta, wiczy; karci,
strofowa.

3ü'd)ttgung, sf. pl =en,

chostanie n,, chosta f, stro-

fowanie n., karcenie «.,

kara /.
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3u'd)tfal&, sm. «(e)8, pl.

=!älber, ciel n. do chowu.

Bu'djtflll), */. pl. -!ü$e,

krowa f. do chowu.

äü'djtling, sm. =(e)§, pl. «e,

obacz ,3ud)tt)au3gefattgener.

,3H'd|tlO§, orfi. nieznajcy
karnoci, niekarny, swawolny,
rozwizy ; adv. niekarnie,

swawolnie, rozwile.
3u'd)tloftgfeti, V- &• «/

niekarno /., niesubordy-
nacya f., swawola /"., roz-

wizo /.

3u'd)tmeifter, sm. =3, pl.

— , i) obacz ^ud)t§au§oater

;

2) surowy wychowawca.
3u'd)tmtttet, sn . =§, ^J. _

/

sposób m., rodek m. kar-

noci, karania, poprawy.

Bu'djiodjfe, «rw. «n, pl. *n,

obacz ^udjtftter.

3u'd)tyferu, sn. *&, pl. =e,

ko n. do chowu; ko ra-

sowy.

,Su'd)tyOit$et, sf. policya /.

poprawy.

ält'dityoliäetgericOt, sn
:

•(e)6, ^?Z. =e, sd w. policyi

poprawy.

3u'(J)tntte, «/. p. =n, i)

rózga f. (karzca), kaczug1

m.; 2) (obraz.) dyscyplina /.,

karno /.; nod) unter ber —
fteben jeszcze sta pod dy-

scyplin.

£it'djtfdjaf, sn. =e§, pl. =e,

owca f. do chowu; owca ra-

sowa.

^u'djtfdjtnetn, sn. =(e)§, pl.

-e, winia /. do chowu

;

winia rasowa.

äit'djtftier, sm. '(e)§, pl.

=e, byk m. do chowu; byk
rasowy.

311'djtftllte, sf. pl. =tt, klacz

/. do chowu; klacz rasowa.

äu'djttter, sn. =(e)3, #*• =e,

zwierz w. do chowu; zwierz
rasowe.

Bü'djtung, sf. pl. <=en, ho-
dowla /., hodowanie n. (n. p.

byda, rolin).

Bu'ü^tÖtcL, sn. <e)§, bydo
n. do chowu, na wycbowek,
bydo rozpodowe, przychó-
wek m. ; bydo rasowe.

3u'd)ttt>aljl, sf. natürliche— dobór naturalny.

^u'djtttii&ber, sm. =3, pl.

—, tryk m.
,3110, sm. =(e)8, pl. =e, na-

gy, mimowolny rucb.

$lt'(feln, vn. (fein) i ku-
sem.

3u'tfeUrab, sm. *(e)8,

kus m.
3u'(fClt, OT», (baben) i cza-

sami va. (baben) drga,
drgn, podryga; trz si,
wstrzsn si; bte (Stieber

be3 ©etöteten surften nod)

czonki zabitego jeszcze

drgay; er jutfte am ganzen
Seibe trzs si na caem
ciele; ba3 judte mir burd)

alle ©lieber to na wskro mnie
wstrzso ; er bat ntdjt gejudt
ani sie nie ruszy; mit ben

SCdjfeltt (albo bte 2ld)feln) —
rusza ramionami; mit ben
SCugenlibem — rusza po-

wiekami; ein 33li£ judte burd)

bte Suft byskawica przeszya
powietrze.

Bu'den, sn. «§, i 3u'diing,

sf. pl. »en, drgawka /., dry-

gotka f.; nagy, mimowolny,
konwulsyjny ruch ; gudungen
(albo 3uden) ber (Stieber, be3

2eibe3 konwulsye pl. ;
— be3

2luge3 drgawka f. powieki;

ein ^uden mit ben Stcbfein

roctr feine Slntroort miasto

odpowiedzi cign ramio-

nami.

3it'deH, va. (Mafien) doby-

wa, doby; ba3 ©cbroert —
doby miecza; mit gejüdtem

S)egen z dobyt szpad.

Bu'rter, sm.' =3, pl. —

,

drgnicie «.; er tat nod) einige

— Uttb flaro drgn jeszcze

kilka razy i umar.
3u'fler, sm. =3, cukier m.

;

rol)er — cukier nierafino-

wany; gefottener, geläuterter

— cukier czyszczony, rafino-

wany; gefto|ener albo fiarer

— cukier miaki, proszko-

wany; ein £mt — gowa
cukru; — fiebert, raffinieren

warzy, czyci, rafinowa
cukier; mit — übergießen po-

cukrowa; mit — etnmadjen

w cukrze ugotowa, smay

;

in ben ftaffee, See — tun

wrzuci cukru do kawy, do

herbaty, osodzi kaw, her-

bat (cukrem); ntmmft bu
— ? czy bierzesz cukru?

^U'ders, adi. cukrowy.

^u'dcra^om, sm. =(e)3, pl.

»e, cukrowy klon.

.Bu'rterajjfcl, 8m. <*&, pi.

=äö?el, jabko cukrowe.

^'derartig, adi. cukro-
waty.

Bu'derbäder, sm. «3, pl.

— , cukiernik m.
3«dcr6ädcrct', sf. pl. =en,

cukiernia f.

3it'rterbadertn, sf. pl. men,
cukierniczka f.

Siftferbaderjimge, sm. =n,

pl. »n, ^u'dcrpädcrlehrltng,
sm. «(e)3, pl. =e, 3u'derbäder-

gc^itfc, sm. =n, pl. =n, cu-

kierniczek m.
Bu'derbarttöerf, sn. .(e)3,

ciasta z cukrem pieczone,

ciasteczka pl.

^U'dCrbau, sm. -e§, upra-

wa/, trzciny cukrowej, wiky
cukrowej.

ätl'derÖtlÖUng, Sf tworze-

nie n. s> cukru.

Bu'dcrbtrne, sf. pl. »n, cu-

krówka /. (gruszka).

3u'dcr6rot, sn. =(e)§, pl.

=e, ciastko n., marcypan m.

3u'der&üdjfe, ^u'dcrbofc,

sf. pl. =n, cukierniczka f.

^u'dcrcrfifc,
'

sf. pl. *n,

groch cukrowy.

Bu'dcrfabrtf, sf. pl. »en,

cukrownia f.
^'rtetfalrtfant, sm. =en,

pl. «en, cukrownik m.
3u'derfa6rifatton, */. wy-

rób m. cukru.

311'derfafj, sn. =ffe§, pl.

=faffer, beczka f. z cukrem,

z cakru, na cukier.

äiTtfcrfornt, Sf. pl. -en,

gowa /. cukru.

3u'dcrgärung, sf. fermen-

tacya f. cukru.

3u'dcrgctiadcnc(ö), sn.

>=en. obacz guderbadroerf.

^u'dcrge^alt, sm. =(e)3,

cukrowato /.

Bu'dcrgcbaltgmcficr, sm.
m.pi. —

,
3u'dergehaIi&Dage,

sf. pl. =tt, sacharometr m.

^u'dcrgcfdjwad, sm. .(e)8,

smak cukrowy, smak cukru.

3u'dcrgu§, sm. «ffe§, pi.

=giiffe, polewa cukrowa.
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3»'(fCrI)aItifl, adi. cukro-

waty.

3u'tfCrI;onbCl, sm. -§, han-
del m. cukrem.

Bu'äerljant, sm. «(e)§, mocz
cukrowaty.

3n'dtti)amml)i, sf. mo-
czówka cukrowa, cukrzyca /.

(choroba).

&U'&txt)üt, sm. «(e)§, pi.

-hüte, gowa f. cukru.

Bu'derljittgfoht, sm. «(e)3,

stokowata kapusta.

.SU'ttCttlJ, adi. cukrowaty.

3lt'tferiltbuftrie, sf. prze-

mys cukrowy.

3u'tferfctnbi£, sm. —

,

äu'tferfanb, sm. =§, cukier

lodowaty.

äit'cfcrftnb, sn. «(e)s, p.
»er, dziecko rozpieszczone.

3u'tferfifte, */. pi. =n,

skrzynia /. od cukru, na
cukier.

3lt'tfCrfraitH)ett, s/.diabetes

Z'., moczówka cukrowa, cu-

krzyca /.

^U'tfetl, sn. =g, pi. —, cu-

kierek m.

3it'derttjfmtg, sf. pi. =er»,

rozczyn m. cukru.

äu'dermanbel, sf. pi. =n,

migda w cukrze smarzony.

Bn'cfenncutl, i dim. ^xi'ätv-

mmitn, sn. :%, sodka g-
busia; lubicy m., lubica/-
sodkie potrawy.

3u'cfcrmel)t, SM. =(e)3, mcz-
ka cukrowa, cukier spro-

szkowany.

3it'tfermeIone, */. Pl- =n/

melon cukrowy.

3u'dermeffer, sm. =§, pi.

sacharometr m.
än'tfermeffimg, sf. pi. --tri,

sacharometrya f.

Bu'derinnnb, sm. =(e)§, usta
sodkie jak cukier.

Bu'tfew, t«.
^
(t)aben) cu-

krowa, osodzi, posypywa,
posypa cukrem.

Bu'derjjalme, sf. pi. »n,

socza /., wisocz w., palma
cukrowa.

Bu'tfetyflanjuttg, sf.pl. =en
plantacya trzciny cukrowej.

&K'ütfylfyÜ)t\l, sn. »§, pi.

—
,
placuszek m. z cukru.

.Su'tfm-afftnene, sf. pi. =n,

rafinerya /*., przeczyszczalnia

/. cukru.

3it'rfcrroCr, s». =(e)§, jpZ.

=e, trzcina cukrowa, cukro-
wiec m., cukrownik m.

3u'tfei'ifie, sf. pi. =n,

wika f. (cukrowa).

Bu'tferruljr, «/. ob. 3uder=
Ijarnrufjr.

3it'derfad)ett, */. i>z. so-
dycze pi.

Su'flCrfaft, sm. -(e)3, sok
m. trzciny cukrowej.

^lt'tferfa^, sm. =e§, me-
las m.

^U'tterfÖltrC, sf. kwas cu-

krowy.

Bu'derfdjadjtet, s/. #J. =n,

pudeko n. na cukier, z cu-

krem.

3u'tferfd)ale, sf. pi. -n,

miseczka /. do cukru.

Bu'tferfdjoten, sf. pi obacz

Sudererbfen.

,3u'tferfieben, sn. =3, wa-
rzenie n. cukru.

^u'derfieber, sm. *§, pi. —

,

cu krowar m.
3u'tferfteberei, sf. pi. =en,

warzelnia /. cukru, cukro-

wnia /.

Au'tfcrftnt^, sm. =3,melas m.

Blt'cIerftOff, sm. s(e)3, cu-

krzan m.

Blt'dcrftoff(jaltig, adi. cu-

krzany.

^U'tfCtfiifj, adi. sodki jak
cukier, cukrowy.

,3n'derroaren, sf. pi. obacz

guderroerf.

3u'cfemaffer, sn. =3, woda
cukrowana, ocukrzona.

3u'tfcrti)Ctlt, sm. =(e)§, wino
cukrowane.

&U'itlMtt, sn. *(e)§, cukry
pi., cukierki pi.

3U'tfCCu11trjCl, sf. pi. =tt,

korzonek cukrowy, kuczmer-
ka/.

^u'tfcrjanßc, sf. pi. .n,

szczypczyki pi. do cukru.

3tt'tferjeufl, sn. =(e)§, obacz
3uderroerfv

^u'cfctjttiicbatt, sm. =(e)§,

pZ. =e, sucharek cukrowy.

3tt'tfnttg, */. pi. «en,

drganie n., konwulsya f.

3u'=bfimnten, va. (ijaben)

grobl zamkn, zatamowa.
3u''sbedeit, I. va. (fjaben)

Snlenber, SeutfdjepoInifcfieS 2ßSrter6ud).

przykrywa, przykry, okry-
wa, ckry; mit etro. — przy-
kry czem; mit einem Secfel— przykry pokryw; mit
einem ©chleier — okwefi;
Kanäle — zasypa kanay;
(obraz.) etro. mit bem äflantel

ber Siebe — pokry co pa-
szczykiem mioci; jmnbn
bero — przykry kogo; II.

fid)
—,vr. (tjaben) przykrywa

si, przykry si, okrywa
si, okry si.

,3ltbe'm, adv. do tego,

prócz tego, przy tem, nadto.

3u'=benfeit, va. benfe, benlft,

benft, bad)te ju, fjabe juge=
badjt, 1) jmnbm etro. — prze-
znacza, przeznaczy co ko-
mu; bo§ max mir gugebadjt

to dla mnie byo przezna-
czone, to mnie miao si do-
sta; 2) domyla, domyle.

,3lt'=biftteren, va. dekreto-

wa, zadekretowa
; jmnbm

eine ©träfe — podyktowa
komu kar, ukara kogo.

^lt'brattg, sm. =(e)§, ciba
/., napyw m. ; e roar grofjer

— 3U ber Äaffe ludzie cisnli
si do kasy.

Bw''brängcn, ftd) —, vr.

(^aben) cisn si do kogo,
do czego, wtoczy si, wci-
ska si; (obraz.) fid) überall
— wszdzie si narzuca.

>\l'=blt$tn, va. 1) zamy-
ka, zamkn zakrcajc,
przykrca, przykrci, za-

krca, zakrci; eine ©d)rau>
be — zakrci rub; bert

£ar)n — zakrci kurek;
(obraz.) jmnbm ben 3itden —
tyem si do kogo obróci.

äU'bringltd), adi. uprzy-
krzony, natrtny; ein «er

Dlenftf) natrt m., natrtni

k

m.\ adv. natrtnie.

^u'bringltdjleit, sf. pi. =tn,

natrtno /., naprzykrzanie

n. si.

,3H'=brürteu, «i. (b.aben)

zamyka, zamkn przyci-

skajc, przyciska, przycisn

;

einem ©terbenben bie Slugen
— przylula, zamkn umie-
rajcemu oczy ; bie Slugen

r)aI5 — przymrua, przy-

mruy oczy; (obraz.) ein
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2luge bet etro. — przez szpary

na co patrzy.

,3u'=eignen, I. va. (tjaben)

1) jmnbm etro. — przypisy-

wa, przyznawa, przypisa,

przyzna co komu = JU*

ftreiben ; 2) jmnbm ein Sud)
— dedykowa, powieci
komu ksik = roibtnen;

II. fid) — , vr. (haben) przy-

waszcza, przywaszczy
sobie.

£u'eigner, sm. =3, pi. —

,

dedykatorjw., przypisywacz m.

3u'cignwtg, */. pi. -en, i)

przywaszczenie ».; 2) przy-

pis m., dedykacya /.

3u'eignungäfu)rift, sf. pi.

«en, pismo dedykacyjne, de-

dykacya /., przypis m.

3u'=eilen, vn. (fein) auf

jmnon — spiesznie bied do

kogo; auf einen Drt — bied
dokd; feinem Skrberbcn —
bied ku swej zgubie.

3u'=erfennen, va. etfenne,

ettennft, erfennt, erfannte ju,

bab juetlannt, jmnbm etro.

(gerichtlich) — przysdzi ko-

mu co; jmnbm eine ©träfe
— wyznaczy komu kar;
jmnbm einen ^retö — da,
przyzna komu nagrod;
jmnbm ein SSorrec&t — nada
komu przywilej; jmnbm ben

SSorjug — przyzna komu
pierwszestwo.

3u'erfennung, sf. pi. «en,

(gerichtliche) przysdzenie n.;

— einer ©träfe wyznaczenie

n. kary; — eineä ^reifes

przyznanie n. nagrody.

3u'erIennung§urteU, sn.

*(ejg, pi. >t, wyrok przys-
dzajcy (prawo).

3ut'rft, adv. 1) przede-

wszystkiem, w pierwszym
rzdzie = nor allem; — ift

eä'nötig, bafj bu bid) fefceft

przedewszystkiem musisz
usi; 2) wprzód, naprzód;
— rooUte er nichts banon
f)bren wprzód, z pocztku nie

chcia nic o tern sysze;
gleich — od samego pocztku,
nasamprzód; 3) (zamiast:

al§ ber, bie erfte) id) bin —

•

angelommen ja pierwszy przy-
byem; mer bat e§ — gefagt;?

kto pierwszy to powiedzia?

mer — fommt, mahlt — kto

pierwszy, ten lepszy.

än'-eitetltit, w.
f

(haben)

przyzna, przysdzi.
Verteilung, */. fi. «en,

przyznanie n., przysdzenie n.

3u'=föd)eln, va. (haben)

fieb, jmnbm flühtung, Suft —
wachlowa si, kogo.

3u'*fahren/t>n.fabre, fährft,

fährt, fuhr 31t, bin jugefahren,

1) jecha w pewnym kie-

runku; ber ©tabt — jecha
ku miastu; auf etro. — jecha,
skierowa wóz, ód i t. p. ku
czemu; gut — dobrze, prdko
jecha; 5lutfcher fahr jul

wonico, ruszaj ! blinb albo

ungeftüm auf etro., auf jmnbn
— rzuci si, porwa si na
co, na kogo.

£u'fahrt, sf. pi. «en, do-

jazd m.

3»'Mrt(8)ftrafie,*/
r

.|>J. s"/

droga dojazdowa.

311'fOtt, sm. =(e)§, pi. -fälle,

1) przypadek m., traf m. =
Ungefähr; los m. = (Sefchict,

So; przeznaczenie n. = 33e«

fttmmung; burd) — przypad-
kiem, przypadkowo; eö auf ben— anfommen laffen zda si
na los; fid; bem — überlaffen

spuci si na I03; 2) zda-

rzenie n. (przypadkowe) =
jufäHigeö (Sreignt; przygoda

/. ; wypadek m. = Unfall;

roibtiger, unangenehmer —
zdarzenie przeciwne, nieprzy-

jemne; ber — bat e§ gefügt
los tak zrzdzi; 3) przypa-

do /., napad m. choroby
(medyc).

3u'fattert, vn. falle, fäflft,

fällt, fiel ju, bin jugefaDen,

1) zamkn si zapadajc,
zapada, zapa; non felbft

jufaHenbe Sur drzwi ze sa-

motrzaskiem
;

(obraz.) bie

2lugen fallen mir &u oczy mi
si zlepiaj, zamykaj, za-

wieraj; 2) jmnbm — dosta
si komu, przypada na kogo
=' ju teil roerben; baS mir
zugefallene £au dom, który

(w spadku) dostaem.

£ll'fätttg, I. adi. przy-

padkowy; przygodny; II. adv.

(take Oält'fätttgertrjCtfe, przy-

padkowo, przypadkiem, przy-

godnie.

äu'fättigfeit, sf. pi. «en,

przypadkowo /.

3u'fatt3&)0tt, sn. =e§, pi.

=e, sowo przypadkiem wypo-
wiedziane.

3u' 5 fottert, ta. (haben)
zamkn zaginajc.

Bußfertigen, va. (haben)

jmnbm etro. — przesa, wr-
czy komu co.

äu'ferttgmtg, sf. pi. «en,

przesanie «., wrczenie n.

3M' 5fteo)tCH, va. flechte,

flictft, fliegt, flocht ju, habe

jugeflochten, plecionk za-

soni, zamkn, zaple.

&ü'AiÜtn, ta. (haben) za-

ata, doata, zaszy, napra-
wia, naprawi.

ausfliegen, vn. fliege, fliegft,

fliegt, flog, flöge 311, bin &u=

geflogen, 1) jmnbm, auf jmnbn
(przy)lecie do kogo, do czego,

ku komu, ku czemu ; e ftnb

ihm frembe SEauben 3ugefIogen

przyleciay(dojego gobnika)
do niego obce gobie; 2) bie

Sür flog JU drzwi zamkny
si (same przez si) ze stukiem.

3u'-ffiejjen, sn. fliejje, flie»

fieft, fliegt, flof, flöffe &u, bin

jugefloffen, 1) pyn ku cze-

mu; bie tSMffe fttefjen bem
33ieere HU rzeki pyn ku mo-
rzu; 2) (obraz.:) napywa,
przypywa, przypyn; bie

©ebanlen fliefjen ibm gu my-
li same mu pyn; jmnbm
etro. — laffen obdarza kogo
czem.

3u'flUu)t, sf. ucieczka f.,

schionienie n., przytuek m.;
— fudjett szuka przytuku,
schronienia

; feine— JU jmnbm
nehmen a) ucieka si, uciec

si do kogo, b) uda si do
kogo (po rad, po pomoc);
— ju einer Sift nehmen ra-

towa si podstpem.

äu'fiudjjtSort, sm. »(e)g, pi.

=e, 3u'flud)t8ftiüie, sf.pl. *n,

miejsce n. ucieczki, schronie-

nia.

.Su'fiUß, sm. .ffeS, pi.

=flüffe, dopyw m., napyw
m., przypyw m.

Bu'flu&gra&en, sm. «§, pi.
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«graben, rów m. z wod do-

pywow.
,3u'»pftent, va. (t)aben)

jmnbm etro. — podszeptywa,
podszepn co komu.

Bu'pfientitg, sf. pi. =en,

podszeptywanie »., podszep-

nicie «.

3llf0'lgc, praep. z #m.
albo c?a£. podug, wedug-,

stosownie do czego; betu

©efefce — albo — be§ ©e=
fefteä wedug ustawy; bem
23efeljte — stosownie do roz-

kazu, za rozkazem.

,3u'=för&erit, w. (fjaben)

dowozi, zwozi mineray
dobyte.

,3u'=frflöett, «n. (fjaben)bei

jmnbm — zajrze, przyj do
kogo dla odebrania odpo-
wiedzi.

ätlfrie'&en, adv. 1) zado-
wolony, kontent; mit ettu. —
fein by z czego zadowolo-
nym, przestawa na czem

;

jmnbn —fteHen zadowoli
kogo, zaspokoi kogo; et ift

fdjroer —3ufteHen nieatwo
go zadowoli; id) bin bamtt
— albo id) bin e — ja przy-

staj, nie mam nic przeciw
temu, zgadzam si, dobrze

;

ber 3uf r *ei>cnc M immer ge=

nug zadowolony ma zawsze
dosy; 2) spokojny; adv. spo-

kojnie = ungeftört, ruljig;

jmnbn — laffen zostawi ko-

go w spokoju; fid) mit ettr».—geben zadowoli si czem
;

fid) mit äßorten — geben da
si zby sowami.

'äufrie'benljett, sf. zadowo-
lenie n., ukontentowanie «,.;

spokójno /. umysu = §et=

terteit ; er erroarb bie — feines

SBorgefefeten zyska zadowo-
lenie swego przeoonego

;

jur allgemeinen — ku po-
wszechnemu zadowoleniu;

jmnbm feine — bejeigen oka-
za komu zadowolenie.

.SufriC&enftetteitO, adi. za-

dowalajcy.

Blt^fnerett, vn. friere,

frierft, friert, fror ju, bin ju=

gefroren, zamarza, zamar-
zn.
anfügen, va. (Gaben) 1)

przyda, doda = binjufügen;

2) wyrzdza, wyrzdzi ko-

mu co, nabawi kogo czego

;

= jmnbm elro. antun; jmnbm
©djaben — wyrzdzi komu
szkod; jmnbm eine, 33eleibi»

gung — obrazi kogo; jmnbm
Setb — sprawi komuj bo-

le; roaä bu nicbt roiUft, ba§

man bir tu', baä füg' aud)

feinem anbern ju nie czy
drugiemu, co tobie samemu
niemio.

Bu'fuljr, sf. pi. «en, do-

wóz m., przywóz m. ; einer

©tabt bie — abfdjnetben blo-

kowa miasto.

3u'=füliren, va,. (fiaben) 1)

dowozi, dowie, przywozi,
przywie, dostarcza, do-

stawia; bem §eere Sebenä-
mittel — dostarcza wojsku
ywnoci; 2) przyprowadza,
przyprowadzi; jmnbm eine

SSraut — wystara si komu
o on; einem Kaufmann
5?unben — przyprowadzi
kupcowi odbiorców

;
jmnbn

bem Untergange — prowa-
dzi kogo do zguby.

£u'fiil)rung, sf. dowóz m.,
przywóz m.

Bu'=fiifleit, va. (Baben) za-

penia, zapeni (z wierzchu);

zasypa (n. p. rów); dope-
ni, dolewa, dola (n. p.

wina, by flaszka pen bya).
3ng, sm. =(e)§, ph güge,

1) pocignienie »., cig m.
;

einen — mit bem ,8ügel tun
pocign cuglami

; gut, fcblecbt

JUttT =e dobry, zy do pocigu,
do zaprzgu (o zwierztach);

2) — mit bem 9e|e zarzu-

cenie »., zaciganie n. sieci

;

einen guten — tun dobry po-

ów (n. p. ryb) zrobi; 3) po-

ruszenie »., ruch m. ; im »e

(albo im ©artge)] fein by w
ruchu, w czynnoci; roemt id)

einmal im -t bin skoro raz

zaczem, skoro jestem w
cigu; im beften =e fein by
czem bardzo zajtym, praco-

wa, pisa i t. p. w najlep-

sze; al id) im beften =e mar
w rodku mojej pracy, mowy
i t. p.; in — fommen wdro-y si; wej w mod, w
uywanie; etm. in — bringen
wdroy co, poda w obieg,

i wprowadzi« co ; ba <Sefd)äft

ift im guten -t interes na do-
brej drodze, dobrze wprowa-
dzony; in einem =e jednym
cigiem; 4) pocignicie n.

(w grze); ein falfctjer —
faszywe pocignicie; einen
— tun pocign raz; ben
elften — tun zrobi pierw-
sze pocigniecie albo: po-
cign pierwszy; er ift am
=e na niego kolej, on ma po-
cign; beim erften =e za
pierwszem pocigniciem; in

brei 3iigen ©djad) bem Äönig
trzema pocigniciami szach
królowi ; 5) cig za cigiem,
rka w jrk, natychmiast,
zaraz (handel);— um — be-

jar) len, laufen zaraz zapa-
ci, otrzyma towar i za
zaraz cen zapaci; 6) po-

cig m., popd m., skonno
/. = S£rieb, keigung; ber —
be§ §erjenö popd serca; er

folgte bem =e De ^erjen
poszed za popdem serca,

usucha gosu serca ; 7) po-
chód m., przejazd m., marsz
m.; auf bem =e fein by w
marszu

;

,' wyprawa wojenna
= §eerjug; wyprawa krzy-

owa = Äreujjug; — in ba
fettige Sanb pielgrzymka /.do
Ziemi w.; — ber SSögel ci-
gnienie w.,° przeciganie «.,

(prze)lot m. ptaków; orszak

m., pochód m. = $ug r>on

Sßerjonen ;
— non SSergen a-

cuch m., pasmo n. gór; —
ber Sßolfen przelot m. chmur;
ein — Söget klucz m., stado

n. ptaków; ein — Sßferbe,

Ddjfen zaprzg m. koni, wo-
ów ; ein — (©olDaten) cug m.
onierzy; 8) pocig»?., pocig
kolejowy; 2lbfar)rtä — pocig
odjazdowy ; Slnfunft— pocig
przyjazdowy; 2tnfcbtuJ3— po-

ciag odbieny, dobieny,pocig
czny; 2trbett— pocig ro-

boczy, gospodarczy; Rjtife

—

pocig byskawiczny; 33um=
met— pocig powolny; ©it—

,

kurier— , ©ctjneH— pocig
pospieszny; ©tb— pocig z

ziemi, pocig roboczy; @r>

»reji— pocig umylny; @r>

tra— pocig nadzwyczajny,

oddzielny; gemifdjter — po-

58*



Bii'püe 'J 16 Bu'flOtüttcHfdjIafltiaum

cig mieszany, pocig oso-

bowo-towarowy; §ilfä— po-

cig pomocniczy; lcof— po-

cig dworski
; Colj— po-

cig z drzewem; ÄoBlen—
pocig z wglem; i*aft—

,

®Üter— pocig ciarowy,
pocig towarowy ; 2Jiateriat

—

pocig materyaowy; 9la)=

rang's— pocig podrzdDy
;

Ddjfen— pocig m. z woa-
mi, pocig bydlcy; >erfo«

nen— pocig osobowy
; ^5oft

—

pocig pocztowy; ©amtiti—

,

^ofpital— , Sasarett— pocig
dla rannycb, z ranuymi;

©d)nee— pocig dla odgar-

tywania niegu; ©djotter

—

pocig wirowy; ©eparat

—

pocig oddzielny; ©tüdgüter—
pocig drobnych przesyek;
SSerg'nügungS—, @jfutfion§—
pocig wycieczkowy; r>erun=

gtiiclter — pocig rozbity;

Jüorcangä— pocig z pierw-

szestwem, z prawem pierw-

szestwa, pocig wyszo-
rzdny; — mit Bebtngtem

2lufent|ott pocig z przestan-

kami wyjtkowymi ; — mit

geraber, mit ungeraber 3ug>'
rmmmer pocig parzysty, nie-

parzysty; — mit &orfpann=
tttafdjine pocig z przyprz-
giem, z doprzgiem ; — nad)

isrforbernti pocig dodatko-

wy ; ber — ift auf ein fatfct)eä

©eleife geraten pocig wpad
na tor niewaciwy; ber —
ift au§ bem ga&rplan gefönt*

men pocig wypad z roz-

kadu (jazdy); ber — ift ent=

gtetft pocig si wykolei;
ber — ift oljne 3(ufentt)aJt

burd)gefa§ren pocig stacy
przejecha; ber — Bat ge=

ftreift pocig zawadzi; (sy-

gnay:) — 3erriffen pocig
rozerwany ; ben — einleiten

zarzdzi pocig, puci w
ruch; einen — einBolen do-
pdzi pocig, dobiedz po-
cigu; einen — teilen po-
dzieli pocig (kolejn.); 9)
cig m., przecig m., prze-
wiew m. = Suftjug; — bei

Ceueti cig ogniska; Berftärt"»

ter — cig wzmocniony, prze-
cig: sztuczny (mechan.) ; im
=e ftfcen, fteljen siedzie, sta

w przecigu; Bier ift — tu

cignie; bu roirft — Befom«

men zachorujesz z przecigu;

biefe .gtgarre 6at feinen, —
cygaro nie ma powietrza; ber

Dfen Bat guten — piec ma
dobry przecig; — Beim

9aud)en pocignienie dymu;
— Beim Stinten yk m.\ in

Meinen 3«gen trinfen pi ma-
ymi ykami; auf einen —
austrinken duszkiem wypi;
dech TM., oddech m. = 2ltem«

jug; in ben lefeten .ßügen

liegen dogorywa, umiera;
10) — mit ber geber, geber=
— pocig m. pióra; mit einem

=e za jednym pocigiem pió-

ra; bie erften güge Don etro.

entroerfen rzuci pierwsze

zarysy czego, naszkicowa
co; in großen 3ügen w gru-

bych zarysach; in furzen

$ügen kilku sowy, w kilku

sowach; — für — doka-
dnie, wiernie; 11) rys m.
(twarzy = ©efidjtjug, cha-

rakteru = SBaralter—); feine,

groBe 3u S e
i
delikatne, grube

rysy- (twarzy); ba§ mar ein

fdjbner — »on; iBm piknie
si pokaza, spisa; baä ift

ein — ber Qe\t to znami,
oznaka czasu; 12) przyrzd
m. do cignienia (n. p. u
dzwonka u drzwi); 13) gwint

m. (u karabinu); 3üge in

einem Saufe anbringen gwin-
towa; 14) — albo §uB bei

Kolben § skok ni. toka.

3u'ga&e, */. pi. =n, doda-

tek m., przydatek m., nad-
datek m.; — bei ©etränfen
dolewek m., dolewka /. ; —
Beim 3)Jeffen przymiarek m.\
ado. al§ — w dodatku, do-

datkowo.

äu'ga&fertigiing, sf. pi.

=tx\, wysanie n. pocigu
(kolejn.).

äu'garaetfe, */. pi. »n,

mrówka wdrowna.
3u'gang/ sm. -(e)s, pi.

=gixnge, 1) przystp m. =
3utritt; (freien) — fjaBen mie
(wolny) przystp; ber — JU

ifjm ift fcfiroer przystp do
niego trudny; jmnbm — Bet

bem SDiinifter »erfdjaffen

wyrobi komu przystp do

ministra; ben — »erfperren

wzbroni przystpu; 2) wej-

cie n. = (Singang; 3) ob.

3uroaä)3.

3u'gangel, sf. pi. =n, wdka
lotowa.

3»'gÖngItfh, adi. przyst-
pny; leictjt, fdjroer =er SJenfd)

czowiek przystpny, trudno

przystpny; er ift für jeber=

mann — jest dla kadego
przystpny; jmnbm ettt). —
madjen uprzystpni, uat-
wi komu co ; eine 2Biffen=

febaft allen — madjen (spo-

pularyzowa nauk.
3u'gängUd)!ctt, V. przy-

stpno /.

3u'ganfer, sm. =§, pi. —

,

klamra elazna (budown.).

Bu'ganfdjluft, sm. =ffe§, pi.

=fd)litffe, poczenie n. poci-
gów (kolejn.).

äu'gbalfett, sm. =3, pi. —

,

jta /.
'
3u'gfiant», sn. =(e)§, pi.

=Bänber, 1) sznurek m., ta-

siemka /. do cigania, do
cignicia; 2) klamra /.

(budown.).

Bu'guarriere, sf. pi. =n,

rogatka zwodowa, rogatka
mechaniczna.

Bit'g&aum, sm. »(e)3, pi.

»Bäume, belka zwodowa.
3ll'gl>latt, sn. -(e)3, cug-

blat m. (u skrzypitc).

än'gurütfe, sf. pi. =n, most
zwodowy, zwodzony ; 35elilfd)e

— mit Äuroen most zwodowy
Delilego z ukami; — mit Be«=

roegltdjem ©egengendjt most
zwodowy z przewag rucho-

m; — mit §intergeroid)t,

ßellecBrüöe most zwodowy z

dwigni obcion; — mit

©djtagBatfen, SßortalBrütfe

most zwodowy z dwigni
na kobylicach ;— mit ©d)tt)en=

gel, SüagBrücfe most zwodowy
z przewag dwigarów; —
mit SBippen, SBippBriide most
zwodowy z hutawk.

3it'gbriirIenuorj, sm. =(e)§,

pi. =bÖde, kobylica mostu
zwodowegro, zwodu.

3u'gBritifenfamttter, sf. pi.

sn, komora zwodowa, mostu
zwodowego.

Bu'gutiirlcnfdjtagBaum, sm.
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=(e)§, pl. »bäume, dwignia
zwodowa, belka zwodowa,
przyrzd zwodowy.

3lt'gbroffd, sf.pl. *n, drozd
wdrownik m.
ausgeben, va. gebe, gibft,

gibt, gab ju, babe jitgegebert,

1) Daddawa, nadda, przy-

dawa, przyda, dodawa,
doda ; 2) (obraz.) pozwala,
pozwoli = erlauben; przy-

zwala, przyzwoli, przysta-

wa, przysta na co, zgadza
si = einwilligen; przyzna-

wa, przyzna = jugefiet)en;

er rooUte es nidjt — zapiera
sie tego, sprzecza sie.

^U'flcifl^t, adi. przezna-

czony.

BltSCgClt, adi. przytomny;
obecny; er tft nidjt — niema
go w domu.

3u'«0.eJ)en, vn. gebe, ger)ff r

gebt, ging ju, bin ^gegangen,
1) auf jmnbn, auf etro. —
zbliy si do kogo, do czego,i ku czemu; fpi^ig — ko-
czy si ostro, szpiczasto;

(obraz.) bem @nbe — zblia
si ku kocowi; 2) i dalej;

gef) ju! ruszaj si! wawo!
ttid)tig — i szybko, wawo

;

3) ber SBrief ift mir geftern

jugegangen list wczoraj otrzy-

maem; 4) zamyka si, zam-
kn si, domyka si, dom-
kn si; bie £ür geijt nid)t

ju drzwi nie zamykaj si

;

bie SBunbe gebt fdjon ju rana

ju si goi, ju si zaskle-

pia; 5) (obraz.) sta si,

dzia si; rote ift ba juge*

gangen? jak si to stao?
rote geljt ba§ ju? jak idzie?

czem si to dzieje? f§ get)t

fdjlimm, arg ju le idzie, le
si rzecz ma ; eS geljt feltfam,

rounbetltd) JU dziwne rzeczy

3i dziej; baä !ann nidjt mit

redeten Sittgen — to nieczysta

sprawa; fo geljt e> ju tn ber

SBelt tak to si plecie na tym
Boym wiecie; e3 müjjte mit
bem Seufet — , roenn . .

.

cbybaby dyabli w tem byli,

gdyby . . .

äu'geljertn, */• pl- =nen,

posugaczka f.

3u'9Cpr, sn. obacz 3"=
bet)ör.

^U'gcpren, vn. (fjaben)

jmnbm — nalee do kogo.

^U'ßCpCtfl, adi. nalecy
do czego, przynaleny

;
przy-

legy; t>a £>au§ mit ben =en

©tttnbfiütfen dom z przy-

legymi gruntami.

3lt'gepriftfeit, sf. nalee-
nie n. do czego, przynaleno
/.; przylego f.

^U'gelnityft, adi. obacz pod
ßufnöpfen.

3Ü'gel, sm. »§, pl. —
, cu-

giel m., wodza/., lejce pl.
;

hamulec nu, kluby pl. =
Saum; im — balten w klu-

bach trzyma, powciga;
ein Sßferb am — füljren pro-

wadzi konia u uzdy; bem
^ferbe ben — fd>ief$en laffen

popuci koniowi cugli ; mit

oerbängtem — co ko wy-
skoczy; 3iudE mit bem —
pocignicie w. cuglami;
(obraz.) ben Seibenfdjaften bie

— fcrjiefien laffen namitno-
ciom popuci hamulca, w-
dzida; jmnbm ben — an=

legen wzi kogo w kluby;

ben — anjiefien ukróci cugli;

ber ,3unge ben — fdjiefjen

laffen rozwiza jzyk; bie

— ber Regierung in £>änben

baben rzdzi.
Bü'gelfauft, Bü'gei&artö, sf.

rka trzymajca cugle.

3Ü'gcUfl§, adi. (dosownie
:)

niemajcy cugli; (obraz.) roz-

uzdany, wyuzdany, rozwizy,
rozpustny ; 4ofe Seibenfdjaft

wyuzdana namitno; adv.

rozpustnie, rozwile.
Bü'gcttofi gleit, V- pl- -««

;
rozuzdano /., wyuzdano
/., rozwizo/., rozpusta/.

Bü'geltt, va. (Ijaben) (o)kie-

zna (n. p. konia); (obraz.)

powciga, powcign,
hamowa, na wodzy trzyma.

Bu'gdoben, va. (Caben)

jmnbm etro. — lubowa, przy-

rzec komu co.

3ü'gclring, sm. =(e)§, pi.

»e, piercie m. u cugli.

ält'gemüfe, sn. =§, jarzyna

/. (do misa).

3u'gcnannt, adi. majcy
jaki przydomek, z przydom-
kiem, zwany.

Bu'gefeflcn, i. va. (baben)

przyczy, przyda; II. ficb

—, vr. (f)aben) przycza
si, przyczy si, przysta
do; fid) jmnbm — przysta,

przyczy si do kogo, przy-

bra sobie kogo za towa-

rzysza.

Au'ßCtyitjt, adi. szpiczasty.

Bu'geftänbmS, sn. -ffeö,

pl. =ffe, przyznanie n., ustp-
stwo n.

3u'=geftel)eit, va. geftctjc,

geftejjft, geftebt, geftano, ge=

ftänbe ju, bab jugeftanben,

1) jmnbm. etro. — przyzna
komu co; zezwoli = ge»

ftatten ;
przypuci= jugeben

;

2) wyznawa, wyzna = ge=

ftefjen; przypuci, zgadza
si w czem = einräumen;

nidjt — przeczy, nie zgadza
si w czem.

^U'gCtaitp adi. przywi-
zany, yczliwy; jmnbm —
fein sprzyja komu; einem

lieberlidjen Sebenöroanbet —
fein prowadzi ycie niepo-

rzdne.
^U'gettianilt, adi. zwrócony

ku czemu.

Blt'gfeÖer, sf. pl. -n, spr-
yna ciga.

3u'gftfd), sm. *e§, pl. =e,

ryba wdrowna.
Bu'gförbenmg, sf. woni-

ctwo n., parowouictwo n.

(kolejn.).

Bu'gfÖrbcrunggtllCf, (wym.:

szef), sm. =§, pl. =3, naczelnik

m. suby woniczej (kolejn.).

3u'gfiir.benmg8Mcnft, sm.

•el, suba wonicza, paro-

wonicza (kolejn.).

Bu'gförbentng^erfonat,
sn. =k, suba wonicza
(kolejn.).

Bu'gförbcrungguicfen, sn.

=§, wonictwo n., parowoui-
ctwo n. (kolejn).

äu'gformtcnmg, sf. pi.

=en, zestawienie n. pocigu
(kolejn.).

äit'gfiiljm, sm. -§, pl. —

,

1) pocigowy naczelny, za-

wiadowca »i.pocigu (kolejn.);

2) starszy w.w cugu(wojskow.).

3u'ggam, sn. =(e)§, pl. =e,

niewód m., wok m., lotowa

sie.

3u'ggefd)tDtnbtgfcit, sf.
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biegu pociguprdko /
(kolejn.).

äu'gbeufdjrede, sf. pl. =n,

szaracza wdrowna.
^lt'otcfjcn/ fließe, giefsef* i

giefet, giefet, gofe, söffe ju,

fabe jugegoffen, I. va. 1) do-

lewa, dola; 2) ein Sod) mit

sgtei — zala dziur oowiem
;

II. vn. immer — cigle do-

lewa.
^U'ötß, adi. wystawiony

na przewiew; przewiewny.

alTfiittetn, va. (baben) za-

kraci.
^U'glcil, sm. «(e)§, pl. =e,

klin ustawniczy.

äU'fllroft, */. Bia f.
ci-

gnienia, sia poruszajca, sia

pocigajca; (obraz.) sia

przycigajca
;

grofje — ctU!§=

üben by w modzie.

äU'gfräfttg, adi. (obraz.)

przycigajcy; modny; eine

=e ßigarre Palce si§ dobrze

cygaro.

äu'glutewe, sf. pi. »n,

latarnia pocigowa (kolejn.).

^Uglei'd), adv. 1) równo-

czeuie, oraz = gu gleidjet

3eit ; 2) razem, wraz = ju«

fammen; aEe — wszyscy

razem.
3u'gleine, sf. pi. -n, i-na

f. do cignienia; linewka

sygnaowa, linka sygnaowa
(kolejn.); — für bie Sieute

smycz f.

3u'gl0d), sn. -(O*/ pi.

=l'ó)(X, okno «., otwór m. do

przewiewu, dennik m., od-

dech m.
^U'glUft, sf. powietrze prze-

cigajce, przewiew m.
3it'gmafdjine, sf. pi. =n,

parowóz m. (kolejn.).

3u'gmau3, */. pi. -tnäufe,

leming m.
3u'gmtttel, sm. =§, pi. —,

rodek m. cignienia, motor

m. (mechanika); 2) (obraz.)

rodek przycigajcy, wa-
bicy, wabik m. ; 3) rodek
cigncy (aptekarstwo).

Blt'pefc, sn. =e§, pi. <=e,

obacz guggarn.

äu'godjS, sm. 4en, pi. =fen,

wó roboczy.

äu'g^erfonctl, sn. =§, suba
pocigowa (kolejn.).

£u'9))ferb, sn. --(e)§, i>Z. -e,

ko roboczy.

äu'gjjflafter, sm. -b, i>Z-
—

plastr cigncy,wezykatorya/.
3n'-gral>cn, va. (traben) za-

sypa (kopan ziemi).

äit'gramme, sf. ^. =n,

katar sznurowy.

£u'grab, sm. =(e)3,j>Z. »rober,

cigado n.

3it'=gretfen, t>». greife,

gretfft, greift, griffe ju, bcibe

zugegriffen, 1) bra, wzi;
porwa, chwyci; mit beiben

pnben albo mit alten fünf

gingem — obiema rkami
co chwyci; greif ju! korzy-

staj ze sposobnoci! greifen

©ie ju! bierz pani (przy

stole); 2) pomaga, rk do

czego przyoy.
3u'gnd)tung, sf. pi- -en,

kierunek, w którym pocig
(kolejowy) jedzie.

^u'gro^r, sm. =(e)B, pi. =e,

iura przewiewowa.

3ugnt'nbclcgung, sf. wzi-
cie n. czego za podstaw;
^rebigt unter — einer £er>
fteHe kazanie na tekst biblijny.

3u'g§anfd)tufe, sm. -ffeB,

pi, =fct)Iüffe, czno f. po-

cigów (kolejn.).

3u'g3anfdjlnMtation, «/• Pl

=en, stacya dobiegowa, stacya

/.cznoci pocigów (kolejn.).

3u'g§ougtitfntngSgcgcnftün«=

bC, sm. pl. przybory poci-

gowe (kolejn.).

äu'gSiüiifo, sn. <*(§), pl. •%,

I zapowied f. pocigu (kolejn.).

£u'g§beluftung§au§uieig,

sm. °fe§, pl. =fe, wykaz m.

obcienia pocigu (koleJD.).

Bu'gfÖltff, sn. Ke)3, pl ?,
statek za pomoc liny ci-

gniony.

£u'gf djtutr, sf. pl. -febnüre,

sznur m. do cignienia.

3u'g§btCnft, sm. =eB, suba
pocigowa, obsuga /. poci-

gu (kolejn.).

Bu'gfeil, sm. ^(e)B, pl. *e,

lina /. do cignienia.

äu'ggfeü, sm. *(e)§, p!. =e,

klin pocigowy (kolejn.).

£u'g§ttionteter, sm. =b, i?Z.

— , kilometr pocigowy (ko-

lejn.).

3u'g§freitjmtg, sf. pl. -en,

mijanie n., krzyowanie n.

pocigów (kolejn.).

£u'g§laterne, sf. obacz

Sugflgnallaterne.

Bu'g§mafd)ine, sf. pl. -w,

parowóz pocigowy (kolejn.).

,3u'g§ttmfter, sm. --§, pl.

—
,
pocigowy naczelny, za-

wiadowca m. pocigu, kon-

duktor naczelny pocigu
(kolejn.).

äu'gftjjerfonat, sm. obacz

3ugperfonaI.

Bu'gSraMmrt, sm. =(e)§,

pl. =e, obacz ©tunbenpafe.

3u'gSfd)luMignaHntcrnc,

sf. pl. =n, latarnia kocowa
pocigu (kolejn.).

äu'gäfdjlujj'ftatton, sf. pl.

=en, stacya dobiegowa, stacya

f. cznoci pocigów = 2ln>=

*fcb[uf}ftation (kolejn.).

3it'g§fignal, sm. -(e)s, pl.

=e, sygna m. na pocigu,

sygna pocigowy (kolejn.).

äu'gSfignaHatewe, */. pl.

=n, latarnia /. pocigu, latar-

nia pocigowa (kolejn.).

3u'g§fpanmiug, sf. nat-
enie n. cignienia.

äu'gftcutge, sf. pl. =n, ci-
gno M., cig m. (budown.);

cigiel m., pocigacz m. (u

wozu).

äu'gftartgettfeber, sf. pl. *n,

spryna /. ciga.
^it'gftangertljülfc, sf. pl. =n,

objemka /.

,3u'gftangcnfctl, sm. =(e)^/

pl. =e, klin m. ciga; klin

do przewodu pocigowego.

äit'gfttefel, sm. =, pl. —

,

bucik m. z elastyk.

Bu'gftrang, sm. =(e)g, pl.

=ftränge, powróz m. do ci-

gnienia,

^u'gftiirl, sn. =(«)3, pl- =e,

sztuka teatralna majca po-

wodzenie, przycigajca pu-

bliczno.
äu'gtau, sm. >e§, pl.

r

-e,

lina/, do cignienia (statków).

Bu'gtauk, sf. pl. >n, gob
wdrowny.

^u'gtier, sm. -(e)8, pl. »e,

bydl n. do zaprzgu.

3«'=gudcn, yn. (6,aben)

przypatrywa si.

3u'-giirtcn, va. (baben)
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przypasa, pasem przytwier-

dzi.

3u'9UJj,sm.=ffe§,.pZ.=güffe,
dolewek m.

Bu'pfjetfett, sn. =3, dole-

wina f.
3«gu'tc, adv. fd) ^

etro.

roorauf — tun pyszy s:,
chepi si czem.

3U gu'teV Se^t, atftf. na sam
koniec, wreszcie.

Bu'gberftjätitttß, sf. pi. -en,

spónienie n. pocigu (ko-

lejn.).

Bu'ßbtCl;, sn. =(e)§, bydo
robocze, pocig m.

Bu'flÖOflCl/ äw. *§, i)/.

-Dbgel, ptak wdrowny, prze-

lotny.

Blt'gt>0tt, «n. -(e)8, pi.

»Dbifer, naród koczowniczy.

Bu'gbDrridjtmtg, sf. pi. =en,

cigo «., przewód pocigowy,
zaprzgowy.

3WgtDCifC, adv. stadami,
w stadach (o ptakach prze-

latujcych)
;

oddziaami,
w oddziaach (o wojsku).

äu'fltoerf, sn. =(e), pi. =e,

przyrzd m., maszyna /. do
cignienia.

$U'gt»in&, sm. =(e)3, pi. °t,

wiatr cigncy, przecigajcy,
przecig m., przewiew m.

Bu'gtinnk, «/. pi. -n,
winda cugowa.

3u'93Ctt, sf. czas m. prze-

lotu ptaków.

^ü'^aitn, va. CaBe, haft,

Ijat, featte, hätte gu, Cabe gu=

gehabt, 1) mie co zamknite;
ben 9totf — mie zapity
surdut; 2) mie dosta w do-
datku.

3u'=fiafcn, Bu'^äfeln, va.

(Ijaben) zapina, zapi, spa-
ja, spoi, zamyka, zamkn
na hak, na haczyk, hakiem,
haczkiem.

Büretten, harte, ijärtft,

Ijält, l)ielt fiu, ^abe gugeljatten,

I. va. trzyma zamknite, nie

otwiera; zatyka, zatka;
fidj bie Dfjren — zatka so-

bie uszy; jid) bie SHugen —
zasoni sobie (rk) oczy;
II. ftd) — , vr. szybko
co robi, nie traci czasu;
III. vn. gu jmnbm — wda-

wa si z kim, mie z kim
wzbroniony stosunek.

Bu'plter, sm. :§, pi. —

,

kochanek m. prostytutki.

Bu'hätteriH, */. pi. =nen,
utrzymanka f.

Bu'==pmm'erit, va. (ijaben)

przyku, zaku.
Bulja'nben, adv. jmnbm —

[ein, tommen, ftofjen by ko-
mu pod rk, nawin si
komu.
aufhängen, va. (haben)

zakry, zasoni czem.

^u'=Ijarfcn, rc (ijaben) za-

grabi, przygrabi.

Bu'Ijarfdjett, vn. ob. Su»
feilen.

Buchane«, fjaue, fiauft,

Ijaut, tjteb gu, fyabt gugefjcmen,

I. va. ociosywa, zaciosywa,
przy ciosywa, ociosa, zacio-

sa, przyciosa(np. kamienie);
II. vn. auf jmnbn — tgo
wali, bi, rba kogo.

Buhßll'f, adv. kupami,
w wielkiej iloci.

BllhflU'fC, adv, w domu.

Bu'^efteln, va. (fjaben) za-
pi na haftki, haftkami.

'3lt'=fjeftcn, w. (haben) ze-

szywa, zeszy.

Büretten, vn
%

(fein) za-

goi si, zasklepi si.

Bp'hetfan.q, sf. zagojenie
n. si, zasklepienie si.

Bu'^errfujen, va. (fjaben)

jmnbm etro. — rozkaza co
komu wyniosym tonem.

3ll|)i'nterft, adv. na kocu,
z tyu.

^u'-l)0tä)tn
t

vn. ((jaben)

przysuchiwa si; heimtia)
— podsuchiwa.-
3u'=pltn, £». (jaben) su-

cha czego; id) höre bem
©änger gu sucham piewaka.

3it'hörer, sm. =>§, pi. —

,

suchacz m.
Bu'prcrin, sf. pi. =nen,

suchaczka /'.

Bu'pmraitm, sm. «(e)§,

pi. -»räume, miejsce n. dla
suchaczów, audytoryum n.

Bn'Dörerfdjaft, sf! pi »en,
suchacze pi., audytOi-yum n.

BuI)t1fcitoI;me, sf. pomoc
/.; mit — einer ©rammatt!
przy pomocy gramatyki.

Biti'itnerft, adv. — im
^ergen w gbi serca.

Bu'^agen,' I. va. (haben)
napdzi, pdzi (dokd, do
kogo); II. vn. (fein) auf
jmnbn — pdzi ku komu;
einem Drte — pdzi, pie-
szy si do miejscowoci.

3«'iauu)jen, I. va. (baben)

jmnbm söeifaÜ — wród
okrzyków uniesienia oddawa
komu poklaski; II. vn. (fjaben)

jmnbm — przyj, powita
kogo radosnymi okrzykami.

BHubeln, vn. (fjaben) ob.

Sujauchjen.

Belaufen, ^a. (fjaben) do-
kupywa, dokupi.

Bu'=lehttrt, va. (fjaben) l)

obraca, obróci, zwraca,
zwróci (ku komu, ku czemu)
= guroenben; jmnbm ben
9iücfen — tyem obróci si
do kogo; 2) zamiata, mie
(ku czemu); mieciami po-
kry.

Bu'=fei!en, va. (fjaben) za-
klini, klinem zabi.

3u'-fettCln, va
%

(fjaben) a-
cuszkiem zwiza, na acu-
szek zamkn.

Bu'=fttteit/ va. (fjaben) za-

kicowa.

,8u'»Il0^en, I. va. (fjaben)

zatrzaska, zatrzasn ; baS
33ud) — zamkn (gono)
ksik; vn. (fein) zatrza-
sn si.

Bu'=fiatfd)en, va. (baben)
jinnöm Seifatt — poklask
komu odda.

3»' sHefietl,. va. (fjaben) za-

lepia, zalepi.

Bu'=fieiftern, vn. (fjaben)

zaklajstrowa.

Bu^flcmmcn, va. (fjaben)

zamkn ciskajc do kupy.

3u'=fitnfen, va. (b,aben)

zamkn na klamk.

Bu'^nö^jfcn, i. va. (baben)
zapina, zapi (na guziki);

II. fid) — , vr. (ijaben) zapi-

na si, zapi si; III. gu=-

gefnopft adi. i pp. zapity;
(obraz.) rezerwowany, skryty,

maomówny.
Bll'fnityfen, sn. =3, zapina-

nie n.; etn 3iOO* gum — sur-

dut m. do zapinania.
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^u'=fnö^)fcr, sm. =§, pl.

—, zapinacz m.

äu'-Inifyfeit, en. (fjaben)

zadzierzgn, zawiza.
3n'=tomittcn f

t«. fomme,

fommft, fommt, fant, läme ju,

bin jugefommen, 1) auf jmnbn
— podej ku kömu, zblia,
zbliy si do kogo; 2) doj
kogo, dosta si koir.u;

jimibm etro. — laffcn posa
co komu! jmnbm üftacbrtcht

— laffen uwiadomi kogo,

udzieli komu wiadomoci

;

bie 9tadjrid)t ift mir au§ SBien

jugerommen t wiadomo
otrzymaem z Wiednia; 3)

przypada na kogo, nalee
komu; ba§ fontmt btr »on
3iecbtö roegen ju to ci si z

prawa naley; 4) przysta,

by przyzwoit rzecz; ba
iommt btr ntcbt ju to ci nie

przystoi.

,3u'=fölttten, vn. Jamt, fannft,

fann, !onnte ju, Cabe juge=

tonnt, 3U etro. — módz zbli-y si, przystpi do czego.

^U's'fßtfett, va. (Ejaben) za-

korkowa.
Blt'foft, sf. obacz gufpetfe

i Sugemiife.

3u'=!riCöcn,
t

va. (baben)

módz zamkn, domkn.
3lt'flUtft, */. przyszo/.;

in — na przyszo, w przy-

szoci , czas przyszy (gra-

mat.).

^U'fÜnfttfl, adi. przyszy;
mem *er, meine =e mój przy-

szy m, moja przysza o-
na ; adv. na przyszo, w
przyszoci, na póniej.

3u'fmtft§imtftf, sf. muzyka
/. przyszoci; marzenie n. o

przyszoci.

Bu'funft&|)lutt, sm. *(e)§,

pl. »piane, zamiar m., plan

m. na przyszo.
3u'funft§ftoat, sm. *t$, pl.

=Ctt, pastwo n. przyszoci.

3u'=lü^Cln, vn. i va. (fjaben)

jmnom — umiecha si,

umiechn si do kogo;

jmnbm SBetfaH — okazywa
komu umiechem zadowole-

nie, dodawa komu odwagi
umiechem.

,3u'=ladjen, vn. (Ijaben)

jmnbm — mia si do kogo.

Bu'laöung, sf. pi. =en, do-

kad »w., towar doadowany,
aduga dodatkowa (przewo-

nictwo).

^U'lttßC, sf. pi. »n, doka-
dek »?., przydatek m., nad-
kadka /"., dodatek m. (n. p.

do pacy); eine — geben przy-

kada, przyoy.
3u'«iangcn, i. vn. (ijaben) i)

siga do czego, po co; bra
si do czego ; mit betben

§änben — bra obiema r-
kami; langen ©ie ju! bierz

pan! (przy stole); er langt

orbentlid) albo tittig gu do-

brze zmiata (t. j. je); 2) star-

czy, wystarcza, wystarczy
= ausreißen ; II. va. (baben)

jmnbm etro. — podawa, po-

da co komu.
^It'lättöUdj, adi. dostate-

czny, wystarczajcy ; adv.

dostatecznie, wystarczajco.

äU'lfiltfllidjfett, sf. dosta-

teczno /'.

Bit'=lnfj, sm. =ffe§, pi. -raffe,

dopust m.. przypust m.
^U'-Ioffcn, va. raffe, läffeft

i läfjt, läfjt, lief} ju, f)abe ju=

gelaffen, 1) nie otwiera, trzy-

ma zamknite = gefcfoloffen

laffen; 2) dopuszcza, dopu-

ci, przypuszcza, przypu-

ci; jmnbn jur Prüfung —
dopuci kogo do egzaminu

;

jmnbn ju etro. nicht — nie

dopuci kogo do czego

;

jmnb§ ©ntfcbulbtgungen —
przyj czyje usprawiedliwie-

nie; 3) dopuci co, pozwo-
li na co = etro. gefcheben

laffen; ©ott f)at e3 nicht ju=

gelaffen Bóg na to nie zezwo-

li; biefe ©telle läfjt »erfcbte»

bene ^Deutungen ju to miejsce

róoie mona tómaczy.
3lt'läfftQ, aft- dopuszczal-

ny; mogcy by dozwolony.

3lt'Iäfft'gfCtt, «/.dopuszczal-

no f. ; moliwo f.

Bulaffung, */. pl. -en, l)

dopuszczenie n., przypuszcze-

nie ».; — ju einem Drben
przyjcie n. do zakonu; 2)

dozwolenie n. = ©rlaubni.

äu'laffitngSgefudj, sn. -(e)s,

pi. =e, proba /. o przypusz-

czenie, pozwolenie.

äll'ltUtf, sm. -(e)3, zbieg,

m., zbiegowisko n., natok m.,
nacisk m.\ er t)at grofjen —
do niego chodzi wielu; biefer

2Trgt bat einen grofjen — ten

lekarz ma wielu pacyentów;
e3 ift bort grofjer — wielki

tam natok, napyw.
3n'=laiifen, vn. laufe, läufft,

läuft, lief ju, bin jugelaufen,

1) nadbiega, przybiega,
zbiega si, zbiedz si; to-
czy si, cisn si ; er ift

auf mieb jugelaufen przybieg
ku mnie; aHe§ lauft Ujm ju

wszystko do niego si toczy,
si garnie; '2) bied szybko,

cigle, dalej = roetter, fdjnell

laufen; 3) fotfcig — wycho-
dzi w ostry koniec.

£u'°le0en, va. (Ijaben) zam-
kn (czem z wierzchu poo-
onem), zaoy z wierzchu,

pokry = jumadjen; ein Soch

mit 58rettem — pokry dziu-

r deskami; 2) przyoy,
przyda, doda, dooy =
fiinjufügen

;
jmnbm etro. jujei»

nem ©eljalte — podwyszy
komu pac; lege noch eine

$rone JU dodaj jeszcze koro-

n; 3) ftcb etro. — poufale

zamiast anfdjaffen; ftd) ein

^Pferb — naby konia
; ftd)

einen 2)iener — przyj sobie

sucego; fid) einm bitfen

33aud) — dosta wielki brzuch.

,3lt'4el)neit, va . (baben) przy-

wiera, pizywrze.
3lt'=ktf)eit, va. Ieib,e, reifjft,

reitjt, liel) ju, bab jugeliefjen,

dopoyczy.

3ulet'i)e, adv. jmnbm etro.

— lun wyrzdzi komu co

zego, skrzywdzi kogo, spra-

wi komu co' nieprzyjemnego.

Bu'-Ietmeit, va. (t)aben) za-

klei.

3ll'=leüen, va. (fjaben) spro-

wadzi dokd, skierowa w
jakie miejsce.

äit'leitiingSroljr, sn. =(e)§,

pi. =e, rura przewodowa.

3u'4ernen, va. (6,aben) do-

uczy si, przyuczy si.

3ul£'^t, adv. nakoniec, na-

ostatek, na kocu, nareszcie;

er fprad) — on mówi osta-

tni = al§ ber le^te; toer —
Iad;t, lacht am beften namieje
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sie, kto si najduej mieje;
bóg ©cfoUrnrnfte fommt —
najgorsze pod koniec.

3ulte'b(e), adv. tu eg mir
— zrób to dla mnie.

,3u'=ftftjetn, va. (haben)

jmnbm etro. — szepD co do

kogo.

3u'=lötcn, va
%

(fiabert) za-

lutowa, zalewa, zala oo-
wiem.

$Ulp, sm. .(e)S, pi •(,

obacz iiutfcbbeutel.

Btt'tyeit, cn . (fjaben) obacz
Sutfcfjen.

3ltm, zamiast ju bem
obacz gu.

3u'=madjen, I. »o. (t)a6en)

zamyka, zamkn; (obraz.)

bic £ür Eintet (id) — odej,
wynie si; bic SBube —
zbankrutowa; ben StocJ —
zapi surdut; einen ©rief— zapiecztowa, zalepi list;

II. vn. (fjaben) mad)' ?u! da-

lej 1 ruszaj ! spiesz si

!

Bu'OTOdjCn, sn. *4, zamy-
kanie n., zamknicie n. ;

—
beg Sftocfeg zapinanie n. sur-

dula.

3lltna'l, I. ady. 1) równo-
czenie = jugleid); 2) szcze-

gólnie = btfonberg ; II. coni.

— , — ba., zwaszcza, e . .

3u'=mauerit, va. (haben)

zamurowa.
^UTnei'ft, adv. po najwik-

szej czci; najczciej.

3u'=fliejfeit, va. meffe, miffeft

i mifet, mifjt, mafe, mäße ju,

habe jugemeffen, 1) domierza,
przymierza, odmierza, do-

mierzy, przymierzy, domie-

rzy; ber jugemeffene Seil

cz odmierzona, wyznaczo-
na

;
jmnbm bie 33tffen fnapp —

da komu skpo je; 2) przy-

pisywa, przypisa = glt=

fd)reiben; jmnbm bie ©cbulb
— przypisywa komu win.

,SH' snutten, va. (haben)

jmnbm etro. — wymaga cze-

go po kim, da, domaga
si czego od kogo; bag fann

id) bir nid)t — tego od cie-

bie da nie mog; jmnbm
JUOiel — za wiele po kim si
spodziewa ; mute bir nid)t gu

oiel 3U nie zawierzaj nadto

twoim siom; mir fo etroag

I gujumuten ! e te o mnie tak

sdzi mona.
'3u'=mutung, sf. pi. =en,

wymaganie n., danie n.\

bag ift eine fonberbare —

!

to dziwDe danie!
3unÜ'd)ft, adv. 1) przede-

wszystkiem, w pierwszym
rzdzie = in erfter Stnie; 2)

to obok, blizko; jmnbm —
ftefjeit sta tu obok kogo;
— mir zaraz koo mnie.

3u'=naflcln, va. (haben)

gwodziami zabi, zagwo-
dzi.

3u'=näf)eit, va. (tjaben) za-

szywa, zaszy.

3u'ltaljme, sf. pi -n, po-

wikszanie n. si, wzrost m.
= SSergrö|erung; przyby-

wanie «., przybytek m., przy-

mnaanie n. = 33erme|rung

;

postp m. = gortfd)ritt
; fte=

tige — rozwój m.
3u'name(n), sm. =meng, pi

=men, 1) nazwisko n. = ga=
milienname; 2) przydomek m.
= SBeiname; przezwisko n.

= ©pi^name.
äü'n&aWarat, sm. -(e)g,

pi =e, przyrzd m. do zapa-

lania, lont m.
.RÜ'nu&ar, adi. zapalny.

Bü'nöÖarfCtt, sf. zapal-

no f.

äü'nberbrctljt, sm. =(e)s, pi
»brarjte, drut przewodni u
lontu.

3Ü'n&en, I. va. (fjaben) za-

pali; (obraz.) zapali, pod-
nieca, podnieci, zelektry-

zowa; II. vn. (tjaben) za-

pali si, zaj si; III. jün=

benb, adi. i ppr. zapalajcy

;

(obraz.) podniecajcy, elektry-

zujcy.
3u'll&Cr, sm. sg, czyr m,,

agiew f., podpa m., hubka
/.; trocJcit tüte — suchy jak
hubka.

^ü'nber, sm. «g, pi —, i)

zapalacz m. (osoba); 2) lont

m., zapaka /. ; SBaffer—
lont podwodny; e[eftrifd)er

— lont elektryczny; ©d)raefel=
— lont siarkowy.

äü'nberlmitm, sm. =(e)g, pi
»bäume, sosna górna.

Bü'nbererj, sn. «eg, pi. *e,

antymon hubkowy.

^ü'nbcrVtlj, sm. =e§, pi.

=e, hubka agwiowa bukowa.
^ü'nbljölsdjen, sn. =g, ob.

Sunbholfi.

^ü'nb^olj, sn. =eg, pi
«•Jjöljer, zapaka /., patyczek

/. (do zapalania).

Bü'n&ljoljtlüdjfe, sf.pl. =n,

pudeko n. z zapakami, na
zapaki.

^ü'nbpljdjenijccfäufer, sm.

=g, pi. —, sprzedawca m.
zapaek.

^ü'nbl)ütu)en, sn. =$, pi
—, kapsla f.

BÜ'nbfraut, sn. »(e)g, pod-
sypka /. na panewk, proch
strzelniczy na podsypk.

3Ü'nb!iigd, sf. pi =n," bom-
ba/.

3Ü'ltbIrjlt), sn. *(e)g, pi.

'löctjer, zapa m., otwór za-

palny.

äü'nblunte, sf. pi =n, lont

m. do podpalania armaty.

Bü'nbnobel, sf. pi. -xx, igli-

ca f.

^ü'nbnabclgctoc^r, sn. --(e)g,

pi. "Z, iglicówka /.

3ü'nb))fanncf sf. pi =n,

panewka /. u strzelby.

Bü'nbffianneitbeifel, sm. *§,

pi. — , nakrywka f. (u) pa-
newki.

^Ü'nbjmftier, sn. =g, pod-
sypka /., proch m. do zapa-

lania.

3ü'nbröl)rd)cn, sn. -.i, pi.

— , zapalniczek m.
^Ü'nbrUtC, sf. pi. =n, prt

m. z lontem.

3ü'nbfdjtt)amm, sm. =(e)g,

pi. =fd)raämme, hubka /.

3Ü'nbftO(f, sm. =(e)g, pi.

»flöcfe, obacz ^u^^^Ute.

^ü'nbftoff, sm. -(e)g, pi. «e,

materya zapalna.

Bü'nbtoaren, sf. pi towary
zapalne.

3u'*neTjmeit, neljme, nimmft,

nimmt, na^m ju, ^abe juge=

nommen, I. vn. 1) wzrasta,
wzrosn, powiksza si;
zwiksza si; an ^letfd) —
nabiera, nabra ciaa; axx

Kräften — wzrasta na siach,

wzmaga si, wzmódz si;

2) wzbiera, wezbra; przy-

bywa; bag SBaffer t)at urn

einenSWeter äugenommen woda
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wezbraa o metr, przybyo
metr wody; bcc SDfonb, ber

Sag nimmt JU ksiyca, dnia

przybywa ; mit ben sunebrnen-

ben Sdfjren z przybywajcymi
latami; 3) postpowa, robi

postpy= g-ortfdjritte madjen

;

4) dobrze si rozwija = ge=

beiden; 4) przybiera, przy-

bra (o okach w poczosze);

II. va. wzi jeszcze co do

czego, doda.
äU'ltCljmcn, sn. =3, wzra-

stanie n., powikszanie n.

si, zwikszanie n. si; wzbie-

ranie «.; przybywanie n.;

postpowanie n., postp m.

3u'=netgcn, I. va. (baben)

nachyli (ku czemu); II. vn. i

ftd) — , vr. (baben) (einer ©adje)

nachyla si, nachyli si (ku

czemu); (obraz.) iaklinowa,

mie inklinacy, mie pocig
ku czemu, skania si ku cze-

mu; juneigenb, adi. i ppr.

in klinujcy, skaniajcy si
ku czemu.

äu'neigmtg, sf. pi -en,

inklinacya f. ;
przychylno

/., przywizanie n. ;
— JU

jmnbm faffen przywiza si
do kogo, polubi kogo.

3uitft, sf. pi. Sü'nfte, cech

«i., bractwo n. ; konfraternia

/.; bie — ber ©elebrten kasta

f„ stan m. uczonych.

3u'nfthrief, sm. =(e)3, pi.

»e, statuty pi. cechu.

Bu'nftgctft, sm. =(e)3, ka-

stowo f.

,3u'nftgelefirtc(r), sm. -n,

pi. «n, uczony cechowy.

^U'nftgcmä^, adv. stoso-

wnie do przepisów cecho-

wych.

äu'nftgettoffe, sm. *m, pi.

=n, nalecy m. do cechu,

spócechowy; towarzysz m.
zawodu = gadjgenoffe.

Bu'nft&aug, sn. =fe3, pi.

=häufer, dom m., siedziba f.

cechu.

^Ü'nfttg, adi. 1) cechowy,
zapisany do cechu; — mer»

ben zapisa si do cechu; —
mad)en zapisa do cechu; ein

=e3 §anbmer! rzemioso ce-

chowe, rzemioso majce
prawo utworzy cech; 2) na-

lecy do jakiego towa-
rzystwa.

Bü'nftler, sm. *§, pi. —,
1) cechowy m ., nalecy m.
do cechu; 2) zwolennik m.
cechów.

äU'nftmiijjtg, adi. stosowny
do przepisów cechowych.

Bu'nftmeiftcr, ^u'nftoDci*»

IttCifter, sm. = 3, pi. — , cech-

lnistrz m.
Bn'nftorbmutg, sf. pi =en,

Bunftrecfjt, sn. *(e)3, pi. =e,

Bu'nftberfaffung, sf. pi. -en,

przepisy cechowe, prawo ce-

chowe, urzdzenie n. cechu,

cechów.

.glfnfttoefen, sn. =3, urz-
dzenia 2)1. cechów, cecho-

wo /.

ält'nftaotf, sm. .(e)8, 1) pe-

danterya f., drobnostkowo
/. cechowa ; 2) pedant cechowy,

na punkcie cechu.

Bu'nftstoang, sm. =(e)3, i)

obowizek cechowy, obowi-
zek naleenia do cechu; 2)

przeszkody stawiane przez

cechy rozwojowi przemysu.
ält'Jtge, sf. pi «n, 1) jzyk

m. ; ozór ni. (wou); er tjat

eine belegte — ma oboony,
biay jzyk; ftd) auf bie —
beifsen uksi si w jzyk
(take przenonie); jmnbm bie

— BerauS ftreclen wystawi,
pokaza komu jzyk; bie —
riebt mir am ©aumen jzyk
lepnie mi do podniebienia;

eine fcbroere — baben mie
trudny jzyk, z trudnoci
mówi; eine fertige — haben
mówi prdko ; einem Ätnbe bie

— [Öfen podci dziecku j-
zyczek; jmnbm bie — löfen

rozwiza komu jzyk; eine

fdjarfe — baben mie ostry

jzyk; ba3 äßort fcbroebt mir

auf ber — , id) bab e3 auf

ber — mam to sowo na j-
zyku; ba3 £>erj auf ber —
baben co w sercu to i na
jzyku ; eine böfe — zy, zo-
liwy jzyk; geräucherte —
wdzony ozór; 2) jzyk m.,

mowa /. = ©pradje; in frem=

ben ten fprecben mówi obcy-

mijzykami
; forueit bie beutfdje

— reicht wszdzie, gdzie po
niemiecku mówi; bie — Ott

ber SBage jzyczek m. u wagi

;

4) obacz ©piftfdjtene (kolejn.);

5) ob. Sanbjunge.

Bü'ngeldicn, sn. =3, pi —

,

dim. od Bun^e, jzyczek m.

Bü'ngcin, vn. (fiaben) ru-

sza, drga jzykiem, sycze
(o wach); (obraz.) wznosi
si w ksztacie jzyków (o

pomieniu).

äu'ngenaber, sf. pi =n,

ya /. w jzyku.

3ll'ngent)ulse, sm. pi mie-

szki jzykowe.
Bu'ngenbanb, sn. «(e)8, pi.

=binber, i dim. Bu'ngenbänb»
ujeit, sn. «=3, pi — , wdzi-
deko n. jzyka; ba3 — lÖfen

podci jzyczek.

Bu'ngenbein, sn. *(e)3, ko
gnykowa.

Bu'ngenfielag, sm. =(e)s,

namu m., oboenie n. j-
zyka.

3u'ngenhlatt, sn. =(<0s, vl-

»blötter, obacz §aI3fraut.

Bu'ngenbudjftahe, sm. =n,

pi. -n, goska jzykowa.
3u'ngenbrefd)r, sm. .§,

pi. —
,
gadua w., papla m.\

szermierz jzykowy.
3ungent>refd)eret', sf. pi.

=en, gadanina /., trzepanina

/., gbactwo n.

Bu'ngcnbriife, */. pi. =n,

gruczo jzykowy przedni,

gruczo koca jzyka.

Bu'itgenfefyler/ sm. =3, pi.

—, 1) wada /. jzyka ; 2)

(obraz.) pomyka /. w m0 "

wieniu.

Bu'ngenferttg, adi. jzy-
czny, wygadany.

Bu'ngeiifertigiett, sf. jezy-

czno f
Bu'ngcnftfdj, sm. .-es, pi.

=e, izyk m. (ryba).

Bu'ngcnförratg, adi. jezy-

kowaty, jzyczkowaty.

Bu'ttgcngcfc^t sn. -(e)8,

pi *t, walka /• na jzyki.

Bu'ngcngcläufigfcit,'' sf. ob.

ßungenferttgfeit.

3u'ngcngefu)tt)iirf
sn. «=(e)3,

pi =2, wrzód m. na jzyku;
gardziel m., kurdziel m.

(u konia).

3u'ngcngrunb, sm. =(e)3,

podstawa f. jzyka.

Bifngenhaltr, sm. =3, pi
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—, kopystka /., opatka /.

jzykowa.
'
Bu'ngenfjaut, sf. i dim.

^U'nflcnljätltdjCn, sn. §, bona
wierzchnia jzyka.

3u'ngenljelb, sm. =en, pl.

=en, obacz äRauIbelb.

äu'ngenfra^er, sm. ~s, pl.

— , róg m. do obskrobywania
jzyka.

'
3«'nßcnlreüg, sm. *Je3, rak

m. jzyka, wglik jzykowy.
3ii'nsenlitymmt0,

'
*/. pl.

»en, parali m. jzyka.
äu'ttgeulaiit, sm. =(e)3, pi.

»e, goska jzykowa.
äu'ngenmirälel, sm. *%, pi.

=n, muszku jzykowy.
,Sit'itgen}jaj)tileii, 8f. pi-

brodawki jzykowe.
äu'ngenmitfdjel, sf. pi. >n,

wiesionka /.

äu'ttgeitfdjakr, sm. %, pi.

—, obacz gungenfrafcer.

Bu'ngcnf^Iag, sm. -(e)?,

pi. «f4 läge, er t)at einen guten
— dobry ma jzyk, dobry

z niego gadua.
^'ngenfc&netter, sm. «3,

pi. — , kolczatka f.

3u'ltgenf)ji^C, sf. koniec m.
jzyka.

3u'ttgenti0rfatt, sm. =(e)3,

pi. »fäCe, wypadnicie n.

jzyka.
'
3u'itgeittofirsd)cn, sn. =3,

pi. brodawka jzykowa.
Bu'nflcmDurm', sm. =(e)3,

wrzch m.

Bu'ngennmrft, sf. pi.

«roiirfte, kiebasa /. z ozoru.

3u'ngentomrjei, sf. i) na-

sada/, jzyka; 2) skrt m.
iglicy = 2Eurgel ber <5ptfc=

fcfatene (kolejn.).

3ii'ngletn, sn. =3, pi. —

,

dim. od 3unSf /
jzyczek m.

Buni'djte, adv. — macben
zniweczy, w niwecz obróci;
— roerben w niwecz pój,
obróci si, spezn na
niczem.

3«'nittcn, I. va. (baben)

jmnbm — kiwn komu go-
w, skin na kogo ; II. va.

(baben) jmnbm einen ©rufj— powita kogo lekkiem
skiniciem gowy; jmnbm
SetfaH — kiwniciem gowy
zadowolenie komu okaza.

aufnieten, va. (fiaben) za-

nitowa.

3it'ii§ler, sm. =3, pi. —,
rodzaj maej my.

Sltnu'fcc, adv. jid) etro. —
machen skorzysta z czego.

3«0't)Ctft, adv. na naj-

wyszem miejscu.

,3u'=or&ncn, va.
r

(baben)

przyda, przycza, przy-

czy.
'
^ü'-paStn, 1) vn. (baben)

porwa, uchwyci = jttgrei=

fen; 2) dopakowa, zapa-

kowa.
.gujja'f?, adv. — fommen

przyj w por.
3u'JJfen, va. (baben) 1) tar-

ga, szarpa; jmnbn am
sHrmeI — szarpn kogo za

rkaw; jmnbn am Dfjre, an
ben paaren — targa kogo
za ucho, za wosy; 2) ©eibe,

ßbarpte — skuba jedwab,
szarpie.

3u'Jfen, sn. =3, targanie

n., targnicie «., szarpanie

w., szarpnicie n.; skubanie

«., skubnicie n.

Bu'^ftaftCW, va. (Caben)

1) pokry brukiem, pytami
kamiennemi; 2) eine SBunbe
— zamkn ran plastrem.

äu'pfleinteaitt),' sf. pótno
n. na szarpie.

3u'=J)p(fen, va. (fjaber.)

zamkn palami.

3u'^ftiigcn, va. (tjaben)

zaora.

3u' s>fn)pfcn, va. (baben)
zakorkowa, zatka (korkiem).

äU'JJffetöe, sf. skubanka
jedwabna.

3u'=pidjen, Va. (baben)

smo zala, za9marowa.
Bu'^rcffcn, va. (baben)

zamkn przyciskajc.

$lir, zamiast JU ber (obacz

8u).

3u'=ratcn, va. i vn. rate,

rätft, rät, riet ju, abc juge=

raten, jmnbm — doradza
komu.

Bu'=rauncn, va. (tyaben)

jmnbm etto. — szepn komu
co (do ucha).

3ü'rbc, 3ü'rkficfer, */.

pi. =n, limba f.

3u's rt(jjneR, va . (baben) i)

doda do rachunku, doliczy,

dorachowa; 2) jmnbm ctn).— przypisywa, przypisa co
komu; ai3 ©djulb — impu-
towa, przypisywa win,
poczyta za win.

äH'rCdjnitng, */'. 1) dolicza-

nie n., dorachowanie n. ; mit
— aller soften doliczajc
wszystkie koszta, wraz z

wszystkimi kosztami ; 2) przy-

pisywanie n., imputacya /.

^U'rCd)nuitg8fähtg, adi. mo-
gcy odpowiada za siebie

;

poczytalny; nicbt — niepo-

czytalny.

3M'rdjttmtg8faljigfcit, sf.

poczytalno f.

^MfCdjt, adv. dobrze, jak
si naley, naleycie; w po-
rzdku, w dobrym stanie ; ob.

3ed)tjettig.

^ure'd)t=I>ruigett, va. bringe,

bringft, bringt, bracbte suredjt,

Ijabc jurcdjtgebracbt, przypro-

wadzi do porzdku; przy-

rzdzi.
3«rc'd)t=fi«bCH, fid) — , vr.

finbe midj, finbeft bid), finbct

fid), fanb mtd) jured)!, b,ab(

mid) jurecbtgefunbcn, oryen-

towa sie, umie si znale,
trafi.

3urc'üjt=bclfcn, fielfe, CiCfft,

fiilft, balf jurcd)t, ijabc jured)t=

gebolfen, I. va. 1) pomódz
komu w oryeutowaniu si

;

2) pokaza komu wyjcie z

trudnej sprawy, poradzi
komu; naprowadzi kogo na
dobr drog ; II. fid) —, vr.

1) oryentowa si
; 2) wydosta

si z kopotu, poradzi sobie.

'3itrc'd)t=fnmmcn, »n.tomme,
fommft, fommt, fam, läme
jurcdjt, bin gured)t gelommen,
mit etm. — 1) przyj z czem
do adu, da sobie z czem
rad; wskóra co; nrb er

bamit — ? sprosta on temu ?

mit jmnbm — zgadza si z

kim, y z kim w zgodzie;

2) przyj w por, w czas.

^urVd)t=lCflen, " va. (baben)

ukada, uoy w porzdku,
uporzdkowa

;
przygotowa

= Dorberciten.

,3ure'd)t=inadjcit, I. w.
(baben) przygotowa, przy-

rzdza, przyrzdzi : ba>

^rühftüd; — przyrzdzi ni-
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danie; ba§ 33ett — óko po-
sia; Ätciber — naprawia
suknie; bao Zimmer — po-

rzdkowa, wyporzadza, wy-
porzdzi pokój ; II. ftdj

—
f

vr. (f)abcn) przygotowa si,

gotowa sie do czego; ubie-

ra si.

3itrc'djt=riiden, va. (haben)

przesun, posun na swoje,

na waciwe miejsce.

3wce'cf)t=fctjcn, va. (haben)

ustawia, ustawi w porzdku
;

uszykowa; ftd) bie SBriTe —
poprawi sobie okulary

;

(obraz.) jmnbm ben 5?opf —
nauczy kogo rozumu.

3urc'd)Mtcttcn, va. (baben)

ob. gurecbtlegen i gurechtfefccn.

^ure'c^t=tt)Ctfcn, va. roeife,

rocifeft i raeft, rccift, mie ju=

recht, habe surechtgetüiefert,

jmnbtt — naprowadzi kogo
na drog waciw, objani,
pouczy kogo; jmnbn roegen

cttü. — zburczy, polaja kogo
za co.

,3ure'djttDeifiutfl, sf. pi. =en,

1) pouczenie n., wskazanie n.

waciwej drogi; 2) nauczka

/., reprymenda f., bura f.,
zburczenie n. = 33ertr>ct3.

^U'rcbc, sf. pi. =n, namowa
f. = Überrebung ; upomnie-
nie n. = Grmaljnung ; za-

chcanie w., zachcenie n. =
©rmunterung.

3u'rcÖClt, vn. (tjaben) jmnbm
— namawia, namówi, za-

chca, zachci kogo, per-

swadowa komu; ficb — laffen

da si namówi.
^11'tCbClt, sn. =§, namawia-

nie n., zachcanie n. ; nur
auf bein — tylko za twoj
namow, rad.

3tt'=tei$e& I. va. (baben)

jmnbm chi). — podawa, po-

da co komu; II. vn. (l)abcn)

wystarcza, wystarczy ; III.

jureichenb, ppr. i adi. wystar-

czajcy; =er ©mnb przyczyna
wystarczajca.

3«'=rctte"n, rette, reiteft,

rettet, ritt ju, angeritten, I. va.

(haben) ein ^ßferb — ujeda,
ujedzi konia; II. vn. (fein)

1) auf einen Drt — jecha
konno ku jakiemu miejscu;

auf jmnbn — jecha konno ku

komu; 2) jecha dalej konno;
tiid)tig — konno jecha tgo,
szybko.

*B«'rcitcr, sm. --§, pi. —

,

ujedacz ni. (koni).

,3u'rCttltltfl, sf. ujedanie
n. (koni).

^u'= rennen, vn. renne, rennft,

rennt, rannte ju, bin ^itge=

rannt, bied szybko ; biedz
dokd.

,3h'=ridjtcn, va. (Ijaben) 1)

przyrzdza, przyrzdzi= JU=
bereiten

;
przygotowywa, przy-

gotowa
; Scber — wyprawia

skór ; ©tein — obrabia ka-

mienie ; sporzdza, sporz-
dzi ; 2) (obraz.) etro. übel —
zepsu, uszkodzi, podziura-
wi, podrze co

;
jmnbn übet

— zbi, obi, pokaleczy
kogo; jmnbn — przystroi
kogo (t. j. powala, upoi
kogo i t. p.); fid) (feine £lei=

ber) übel, fd)ön — powala
si, odzie zniszczy.

Bu'ritfjrcr, sm. =&, pi. —

,

przygotowywacz m., przyrz-
dzaz m. ; wyprawiacz m.,

obrabiacz m.; — be 8ebcr§
garbarz m.

,3u'riu)tmtg, sf. pi. =en,

przyprawa /., zaprawa /., wy-
prawa /., przygotowanie n.;

obrabianie n.

3tt'=rtcncln, va. (haben) za-

ryglowa, zasun, zamkn
na zasuwk.

3ü'rnen, vn. (baben) gnie-

wa si; jmnbm — gniewa
si na kogo; heftig — sro-y si.

^U'^rollcn, I. va. (haben)

1) (po)toczy co do kogo, do
czego ; 2) zwija, zawija w
ksztat rulonu ; II. vn. (fein)

1) (po)toczy si do kogo, do
czego ; 2) zwija sie.

3n'=n>ften, vn. (fein) zardze-

wie.
^UtÜ'd, adv. nazad, w

ty; — ! nazad! wstecz! co-

fnij si ! ustp ! z drogi ! wró
si! geiftig — fein nie post-
pi umysowo ; in ber kultur

—

fein pozosta wjtyle w kulturze

;

nie by owieconym ;
— feinby

z powrotem ; ift er fdjon — ?

czy ju wróci? eine gahrfartc

nad) Söicn unb — bilet jazdy
do Wiednia i napowrót.

äurii'tMJeöen, vn. (fein)

wzdrygn, si; cofn si z
przestrachem.

3nrit'(M)egeDett, fich —, va.

begebe mid), begibft bid), be-

gibt fid), begab mid) jurücf,

habe
^
mich jurüdbegeben,

wraca, powraca, powróci,
wróci.

3urit
f

tf=üegdircn, i. va.

(baben) da zwrotu czego,
upomina si o zwrot czego;
II. vn. (baben) chcie wróci.

Bunl'tfsbeniciten, va. (ba=

ben) odprowadza, odprowa-
dzi z powrotem.

äurn'd'&eljalten, va. be=

halte, bet)ältft, behalt, behielt

jurüd, bobe jurücfbehalten,

zatrzyma (u siebie, dla siebie).

3urÜ r

ä&ehattung, sf. za-

trzymanie n.

Ityrii'cfDeljalrwtöSredjt, sn.

=(e)§, prawo n. retencyi,

prawo n. zatrzymania.

3urii'(f=befommen, va. be=

lomme, befommft, befommt,
befam, betäme jurüd, rjaße

^urüdbefommen, otrzyma,
dosta napowrót.

3urü'd=krnfen, va. berufe,

berufft, beruft, berief jurüd,

habe jurüdberufen, przywoa
napowrót; odwoa = ai=

berufen.

3urii'tf=öerufnng, */. pl.

=en odwoanie n.

3urii'tf= beugen, va. (h,aben)

odgina, odgi.
3urü'c(=bejn!jlcn, va, (ba-

ben) odda w zapacie,

zwróci.
äurü'dMJcsalrtung, sf. pi.

=en, zwrot m.
3urii'cf=be$iehen, fid) —

,

vr. bejiebe mid), bejiebft bid),

begieß fid), bejog mich jurüd,

ijabc mich surüdbejogen, od-

nosi si.

3urü'dbejügltu) f
adi. =e§,

Qeitroort, g-ürroort sowo
zwrotne, zaimek zwrotny.

3urit'rt=6tegen, va. biege,

biegft, biegt, bog jurüd, I;abe

jurüdgebogen,ob.3urüdbeugen.

3urü r

d=bletben, vn. bleibe,

bleibft, bleibt, blieb jurüd, bin

jurüdgeblieben, zostawa, zo-
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sta, pozostawa, pozosta
(w tyle); ju §aufe — zosta
w domu; bie Ufjr bleibt 311=

rüd; zegar spania sie; bie

©djroädje ift ifjrn oort ber

Äranffjeit gurücfge&Iie&en osa-
bienie pozostao mu po cho-

robie; in ber SBiffenfdjaft— nie robi postpów w nau-

kach; Ijinter btn 6rroartun=

gen — nie zici oczekiwa;
Ijmter jmnbm — w tyle

za kim pozosta, nie dorówna
komu.

3utii'tf=bU(fcn, va. (Ijaben)

spoziera, spojrze poza siebie,

wstecz, oglda si, obej-

rze si.

3urii'«MmHßeu, va. Bringe,

bringft, bringt, braute jurüd5

,

Ijabe ÄurütfgeßraAt, odnosi,
odnie, przynie napowrót,
przyprowadzi napowrót

;

(obraz) insi Seben — do ycia
przywróci, wskrzesi

;
jur

^flidjt — przywie znów
do obowizku.

3urii'<f-'&atterett, va. (fja-

ben) da wczeniejsz dat.

3urii'«J=beufcn f
'ta. benfe,

benfft, benit, bad)te 3itriicf,

fyahe 3urücfgebad)t, pamici
siga przeszoci, myl prze-

nosi si w przeszo; an
jmnbn, an etm. — przypo-
mina, przypomnie sobie

kogo, co.

3urii
r

tf-&j:ängeit, va. (ja=

ben)odpiera,odeprze ;(obraz.)

przytumi, powstrzyma

;

SErinen — powstrzyma zy.
&imi'&*bttfytn, vn. (ftaben)

odkrca, odkrci.
3urii'«f=&riiifH, va. (Ijaben)

wcisn napowrót.

3 utu r

d=bütfen, vn. barf,

barfft, barf, burfte juriicE,

Ijabe 3uritCigeburft, mie po-

zwolenie wróci ; id) barf
jurücl wolno mi wróci.

Bimt'tf=eilen, vn. (fein)

spieszy si z powrotem,
wraca spiesznie.

äu'rütfeit, vn. (fein) przy-

suwa si, przysun si.

3urü'(J=cr&tttett, va. erbitte,

«rbttteft, erbittet, erbat surücf,

Ijabe jurücferbeten, etro. —
prosi o zwrot czego.

.Simi'fcerljctlten, va. erhalte,

errjättft, erhält, erhielt jurüd,

Ijabe 3Urüd;ert)alten, dosta na-

powrót.

3itrü'tf=ertnitent, fid) —

,

vr. (Ijaben) przypomina, przy-

pomnie sobie.

äitrü'tferiuitentng, sf. pl.

=cn, wspomnienie 11.

äurii'rf=crol)cni, va. (b,a=

ben) odbi, zdoby napowrót.

^ürü'cf'Crftottcn, va. (Ija=

ben) zwraca, zwróci.

3urü r

cf=fa^ircn
f
fabre, fäbrft,

fätjrt, fuljr jurücf, 3urüd'ge=

fahren, I. va. (Ijaben) odwozi,
odwie, wie napowrót; II.

vn. (fein), jecha napowrót,
wróci 2) (obraz.) cofn si
zprzestrachu = juructfdjrecfen.

änrü'dfaljrett, sn. =§, &\i=

tü'cffaljrt, sf. pl. = en, jazda

/. z powrotem, powrót m.

Bimi'u^faaen, falle, fätlft,

fällt, fiel jurüd
3

, bin jurücfge»

fallen, pada, pa w ty; in

eine Äranlfjeit — wpa napo-
wrót w chorob ; bie@üter fallen

an bie gamitie SurüdE dobra
wracaj do rodziny (prawo).

3«cü'd=finöcn, vn. i fid) —

,

v«
.finbe, finbeft, ftnbet, fanb 311=

riicf, Ijabe jurücfgefunben, zna-

le drog napowrót.

äurit'tfifttefleit, vn. fliege,

fltgft, fliegt, flog 3urücf, bin

3tirücfgefIogen, lecie napo-
wrót; odlatywa, odlecie.

^«rü'rf^fttetjcn, vn. fliege,

flieljft, flieljt, flolj 3urücf, bin

3urü(fgeflo[jen, lecie napowrót.

3utÜ'tf=fttC^CU /
vn. fIief5C,

fliegt i fliegt, fliegt, f(oü,f!öffe

3urücf, bin jurücfgefloffen, py-n z powrotem, wstecz.

3urü'd=forbent, va. (ijaben)da zwrotu, upomina si o

zwrot.

Burü'äfor&cruug, sf pl.*en,

danie n. zwrotu, upominanie
n. si o zwrot.

^Urit'dfüljtbar, adi. daj-
cy si sprowadzi do...

Surü'cf-fiiljren, va. (Ijaben)

1) odprowadza, odprowadzi
napowrót, 2) sprowadza, spro

wadzi ; etro. auf beftimtnte 9?c=

geln — podcign co pod
pewne prawida; analizowa;

3) jmnbm etro. in3 ©ebäd)t=

niä — przywie komu co na
pami.

äuni'tffüfjren, sn. =§, 3».-

rü'dfüljmng, 8f. odprowadze-
nie n. napowrót; sprowadze-
nie n. do czego.

^UlÜ'dßabe, sf. pl. =n, od-

danie 11. napowrót, zwrot m.
3urü'tf=fle&eit,ra. gebe,gibft,

gibt, gab, gäbe 3iirücf, Ijabe 3U--

rüdgegeben, oddawa, odda
napowrót, zwraca zwróci.

,3uiÜ'tf=ßeI)en, vn. gelje, gef)ft,

geEjt, ging 3urüdE, bin §urttcf=

gegangen,i nazad, napowrót,
w ty, wraca, wróci ; ber

SBrief geljt gitriicE list idzie z

powrotem ; — laffen odesana-
powrót ;(obraz.) auf bie 33ergan=

genf)eit— przenie si, cofa
si w przeszo; auf bie Quet=
len— siga do róde; er geljt

im Semen 3urüd cofa si w
nauce = 3?üdfd)ritte machen

;

ber §anbel getjt jurücf handel
upada; e3 getjt mit ifjm 3urüct

le mu si powodzi, znajduje

si w stanie upadku ; bie 9?ente

tft jurüdgegangen renta spada;
bie ©ad)e ift 3uriidgegangen

sprawa nie dosza do skutku;
bie Sßerlobung ift juriitfgegan«

gen zarczyny rozeszy si.

^ltl'Ü'tf'ge^en, sn. *5, wra-
canie n

,
powrót m. ; im — w

powrocie ;(obraz.)cofanie n.si,

zmiejszanie si; upadek m.
3urü'd= geleiten, va. (tyaben)

odprowadza, odprowadzi.
,3nrü'd=geu»tnnen,m.(ljaben)

odgrywa, odegra.
ßnrit'rfgcjogcn, adi. i pp.

od suvücfjterjcn.

Bltrii'dgejOgCH^Cit, sf. od-

osobnienie «., oddalenie n. si
od wiata, zacisze«, (domowe);

in ber — (eben y w odosob-

nieniu, na uboczu.

äitrü'tNretfen, vn. greife,

greifft, greift, griff 3urüdf, b,abe

3iirücfgegriffen, chwyci co od-

wracajc si; (obraz.) auf etlü.

— przypomnie co, wróci
(w rozmowie, w rozprawie,

w ksice) do czego.

3urli'tf-örüfjen, va. (Ijaben)

jmnbn — odkania si,

odkoni si komu.
3urü'(f4)uüCit, va. Tjabe, Caft,

b,at, tjattc, rjätte jurücfgeb^abt,
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fjabe jurücfflefjabt, mie napo-

wrót, wej znowu w posia-

danie.

3urii'tf=I)ttItcn, Calte, fiättft,

Ijält, t)telt äitrücf, Ijabe juriicf»

gehalten, I. ra. zatrzymywa,
zatrzyma

;
powciga, po-

wcing-n (np. gniew.) ; wstrzy-

mywa, wstrzyma (n. p. zy);

przeszkodzi = ner()inbern;

feine ©efüfjle — ukrywa
uczucia; feine Sleinung albo

mit feiner Meinung — [nie

wypowiada swego zdania;

II. vn. i fid)— , tr. wstrzy-

mywa sie, ukrywa, nie

wydawa; mit feinem So=

Be — szczdzi pochwa; III.

gurüdfjartenb, adi. i ppr.

ostrony, baczny, skryty,

maomówny.
>$UrÜ

r

rfl)altUltß, sf. zatrzy-

mywanie «., wstrzymywanie
n.

;
(obraz.) tajenie n. ; ostro-

no f., baczno f., pomiar-

kowanie «., maomowno /.

3urii'd=IioIeti, va..

t

(Cjaben)

przywie, przynie napo-

wrót, pój po co.

^urii'tf=jaficn, I. w. (Caben)

odpdzi ; II. vn. (fein) p-
dzi, szybko jecha, bied
nazad.

3imt'(I=fämmtlt, va. (fjaben)

czesa w ty.

3urü'tf=faufen, va. (Caben)

odkupi.
$ültt'fctt\)Xtn, vn. (fein) po-

wraca, powróci; odwróci
si = fid) jurüctoenben.

^UrÜ'rffe^ren, sn. =3, wra-

canie it., powrót m. = 3tüd'=

lel;r.

3urii'rf=fommcn, va. fomme,

fotnmft, fommt, fam, tam ju=

riicf, bin surücfgefommen, po-

wraca, powróci, wróci ; non
einer Steife — wróci z po-

dróy
;

jurüdgefommen fein

wróci,by[z powrotem ;(obraz.)

auf einen (egenftanb powróci
do przedmiotu, jeszcze raz

mówi o przedmiocie; er

lommt immer barauf gurüri

cigle do tego wraca, o tern

mówi; um barauf gurucfjufom»

men by do tego wróci ; non
feiner Meinung — odstpi od
swego zdania; in feinen 3Ser=

fjättmffen
—'podupa= r;erun=

terfommen.

3urii'cf=IiJnncn f
vn. fann,

fannfr, fann, fonnte, fönnte

jurücf, Ijabe gurüdfönnen, módz
wróci

;
(obraz.) er fann nidjt

mefjr gurüä5 nie moe ju
cofn swego sowa.

OlirÜ'rffMlft, sf. powrót m.
= 3ucffel)r.

3urii'rf=Ia|"|"en, va. raffe, Iäf=

feft i läfjt, liefj jurüä, i)abe

guriicfgelaffen, 1) pozostawi,
zostawi .za sob; bie Soten

auf bem (£df)fad^tfelbc — zosta-

wi trupy na placu boju;

feinen Qmtfel — nie pozostawi
adnej wtpliwoci; porzuci
= im ©tid) laffen ; 2) pozwoli
powróci; bie ßurütfgelaffenen

pozostali pi.

äurv'tflafimig, sf. pi. =en,

pozostawienie «.; opuszczenie

n., porzucenie n.

3iuü'cManfen, Vn. raufe,

läufft, läuft, rief gurürf, Bin

jurücfgeraufen, bied napowrót;
pyn wstecz (o wodzie).

$urii'(f4cgen, va. 1) odka-
dacj odoy na bok; fid)

—
oprze si; eine ©trecfe SBege
(geljenb, reitenb, fafjrenb, frie=

djenb) — uj, ubiedz, ujecha,
upezn kawa drogi; eine

Steife — odby podró; bie

©d)ure — ukoczy szkoy;
ba§ gefjnte 2>aljr — skoczy
dziesity rok; 2) ©elb — od-

kada, odoy, oszczdza,
oszczdzi pienidze.

äurü'dMeJinen, va. (tyaben)

oprze; ftd) — , vr. opiera
si, oprze si tyem, w ty.

3UT\\'d4titt\l, va. (tyaben)

skierowa w ty, na powrót.

3imt'dMenfen, w. {tjafon)

naprowadzi, nakierowa na-

powrót.

3itrü'tMtefern, va. (Ijaben)

dostawi napowrót, odesa.
Biirü'tfmarftO, sm. =e§, ob.

Sfticfmarfd).

Buru'tf=marfcljteren, vn.

(fein) maszerowa w ty, cofa
si w porzdku.

3imi'tf=nteU)en, i. va.(l)ahtn)

1) odpowiedzie; 2) poda
raport onierzom w tyle sto-

jcym (wojsk.); II. fid) —

,

vr. (Ijaben) zgosi si w po-
wrocie.

3iirü'tf=mijßen, vn. mag,
tnagft, mag, mod)te, möd)te

jurücf, Cabe $urücfgemod)t,

chcie wróci; ia) mottete ju=>

XÜd chciabym, radbym wróci.
3urü'rf=miiffen, vn. (tyaben)

musie wróci; ber ©effel tmi|

roetter gurücf krzeso trzeba

dalej cofn.
ätirü'cfnaljme, sf. pi. =n,

odebranie n. napowrót; (obraz.)

cofnicie »., odwoanie n.

3urii'cf=ne^men, va. nefjme,

nimmft, nimmt, naljm, näbme
gunio*, Ijabe guriicfgenommen,

odbiera, odebra, wzi na-

powrót; (obraz.) cofa, cofn,
odwoywa

;
fein Sßort— cofn

sowo; eine Seleibigung —
cofn obraz; ein Verbot —
cofn, znie zakaz.

3urh'rf=niitigen, va, (Ijaben)

zmusi do powrotu, do od-

wrotu.

i&utü'd'tptafttn, m. (fein) od-

bija si, odbi si; (obraz.)

odskoczy, cofn si z prze-

strachu.

^Urii'tf^rattcn, sn. =3, od-

bijanie n. si, odbicie n. si.

3tirü'tf=rerijHeit, va. (babe)

(1 liczy wstecz; 2) odracho-

wa, odliczy, odcign.
3«rä'tf=rctfcn, w«.'(fem) wra-

ca z podróy, jecha na-

powrót.

3uni'tf=reiten, vn. reite,

reüeft, reitet, ritt gurücf, bin

gurücfgeritten, wraca konno,

jecha napowrót.

Burü'tf-roflen, va. (Ijakn)

(po)toczy nazad; vn. (fein)

potoczy si nazad.

3urü'rf=rui>ew, vn. (Ijaben)

wiosowa w ty; wraca
wiosujc.

3urii
;

cf»rufen, va. rufe, rufft,

ruft, rief jurücf, Ijabe jurüd
5-

gerufen, (przy)woa napo-

wrót
;
(obraz.) fid) etnm in3 ®e=>

bäd)tni§ — przywie sobie

co na pami, przypomnie
sobie co

;
jmnbn in Seben —

do ycia kogo przywoa.
äurii'tfrufung, sf. pi. -en,

przywoanie n. napowrót.

3utü'rf=fagcn, va. tyaben)

powiedzie napowrót, od-
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powiedzie
;
jmnbm ©rüfje —

(äffen wzajemnie kogo po-
zdrowi.

,3urii'd=fdjaffeH, va. (IjaBen)

odstawi, odwie, odnie
nazad.

Buriftfsfcfjattei!, vn. (tyaBen

i fein) oddawa odgos.

Burii'tfsfdjaitbent, »».(fein)

wzdryga sie, wzdrygn si.

3urü'tf=fd)aiicu, w. (BaBcn)

spoziera, spojrze za siebie,

obejrze si
;

(obraz.) auf bie

3SergangenI)eit — rzuci okiem
na przeszo.

Burii'tf=fdje»c(jen, va. (ijaBen)

odstrasza, odstraszy, spo-
szy.

,3ttrii'tf=fdjitfeit, va. (IjaBen)

odsya, odesa (napowrót).

3urtt'tfftfjitfcn, sn. =§,

^UrÜ'rfidjtrfUHg, sf. odesa-
nie n.

3urii'if=fjf)te6cii, va. fdjieBe,

fc&iebfr, fdjieBt, fd)oB jurücf,

IjaBe juriidgefdjoben, odsun
nazad, w ty; jmnbm ben @ib
— odkaa komu przysig.

3itrü'cHd)ieften, vn . fcbiefse,

fcfitefjeft i fc&tefjt, fcfiiefjt, fcrjo^

jurücf, IjaBe jurutfgefcfioffen,

odstrzela, odstrzeliwa.

3urü'rf=f^iffcn, ««. (fein)

wraca, wróci na drodze

wodnej, okrtem.
3urü'tf = f<fjlageit, fcfitage,

fcBlägft, fcBIäg-t, fd&fog, fd&rügc

jurücf, gurüägefcBiagett, I. t-a.

(IjaBen) 1) odbija, odbi (przez

uderzenie n. p. pik); 2) od-

piera, odeprze (n. p. nie-

przyjaciela); 3) odwija, od-

win (n. p. rkaw, paszcz,
woalk); 4) odpowiedzie ude-
rzeniem na uderzenie ; II. vn.

(fein) 1) scbowa si, ukry
si, rzuci si na wntrzne
organy (medyc.) ; auf ba £er$— rzuci si na serce

;
jurü(J=

gefcBlagener ©cbraeif poty kry-

jce si; 2) bie greife finb

juriicfgefcBkgen ceny spady.

3urit'rf=fIctd|Cn,«w.fd)rcid)e,

fc&leicBft, fdjletdjt, fcpd) gurücl,

bin jurütfgefd)Ud)en, cicbaczem
si cofn.

3urii'rf=fdjlc^cn, va. (tyaBen)

wlec nazad.

äitrü'tHdjIeu&ent, va. (&a=

Ben) rzuca, ciska, rzuci,
ciska nazad, w ty.

3ttrü'rf=fd)tiefjcu, vn. fd)tie=

|c, fd&liejjeft i fd&liejjt, fd&liejjt,

fcrjfo^, IjaBe jurücfgefdjloffett,

wnioskowa wstecz, odwro-
tnie; Don "oni Sßtrtungen auf
bie Urfad)e — ze skutków
wnioskowa o przyczynie.

3urü'tf=fdjneücit, i. Va. (Ija=

ben) ciska, cisn w stecz

w ty; II. vn. (fein) rzuci
si wstecz, w ty.

j$im\'d=W)ttdtn, i. Va. (lja=

ben) odstrasza, odstraszy;
II. vn. fcfjredfe, fdjricffr, fd)rictt,

fdjraf, fdjräfe jurücf, bin jurücf=

gefcbrocren, vov dm. — wzdry-
ga si na co.

Buni'if=fdjm6en, va. fd)rei=

Be, fdjjreibft, fcbretBt, fc&rieB

jurüct, IjaBe gurüctgefcßrteBen,

odpisywa, odpisa.

3nrü'rf=fd)i'Citen, vn. fcfireite,

fdjreiteft, fd)reitet, fd)ritt pivM,
bin 3itrüc!gefd)ritten, cofa sie,

cofn si.

3«rü'd: : f(f)tt)immcn, en.

fd)ratmme, fd)n)immft,fd)tt)immt,

fcBroamm juritcF, bin $uxM=
gefcjjroommen, wraca, wróci
pywajc.

äitru'cHegeln, vn. (fein)

wraca, wróci wiosujc.
^ilrit'tf=feljen, vn. fefie, ftefift,

fiefit, fal) jufiicf, IjaBe jurud»

gefeljen, ob. Suriiclfdjauen.

3urii'cf=fcl)nen, fid) —, w.
(IjaBen) pragn powrotu; fid)

nad) §aufe — tskni do
domu.

^urü'd=fcin, vn. (fein) er

ift au§ ber ©tabt nod) nicfit

jurüd jeszcze nie wróci
z miasta; in einem ©egenftanb
— pozosta w tyle w jakim
przedmiocie.

3urü'cf=fenbett, va. fenbe,

fenbeft, fenbet, fanbte i fenbete

jurücf, IjaBe juriicSgefanbt i

jurüctgefenbet odsya, odesa
(napowrót).

äurii'tffettbung, sf. pi. -en,

odesanie n.

Burü'dMefcett, va. (IjaBen)

1) odstawi nazad, napowrót
postawi na swoje miejsce;

3Baren — odstawi, odoy,
na bok wybrakowane to-

wary; 2) (obraz.) jmnbtt —

upoledza, upoledzi kogo;
ponia kogo, uwacza, ubli-

a, ubliy komu.
Bimt'tffctjimg, sf. pi. «en,

1) odstawka /.; 2) (obraz.)

upoledzenie n., ublienie «.,

uwaczanie n.

äurü'cHtnfen, vn. finie,

finfft, ftnft, fant, fänfe jurüct",

Bin gurücfgefunren, upada,
upa (w ty, napowrót);
(obraz.) in baö alte Safter —
na nowo popa w dawny
naóg.

autii'rf=foUen, vn. (baBen)

id) foli Ijeute gurüc! powinie-
nem dzi wraca, wróci.

3urii'tf=fjnelen, vn . (CaBen)

bie $ugel — odegra (par-

tnerowi) kul.

Buni'tHflWtflen, vn. (fein)

powróci na pdzcym koniu.

^urü'tHflrittßen, vn. fprin*

ge, fpringft, fpringt, fprang
Surücf, Bin jurücfgefprungen,

odskakiwa, odskoczy w ty.

3urii'tf=ftel)en, vn. ftef»e,

fteijft, fteljt, ftanb gurütf, Bin

i B,aBe jurüdfgeftanben ;

1) sta w tyle ; 2) (obraz.)

by upoledzanym, zaniedby-

wanym; f)inter jmnbm —
by poledniejszym od kogo;

3) von etm. — odstpi od
czego, zrzec si czego =
t>erjicl)ten.

,3urü'rf=ftcÄen, vn. (IjaBen)

1) postawi napowrót, na
swoje miejsce; odstawi,
odoy na bok; 2) eine lll)r

— cofn zegar; 3) jmnbm
fein 33ud) — zwróci komu
ksik.

^ltrii'cfftellMtg, sf. posta-

wienie n. napowrót; odo-
enie n. na bok; zwrot m.
czego.

$l!rii'd>ftOfóeH, va. ftofje,

ftöfieft i ftßjjt, ftö^t, frtej»

gurüc!, B^aBe jurücfgefto^en,

odpycha, odepchn, odbija,

odbi, odszturchn; (obraz.)

odstrcza, wywoywa nie-

smak, antypaty.

3ltrÜ'tf|"tO&img, sf. odpy-
chanie «., odepchnicie n.

3urü'rf=ftofung§fraft, sf.

sia odpychajca.

Burü'tfftrabjen, va. (B^aBen)

odbija (promienie); vn. (B,a=>
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ben) odbija si (o promie-

niach).

^lirü'cfftrttljltinfi, Sf. odbi-

janie n. sic (promieni).

.Burü'rf-ftrcidKn, va. ftreidje,

ftreidjft, ftreirf)t, ftriclj jurüd,fiabe

jurücfgeffridien, odgarnia, od-

garn w ty (n.-p. wosy).

3it'rii'tfstreifen, va. (baben)

bie $rmel — zaoy, podka-

sa rkawy; vn. (fein) w ty
si cofa.

'Burii'cMtrümeit, vn. (fein)

strumieniami pyn nazad;

bte gufcbauer ftrömten jurüä
tumami wracili widzowie.

3uru'c(=ftwrscn, vn
%

(fein) 1)

run w ty; 2) wróci szybko.

ßimi'cMaumeln, vn. (fein)

zatoczy sie, zachwia sie w
tyl.

3urii'tf=telegraMiereii. »o. i

»M. (baben) odpowiedzie tele-

graficznie.

3urü r

(f=tragen, va. trage,

trägft, trägt, trug, trüge ju=

rücf, Ijabe jurücfgetragen, od-

nosi, odnie (napowrót).

BurÜ'cMtetbetMreibe^reibft,

treibt, trieb jurütf, jurücfgetne=

ben, L,va. (Ijaben) odpdza, od-

pdzi nazad ; odpiera, ode-

prze (n. p. nieprzyjaciela); ba§

SSielj nad) §aufe — zapdzi
bydo do domu; II. vn. (fein)

pdzi napowrót (gnany pr=
dem).

3itrit'cftretl>uitg, sf. pi =en,

odpdzenie n. ; odparcie n.

(n. p. nieprzyjaciela).

3urii
r

d=ti:eten,«».trete,trttt[t,

tritt, trat, träte jurücf, bin 311=

rücfgetreten, 1) cofa si, co-

fn sie, ustpi (krok) w ty;
bie ©efbroulft ift jurütfgetre»

ten puchlina wklsa; ber {Ctllft

tritt in fein Söett gurücf rzeka

wraca do swego koryta; in

ba ^rinatleben — cofn si
do ycia prywatnego ; Don einer

©telle — ustpi z posady;
uon einer ^anbibatur — zrzec

si kandydatury, odstpi od
kandydatury; 2) (obraz.) zrzec

si, ustpi = oerjicbten.

Stttft'f!treten, sn. =§, co-

fnicie n. si w tyl; ustanie
n. (n. p. choroby); dymisya/.,
ustpienie n. (z posady); zrze-

czenie n. si = SSerjicbt.

^ltrü'tf=tim, vn. tue, tuft,

tut, tat, täte jurücf, fyabe ju=

rücfgctan ; etro. — postawi, po-

oy co na swoje miejsce;

einen ©d)ritt— cofn si o

krok.

3Hrii'tf=iifierfefcen, ya. (l)a=

ben) (prze)tómaczy znowu
na jzyk pierwotny.

3ürü'if=uerlangeH, I. w.
(baben) da zwrotu; II. vn.

(fjabeu) nad) §aufe — tskni za

domem.
3ltrÜ'rf=üerjet}eu, I. vn. (l;a=

ben) przywróci do dawnego
stanu; einen ©d)iiter — prze-

nie ucznia do niszej klasy;

II. fid) — , vr. (Ijaben) przenie
si myl (w przeszo).

Bwrü'öt)erfe|uitfl,Ä/.— eines

©d)üler3 przeniesienie n. ucz-

nia do niszej klasy; — in

einen früheren 3"f^"o przy-

wrócenie n. do dawnego stanu.

3urü'tf=Uetö)etfen, vn. (Ca=

ben) = jurücfroeifen.

Surü'tfüertocifung, sf. pi
=en, ob. guriiefroeifung.

3urii'tf=tt)äljen, vn. (haben)

potoczy nazad; (obraz.) bie

©cbulb auf jemanben — win
zwali na kogo.

3urü'tf=toani)ern, vn. (fein)

wdrowa, wróci nazad.

'3urii'tf=uicidjeit, *«• uieidje,

roedjft, wetd)t, roiefi, gurucJ, bin gu=

rudgetoicbeit, cofa si, cofn
si,ustpi (take przenonie).

"Buni'tftöeidjCU, Ml. =§, co-

fanie n. si, cofnicie n. si,

ustpienie n.

3urü'(f=tDeifen, roeife, roeifeft

i roeift, roieS gurüd, Ijabe jutücJ»

geroiefen, I. vn. jmnbn —
odprawi, nie przyj kogo

;

etio. — odeprze, odrzuci,
odpali co; II. vn. auf etra.-

—

wskaza na co, odwoa si
na co.

äurü'döjeifmtfl, sf. pi =en,

1) odrzucenie «., odpalenie ».,

nieprzyjecie n. ; 2) (take :)

Burü'tfüerujetfung, sf. -pi
=en, wskazanie n., odwoanie
n. si na co.

3imi'cf=tDeubeit, n)enbe,n)en-

beft, roeubet,roanbte i roenbete

tfXvM, l)abe jurudrgeroanbt

i auriicfgcroenbet, I. va. od-

wróci, obróci w ty; II. fid) —

,

w. odwróci si, obróci sie

w ty.

,3ui'tf=tDerfen, va. roerfe,

nnrfft, nrft, roarf, roürfe ju=

rücf, habe jurüdlgetDorfen, od-

rzuca, odrzuci, rzuca, rzu-

ci (nazad, w ty) ; ©trabjen —
odbija promienie ; ben 33al(

— odrzuci pik ; ben 9Jantel
— odwin paszcz ; ben geinb
— odeprze nieprzyjaciela;

'öin Äonf — gow w ty
zwiesi.

Surü'ättierfeH, sn. <=§,

^MtÜ'ÖttierfHng, sf. odrzuca-

nie n., odrzucenie n. j od-

bijanie «., odbicie n. (pro-

mieni).

äurü'cfuierfiingSttJtnfel, Sm.

=3, pi — , kt m. odbicia

(promieni).

3urii'rf=U)irfen, w», (baben)

ob. Diucfnrfen.

3urü'd=tootten, vn. rotH,

nflft, raili, wollte juriief, Ijabc

jurücfgeraollt, chcie wróci.
3urü'tf=tDÜnfd)eH f I. va.

(Ijaben) etra. — yczy sobie

powrotu czego; II. vr. fid) —

,

(tjaben) fid) nad) §aufe — y-
czy sobie, pragn powrotu
do domu.

3urii'cf=äa!jICH, va. (Ijabcn)

spaca, spaci, zwraca,
zwróci; (obraz.) jmnbm für

etiD. — odpaci komu za co.

Bütü'dialjiimg, */. pi. =en,

opata /., zwrot m.

äitrü'cf^teljen, jielje, jte^ft,

jieljt, 50g, 3Öge gurücf, jutütf-

gebogen, I. va. (fjaben) cign,
pocign nazad, w ty, cofa,
cofn; "tien 2(rm — cofn
ramie; feinen 2Intrag — co-

fn swój wniosek; einen 33e-

fel)l— odwoa rozkaz
;
(obraz.)

feine §anb non jmnbm —
przesta wspiera kogo, po-

maga komu; II. vn. (fein)

in feine früljere Sßoljnung —
wróci, sprowadzi si znów
do dawnego mieszkania; wró-

ci, przylecie napowrót (o

ptakach wdrownych); III.

fid) — , vr. *(l;aben) cofa si,

cofn si, usuwa si, usu-n si; fid) in gefebioffetten

©liebem — cofa si, cofn
si w zwartych szeregach

(wojskow.); fid) »om Slmte
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— usun si, ustpi z urz-
du; fid) tron ber SBütjue —
opuci scen; fid) gänjüd) —
usun si zupenie od wszel-

kich spraw, rozpocz ycie
na osobnoci; IV. gurücfgc^o»

gen, pp. i adi. =c Scbeit ycie
na osobnoci, na ustroniu,

zdaa od wiata; — lefrett y
na osobnoci.

^MtÜ'rfjte^linfl, */. cofauie

«., cofnicie n.

äUIÜ'rfjttg, sm. =eS, ob.

Stiicfjug.

^u'ntf, «w. =(e)§, .pJ. =e,

woanie ;». na kogo, odezwa

/., krzyk m., okrzyk m.\ Bei-

fälliger — aklamacya /., po-

klask m.

pU'=rufcn, rufe, rufft, ruft,

rief su, IjaBe jugcrufcn, I. va.

(fjaben) jmnbm etro. — ode-

zwa si z czem do kogo,
zawoa co do kogo; jmnbm
SBetfau" — klaska komu wród
okrzyków ; II. vn. jmnbn —
woa kogo z daleka.

3u'=riUtben, va. (IjaBen) za-

okrgla, zaokrgli.
äVrmtblUtg, sf. zaokrgle-

nie n.

Su'=riifteit, va. (IjaBcn) przy-

gotowywa, przygotowa,
przysposobia, przysposobi

;

©tfjiffe — zaopatrywa, za-

opatrzy okrty w przybory
(wojenne); baS !QCtV — uzbra-

ja wojsko.

Bw'tÜftltng, sf. pi. =en, przy-

gotowanie n., przysposobienie

n. : zaopatrzenie n. w potrze-

by, w przybory.

$U'fdnC, sf. pi. =n, przy-

rzeczenie n., obietnica f. ;

feine — nicBt Balten nie do-

trzyma przyrzeczenia.

Bu'=fancn,' I. va. (rjaBen)

1) przyrzeka, przyrzec, obie-

cywa, obieca = ucrfpredjen/,

2) jmnbm etro. auf ben £op'f
— oskara kogo otwarcie

;

otwarcie, w twarz komu po-

wiedzie, e to lub owo zro-

bi; II. en. (IjaBen) 1) odpo-
wiada = cntfprcdjcn ; suy
= Betragen

;
podoba si, przy-

pada co smaku = paffen;

biefe ©pcifc fagt mir nicBt 511

ta potrawa nie suy mi ; 2)

obieca, e si przyjdzie, e

sie co zrobi = t>crfprcd)cn JU
tommen, etro. 51t tun; III.

jjUfagmb, ppr. i adi. odpo-
wiadajcy, przypadajcy do
smaku, przyjemny.

^llfO'mmClt, ach\ razem,
pospou, spoem, wespó.

Bwfa'nuncn-orkiten, 1. vn.

(BaBen) razem pracowa; II.

va. (fjaBen) napracowa (wiele)

;

jmnbn — wypra, wymóci
kogo, skór komu wyoi.

^ufcrmniciplmuat, va.

(BaBcn) zbija co, zbi co (na

kul); fid) — , vr. (IjaBcn)

zbiera si, zgromadza si
na kup.

3ufa'"mmcit=fietpcit, Bcifjc,

Bcifjeft i Bei&t, Bcifjt, Bijj ju=

fammcn, IjaBcjufammengcBiffen,

pogry; bic Ijäfine — ciska,
cisn, przyci, zaci zby.

3itfa'ntmen*befommn, va.

Bcfomme, Bcfommft, Befommt,
Belam, Bcfämc gufammcn, IjaBe

jufammcuBctommen, dosta ra-

zem ; zebra.

3«f(i'ntmcn=6crufcit, va. Bc=

rufe, Berufft, Beruft, Berief ju=

fammcn, ija&c jufatnmen=

Berufen, zwoywa, zwoa.
äufa'mmcn&cnifung, sf. pi.

=cn, zwoywanie n., zwo-
anie n.

3ufa'mmeit=kttcln, va.

(rjaBen) naebra, uebra, e-
branin zebra.

3«f a'ntmen=t>tubCH, va. Bin=

be, Binbcft, Btnbet, Banb, Bänbe

5ufammen, BaBc gufainmcn=
gebunben, 1) zwizywa, zwi-
za (razem, do kupy); 2)

oprawia, oprawi, razem.

3nfa'tttmctt=l)tttClt, va. Bitte,

Bitteft, Bittet, Bat, Bäte 3U=

fammcn, fyaBe jufammcngeBetcn,
zaprosi kogo wraz z inny-

mi ; sprasza, sprosi, naspra-

sza.

Bufa'mmcn=Maf en, va. Bfofe,

Bläfeft i Btäft, Blies gufammen,
[)abe jufammengeBlafen, 1)

strbywa, strbi do kupy;

2) zdmuchiwa, zdmuchn w
kupk

.

3itfa'mmeu=Meikn, vn.

BteiBe, BletBft, bleibt. Blieb ju=

fammcn, bin jufammcngcblic=

Ben, pozosta, zosta razem.

3»fn'mmcit=I)orncn, va.

(tjaBcn) (na)poycza,
yt-tyi z wszystkich stron.

Bufa'tnmen^braitcit, va.

(l)abcn) nawarzy.
3itf(t'itimen=brccI)C!i, breche,

Brtcfeft, Bricht, bract), bräcfjc

jufammm, jufammcngcBrodjcn,
I. va. (fjaBcn) ama, poama
na kawaki, do szcztu; II. vn.

1) (fetn) ama si, poama
si, rozpa si na kawaki

:

2) run, upa; im geuer
albo unter betu ©ctjufj — pa,
ledz w ogniu, od strzau.

3ufa'mmcH=urinn,eit, ta.

Bringe, Bringft, bringt, brachte,

Brächte jufammcit, B,aBe ju=
fammcngcBradjt, znosi, po-
znosi, znie (do kupy), zgro-

madza, zgromadzi ; ©elb,

Vermögen — zbiera, zebra,
pienidze, nagromadzi ma-
jtek; groci ©cgner — zbliy
do siebie dwóch przeciwni-

ków, pogodzi przeciwników.

äufa'ntmcnunidj, sm. =(e)g,

upadek m., runiecie n
;
(obraz.)

— etneä (Sefd)äftöljaufe§ upa-
dek m., bankructwo n. domu
handlowego.

3ufn'mmcH=i)arI)Cit, va.

(fjaben) eine Heine Summe —
zaoszczdzi, zebra ma
sum z wielkim wysikiem,
morzc si godem.

3itfa'ntmcn=briinpcn, ra.

(BaBen) ciska, cisn, sto-

czy (do kupy), skupia, sku-

pi; 'jufammengebrängter ©tu
zwizy styl.

Biifä'mmcit'brdjen, pa.

(BaBcn) skrca, skrci.
äufo'min'ciibrHötiaV, adi.

stoczny, stoczysty.

^»fa'mmcnbniä'linilctt, */.

stoczysto ;'.

3wf(i'ntntc'n=bfucfcn, ra.

(f;aBcn) razem (wy) Irukowa.
3ufa'ntincH=briiifcit, va.

(IjaBcn) ciska, cisn, sta-

cza, stoczy ; zmi.
äufa'mmcubnirfcr' sm. =0,

zwieracz m. (misie).

3ufo'mmcn=cffdt, »a. effc,

iffeft, i^t, a& jiifammen, BaBc

jufammengegeffen, l) razem
je : 2) zje (duo); roa§ ber

— fann! co te ten moe
zjesc

!

'

Suf«'ntmcn=fal)ren, faljre,

Sfnlenber, S!eutfcf)=})oInifd)e8 SffiorterBn. 59
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fäfjrft, fäljrt, fufjr gufammen,
&ufammengefaljren, I. va.

(fyaben) wozi, wie razem

;

zwozi, pozwozi (u. p. drze-

wo z lasu); II. on. (fein) l)

jecha razem; mit jmnbm —
jecha z kim razem, towa-

rzyszy komu w podróy; 2)

bie |$üge fiifircn jufammen
pocigi zderzyy si === gegen=

ctnanbcrfafjren; 3) (obraz.) (oor

©djredfen) — przerazi sie,

przelkn sie, przestraszy
si; "beim ©cf/lafe — wstra-

chna sie we nie.

äitfa'ntmeitfaü, sm. =(e)§,

upadek m., ruina f.; — non
©rbretd) zaspa ziemna.

^ufa'mmcn^faüen, va. falle,

fällft, füllt, fiel jufammen, fein

jufammengefaUen, 1) wali si,

zawali si, zapa si; usu-n si (o ziemi); 2) (obraz.)

spada z ciaa, chudnie (o

osobach) ; 3) przypada na ten

sam czas; 4) razem pada,
spada sie, czy si, scho-

dzi si (o promieniach).

3ufa'mmen=faUen,; va.

(tjabcn) sfadowa, skada,
zoy (zaginajc n. p. pa-
pier).

3ufa'mmcn=faffcn, va.

(fjaben) bra, zebra, obejmo-
wa, obj (rk) razem

;

(obraz.) ba§ ©cnije — zebra
cao w jedno; feine ©eban=
len — zebra, skupi myli;
foirg — zebra krótko, zreka-

pitulowa; ju einem ©nftem
— zebra, uoy w system;

gufammenfaffenb, ppr. i adi.

cao obejmujcy, skupia-

jcy; bie §ctupt'fad)en 3ufam=
menfaffenb sumaryczny.

Bufa'ntmenfaffimg, sf. pl.

=en, zebranie n. caoci ; furje
— rekapitulacya f., krótkie

streszczenie; epilog m., za-

koczenie n. = ©cblufjroort.

Bufa'nttnenfegcn, va. (baben)
zmiata, zmie (do kupy).

3ufa'mmen=ftnbcn, finbe,

finbeft, ftnbet, fanb, fänbe gu=
fammen, f)abe jufammengefun=
ben, I. va. znale razem;
id) fann meine ©adjen niebt— nie mog znale, zebra
moich rzeczy ; II. fid) — , vr.

spotka si, zej si gdzie

razem, by z kim gdzie ra-

zem.

3iifa'jnmen=f(cd)tcit, Va.

fledjte, ftidjtft, flidjt, ftod)t,

flödjtc gufammen, Ijabc jufam»
mcngeflocrjten, splata, sple.

3Hf(i'ntntcn=fltc!cn, va.

(Ijaben) poata, zlata; (obraz.)

ein 23ud) — zlepi, sklei,

skompilowa ksik.
3itfa'mmen=fiiegcu, vn.

fliege, fliegft, fliegt, flog jtt=

fammen, bin gufammengeflogen,
zlatywa si, zlecie si, po-
zlatywa si.

3ufa'mrnn=f(ie&eu, vn.

flicke, fliegft i fliegt, flo£, flöffe

jufammen, bin jufammen»
gefloffen, 1) spywa si, spy-n si, zlewa si, zla si,

czy si (o rzekach) ; zlewa
si, zla si (o barwach); 2)

schodzi si licznie w jakiem
miejscu (o ludziach).

3wfa'mmcn=p^cn, va.

(baben) spawia, spawi (na
jedno miejsce).

Bufa'mmeruflufc, sm. =ffe§,

pl. sfliiffe, 1) spywanie w.,

spyw m., czenie n. si
(rzek); zlewanie n. sie, zlew
m. (rzek lub barw) ; ciek m.\
schodzenie n. si (rzek, ludzi

i t. p.); 2) (obraz.) — non
3Jienfd)en napyw m., zbiego-

wisko n. [ludzi; — non Um=
ftanben stek m. okolicznoci.

ä«fa'mmcn=frtcrcn, vn.

friere, frierft, friert, fror, fröre

jufammen, bin jufammenge=
froren, zmarzn (do kupy).

3ufa'mmen=fitgcn, va.

(babett) skada, zoy, po-
skada ; spaja, spoi ; czy,
zczy; alfen — zrbie.

Bufa'mmenfügurtg, 'sf pl.

=en, skadanie n., spajanie «.,

czenie «., poczenie n.
'

$ufa'mmen=ful)ren, va.

(fjaben) sprowadza, sprowa-
dzi (do kupy); poczy.

,3itfa'ntmen=gebeit,
'

va. gebe,

gibft, gibt, gab, gäbe jufam=
men, tjabe jufamtnengegeben,
1) razem, wspólnie da; 2)
ein %QL(XX — da lub parze;

3) fid) — poczy si (wzem
maeskim).

,3iifa'mmen=ntf)en, vn. gebe,

gebft, gebt, ging jufammen,

bin jufammengegangen, l) i
razem

;
(obraz.) robi co

wspólnemi siami, w spóce
z kim ; 2) spoi si = fid)

fcfjliefjen ; 3) upada na si-

ach, skurczy si.

3itfa'mmeH=geprcn, vn.

(fiaoen) nalee do siebie.

3«ffl'mmcngcptig, adi.

nalecy do siebie, do tej

samej rodziny; tworzcy ca-

o; równy = gleichartig.

äufa'ntmengeljiSrigfeit, sf.

przynaleno f. do siebie;

równo /. = ©leidjartigfeit.

3ufa'ntmen=geraten, vn.

gerate, gerätfr, gerät, geriet

jufammen, bin jufammenge=
raten, 1) spotka si, zdyba
si ; 2) posprzecza si.

3ufa'ntmcn=gefetten/ va.

(baben) sprowadzi kogo
z drugim; poczy.

,3iifa'mmengfe$t, adi. zo-
ony.

3ufß'ntmen=gieften, va.

giejje, giefjeft i gießt, gtefjt,

gofj, göffe jufammen, bab
jufammengegoffen zlewa,
zla, pozlewa.
3ufo'mmcn=grenäcn,

t

vn.

(baben) graniczy, styka si.

Bufa'mraenljatt, sm . =( e)g,

1) trzymanie n. si kupy, po-

czenie n. ] 2) konsysteneya

/., spój m., spójno /., t-
go /., miszo /. = ge=
ftiglett; 3) (obraz.) zgoda f.,

cise wzy (midzy dwiema
osobami).

3ufa'mmcn=Ijatteri, balte,

bältft, Ijält, Inelt jufammen,
b^abe jufammengebalten, I. va.

1) trzyma w kupie, razem;

fein ©elb — nie trwoni pie-

nidzy ; 2) etroa mit etro. —
porównywa, porówna co

z czem = »ergleidjen; II. vn.

1) trzyma si kupy; 2)

(obraz.) czy sie razem.

äufa'mmettljaitctt, sn. =3,

Bufa'mmenljrrttiing, sf. poró-

wnywanie «., porównanie «.

äitfa'ntmenljang, am. -e§,

pl. =b,änge, l) (— non Körper-
teilen) spoisto /., spoito
/. ; 2) (obraz.) zwizek m.,

styczno /.; engen — unter»

einanber b,aben wiza si
cile ze sob; — bet ©e=
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banfen zwizek myli; ettü.

im — erjagen opowiada co

od pocztku do koca; ohne
— bez zwizku, bez adu;
ohne — fprechen mówi bez
zwizku, niedorzecznie; au§
bem -e fommert straci wtek.

3ufa'mnicn=ljannen i ^n=
fa'inmen=Coiitjcn, vn. h,ange,

länge, hängft, hängt, hjng

^ufammen, l;abe jufammenge=
hangen styka si, czy si
z czem; mie zwizek z czem,
wiza si z czem, by
z czem spojonym ; eine JU«
fatnmenljängenbe SfteUje »on
3immem nieprzerwany sze-

reg pokojów ; oier jufammen=
hängenbe ,3immer cztery po-

koje w jednym rzdzie ; biefe

Angelegenheiten pngen eng

gufammen te sprawy pozo-

staj w cisym zwizku ze

sob; nue hängt bo§ jufam=
men? w jakim to zwizku
z tem? ze sob?

äufa'mraen-Ijättgen, va.

rjänge, fyängft, hängt, hing i

rjäugte jufammen, habe gu=

fammengehängt, I. va. powie-

si razem; II. vn. wisie
razem.

3ufa'mmenljättgen&, adi.

powizany z czem, bdcy
w zwizku, nieprzerwany

;

spójny, spoisty; obacz pod
3ufammenc)angen.

3ufa'mmenlianfl8lrj3, adi.

niemajcy zwizku; adv. bez

zwizku.
äufa'mmetti&arrgSiofigfeit,

sf. brak m. zwizku.
3ufa'mmenl)auen, va. Ijaue,

fiauft, haut, fjteb jufammen,
habe gufammengefjauen, po-

sieka, porba na kawaki;
zbi.

äiiftt'mmeit^äufen, va.

(fyaben) skupia, zgromadza,
gromadzi.

3ufa'mmenf)öufiing, sf.

skupianie n., skupienie n.,

zgromadzenie n.

^ufa'ntmcn^eftcn, va. (ha=

ben) zeszywa, zeszy, poze-

szywa; spina, spi.
3ufa'mmen;Jjetlen, vn. (fein)

zagoi si, zró si (n. p. rana).

3ufa'mmen=lje£en, va. (§a=

ben) poszczu na siebie.

^ufammen-hotcii, va. (ija»

ben) znosi, gromadzi
z wszystkich stron.

äufa'mmen^aHcrit, fid) —

,

vr. (haben) skuli si, skur-

czy si.

3ufa'mmen=faufett, va. (Ba»

ben) poskupywa, nakupi.
3Hfa'mmcn=rcljreit, va. (f;a=

ben) zmie na kup.
3«fa'ntmeu=fcttcn/ ya. (f)a=

ben) acuchem spoi.

3ufa'mriteit=Ittteii, vn. (ha=

ben) kitem spoi.

3ufa'mmen=flammcnt, va.

(baben) spoi, poczy
klamr.

ßufa'mmcttflaitg, sm. =e§,

spólne brzmienie tonów; har-

monia /"., zgodno /.

3ufa'mmcn=fla^cn, i. va.

(bauen) zamkn (scyzoryk,

wachlarz, krzeso do ska-
dania i t. p.); II. vn, (fein)

upada ze zmczenia; « tft

febr gufammengefiappt bardzo
schud.

3ufa'tttmen=Iie&ett, i. va.

(baben) zlepi, sklei; IT. vn.

(fyabtXl) zlepia si, zlepi si.

3ufa'mmen=flctftern, m.
(Ijaben) obacz gufammenfieben.

,3ufa'mmen=Htttgeit, vn.

fltnge, flingft, Hingt, Hang,
Hänge gufammen, fjabe ju»

fammengetlungen, brzmie,
dwicze razem; mit ben

©läfem — kieliszkami za-

dzwoni.
3ufa'mmerr=frietert, va. (ha=

ben) zamiesi.

3ufa'mmcn=fnityfcu, va.

(baben) poczy guzami, za-

wiza na guz.

,Bufa'mntcn=fommen, vn.

fomme, fommft, fommt, fam,
läme jufammen, bin jufam«
mengelommen, schodzi si;

zej si, poschodzi si

;

zjeda si, zjecha si, po-

zjeda si; mit jmnbm —
zej si, spotka si z kim;
fcharf mit jmnbm — powa-
ni si z kim, zderzy si
z kim.

3ufa'mnten=frjp}jeln, va.

(haben) sprzga, sprzdz;
zesforowa, posforowa (psy).

3ufft'mmcit=frad)cn, vn.

(fein) run z oskotem.

Bufa'mmcit=fvantvfeit, fid)—, W. (haben) kurczy si
konwulsywnie; baä §erj
frampfte fid) mir jufammen
bei biefem SCnbtidE serce mi
si cisno na ten widok.

^iifa'ntmemfriedjen, vn.

Iriedje, friedet, friedjt, froch ju=

fammen, bin ^ufammengefto«
djen, zazi si, zle si,
zczogfn si (do kupy).

3ufa'mntetifunft, sf. pi.

=!itnfte, schodzenie n. si,

zejcie n. si, schadzka /.

;

zjazd m. ; zgromadzenie n. —
SSerfammiung.

^ufa'mmcnfitnftSrjrt, sm ,

e§, pi. =e, miejsce n. schadzki,

zejcia, schodzeuia si.

3ufa'mmcn=Iaffeit, va. raffe,

lafleft i läfet, liefe ^ufammen,
habe jufammengelaffen, zosta-

wi razem, zezwoli na zo-

stanie razem, na widzenie si.

3ufa'mmcnlauf, sm. =(e),

pi. »laufe, zbiegowisko n.;

zbieg m.; — ber llmftänbe
zbieg okolicznoci.

3itfa'mmen=la«fert, vn.

taufe, läufft, läuft, lief ju-

fammen, bin jufammenge=
laufen, zbiega si, zbiedz

si ; zderzy si = fid) treffen ;

spywa si, czy si (o

rzekach); zlewa si (o bar-

wach); zsiada si, zsi si,

zwarzy si (o mleku); wst-
powa, wstpi (o materyach)

;

(obraz.) baä SBaffer läuft ihm
im 2flunb jufammen linka
mu idzie.

3ufa'mmeitlaufeit, sn. =§,

zbieganie n. si; spywanie
n. si, czenie n. si (rzek)

;

zlewanie n. si (barw); zsia-

danie n. si (mleka); wst-
powanie n. (materyi).

3ufa'mmeitiatit, sm. =(e)§,

spódwieczno f.

3ufa'ntmcjt4öutcn, va. (ha*

ben) dzwoni na zgromadze-
nie si, da znak dzwonkiem,
by si gromadzono.

3ufVmmen=Ieben, vn. (ija»

ben) *y razem.

^ufn'ntmcnkucn, sn. <*%,

ycie wspólne.

^«fa'mmCltlcguOr, adi. da-

jcy si zoy; skadany.
3«ftt'mmcn=Icgcn, va. (^0=

59*
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ben) 1) pooy razem ; itt

einem gitnmer — pooy
w jednym pokoju; fich in ein

SBett — pooy si razem do

óka; 2) jroei (Sitter — z-
czy dwie posiadoci; b)

skada, zoy < = falten;

4) ©elb — zoy pienidze,

przyczyni si do skadki
pieninej.

äufa'mmenlegen, sn. >§,

^Ufa'mmcnlCOUnfl, sf. ska-
danie w., zoenie n, ;

skadka
/. Cpieuina).

3ufa'ntmcn=lciljcu,ta.ieilje,

leityft, leit)t, lieb jufammen,
fiabe 3tx^cxminetxgetieE)ert, na-

poycza.
äufa'mmcn=ktmat, vn. (t>a-

ben) zlepia, zlepi.

äufa'nuneiulefeit, va. tefe,

lieft, lieft, lag, läfe jufammen,
babe jufammengelefen, na-

zbiera.

äu'fatnmcn=Hcgcn, m. liege,

liegft, liegt, lag, läge gufam=
inen, bin jufamtnengetegen,

lee razem; mie wspóln
kwater (wojskow.).

3ufa'mntCH=lötcnf
va. (fja=

t(i\) zlutowa.

$ufa'mmcn=madjcti, va.

(baben) 1) robi równocze-
nie; 2) zwiza, poczy.

oufa'mntcit=mtfdien,'t-a.(f)a=

ben) zmiesza, pomiesza.

3ufa'mmcH=naflelH, va. (&,a=

ben) zbi gwodziami.

3uf a'mmeiisttäljeit, va. (fja=

ben) zeszywa, zeszy.

3ufa'tnmcn=ndjmcn, neljtne,

nitnmft, nimmt, nahm, nähme
jufammen, Ijabe gufammen=
genommen, I. vn. razem ze-

bra, wzi, pozbiera; alles

jufammengenommen wszystko
razem wziwszy ; bie Äarten
— zebra karty; bie $rmef,
bie §ofe — podkasa rkawy,
spodnie; (obraz.) feine Gräfte,

föebanfen — zebra siy, my-
li; II. fid) — , vr. bra si
w kup, dopilnowa si w
czem, usilnie zaj si czem;
nimm bid) 3ufamme.1t! uwa-
aj ! wawo ! nie tra ducha

!

3ufa'mmeuntteteu, va. (t)a=

ben) znitowa.

3u[a'tmnen=jMtfen, va. (fja=

ben) spakowa do kupy, ra-

zem, popakowa; alles —
wzi, zabra wszystko.

Sufa'ntmeiHMftieii, va. (I>a<

ben) obacz ^nfainmenlleiftem.

3Hfa'mnicn=Jjafjen,i.t'«. (fja=

ben) dostosowywa, dostoso-

wa, dobiera, dobra; II.

vn. (Ijabcn) stosowa si do

siebie, zgadza si z sob,
odpowiada sobie; fie paffen

3ufammen dobrali si.

3ufa'ntntcn=Jferd;cit,t>a. (§0=

ben) natoczy.
3ufa'miHutjjrcpttrfctt, sf.

zgnioto /.

3ufa'mnten=))rcffen, va. (ha=

ben) ciska, cisn; zbija,

zbi, stucza ; zgnie.
3ufa'ntmen=rajfen, i. va.

(Ijaben) pozbiera, pozgarnia;
II. fid) —, vr. (b,aben) zebra
wszystkie swe siy,

3ufa'mmen-raitben, va. (h>=

ben) nagrabi, naupi, nazbie-

ra upów.
%u\a'mmtn~itü)im\,va. (&,<*=

ben) zliczy, policzy, zracho-

wa razem.

Suffl'mmCttrecfjHUng, sf. zli-

czenie n.

3itfn'inmen=reimeii, 1, m.
(Ijaben) rymowa; (obraz.) po-

godzi ze sob, dostosowa;
II. fid) — , rr. (Ijaben) rymo-
wa si, (obraz.) zgadza si
ze sob ; inie reimt fid) bas

jjufammen ? jak si to zgadza
jedno z drugiem?

3ufa'ntmen=mfen, vn. (fein)

podróowa razem.

IMa'iumciisretfjctt, reifje,

reifjefr, reifst, rif3 ^ufammen,
Ijaben sufammengeriffen, I. va.

zdziera, zedrze, burzy,
zburzy; II. fid) —, vr. obacz

fid) 3ufammennet)tnen.

.Sufa'mmcn=retten, 1. vn.

reite, reiteft, reitet, ritt 311=

fammen, bin jnfammengeritten,
jecha razem konno; II. va.

(Ijaben) przejecha.

^ufa'mmen=rettneu, 1. vn.

renne, rennft, rennt, rannte 3U=

fammen, binjufammengerannt,
zbiega si, zbiedz sie w jedno
miejsce ; spieszy dokd ; mit
jmnbm — zderzy si; (obraz.)

poturbowa si ; II. ca. (Ijaben)

lecc przewróci kogo.

äufn'mmcn^roücn, va. (f)a=

ben) zwija, zwin; fid) —

,

vr. (Ijaben) zwija si, zwin
si w kb, kuli si, skuli
si.

",3wfft'ntntcii=rotten, fid) —

,

vr. (haben) kupami si zbie-

ra, si gromadzi, skupia
si, skupi si (w celach bun-
towniczych).

äufa'mmeurottimg, sf. pi.

=cn, skupianie n. si, skupie-

nie si, zbiorowisko 11. (bun-

townicze).

3itfa'mmcu=ritrfCH, i. va.

(haben) zsuwa; zsun do
kupy; II. sn. (fein) zsuwa
si, zsun si.

'Snfa'mmciirnf, sm. =(e)§,

pi. =e, zwoanie n., apel m.

ßuja'ntmerurufeit, va. rufe,

rufft, ruft, rief gufammen, ijabe

3ufannuengerufen, zwoywa,
zwoa.

Bufa'tnnteturüljren, va. (ha=

ben) zmiesza, pomiesza.

,3ufa'mmcit=fcf>nren, fid) —

,

vr. (Ijaben) obacz fid) fdjaren.

3ttfa'mmcn=fd)ßn*it, xa.

(fjaben) zgarnia, zgarn.
zgromadza.

3ufa'mmen=fdjaiti>cw, vn.

(fein) wzdryga si, wzdry-
gn si.

£ufa'mmcn=f(fjaufelH, va .

(haben) zgartywa, zgarn
opat.

3«fß'mmcit=fu)tu)ten, va.

(Ijaben) ukada, uoy w war-
stwy.

3ufa'mmetHd)trt>en, va.

fd)iebe,fd)iebft,fd;iebt,fcbob,fd)öbe

3itfammen, Ijabe gufammengc=
feboben, zesuwa, zesun.

3ufa'inntcn=fu)ic^cit,
'

va.

fchiejje, fdjiejjeft i fdjiefjt, fchiefjt,

fdjof;, fchöffe 3iifammen, bab
3ufammengefd)offen, 1) strzaa-

mi zwali, zburzy, zniszczy :

wystrzela; 2) ©elb — zoy
pewn sum pienidzy (na

jaki cel).

q\\\a'mmctuf ujlflflett, fdjlage,

fd)lägft, fcblägt, fchlug, fd)tüge

3ufammen, tjabe 3ufammenge=
fcf)lagen, I. va. 1) bi jeden

przedmiot o drugi; bie §änbe
— uderzy rk o rk. kla-

sn rkoma; rce zaoy,
rce zaamywa, chwyci sic

za gow (na znak zdziwi-
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nia); 2) zbi, pozbija; 3)

skada, zoy = falten; 4)

czy ze sob (n. p. grunta)

;

5) @e[b — gromadzi pieni-
dze ; II. vn. 1) brzmie ra-

zem, uderza razem (o dzwo-
nach)

; 2) zamyka sic, zam-
kn sie nagle; bie SßfKen

fddugen über tfjm jufomtnen
fale jjogrzebay, pochon-
y go.

3ufa'mmcn=ffrieden, va.

(fjaben) zwóczy do kupy.

3iifa'mmeHd)ltcf?cn, fcr)lie=

Be. fd)lie&eft i fdjliejjt, fdjlofs,

fcboffe gufammen, b,abe gufam=
mengeftfjloffen, I. ta. oku
razem w kajdany, spi a-
cuchem do kupy ; II. vn. przy-

myka sie szczelnie, czy
si.

ättfaiuHteiHdjmetsen,f#mefc
je, fd^mtljeft i fdjmtfgt, fdjmiljt,

fcbmolg gufammcn, gufammcn=
gefdjmotjen, I. vn. (fein) sta-

pia si, stopi sic, topnie ; 2)

(obraz.) szczuple, zmniejsza
si = fid) nerminbern; II. «a.

(Ijaben) topi, stopi, zlewa,
zla (przez topienie).

3ufa'mmett>fdjmickn, va.

(Ijaben) skuwa, sku.

3ufirmmctHd)micflen, fid)

— , vr. (Ijaben) tuli si do
siebie.

Sufa'mjneiHdjttitereit, va.

(Ijaben) nagryzmoli, nabaz-

gra, nasmarowa.
3ufa'imnctHdjncHcn, va.

(Ijaben) spina, spi.
3ufa'iumeiHd)nure», va.

(Ijaben) zesznurowywa, ze-

sznurowa
;
(obraz.) ba fdjniirt

mir ba3 §erg gufammen na
ten widok serce mi si kraje.

Sufa'mmetHdivaufieit, va.

ifiaben) zerubowa.
3u|"o'mmen-frf)rctDcn, va.

f
rfjreibe, fdjreibft, fdjreibt, fcfjrteb

jufammen, fjabc gufammenge=
fcbrieben, 1) graci Sßorte

'

—

napisa dwa wyrazy razem,
jako jeden; 2) ein 3Berl —
skompilowa dzieo.

3ufa'mmcnfd)retkr, sm. =§,

pi. wypisywacz m., kompila-
tor m.

3ufa'mmcn=fd)ritm$ifcn, vn.

(fein) 1) kurczy si, skurczy

si; 2) zmniejsza si, zmniej-

szy sie = fid) uerminbern.

3ufa'mmcn=fd)iittelH, va.

(Ijaben) strzsn do kupy.

3»fa'mmcn?fri)iiüctt, va.

(fjaßen) zsypywa, zsypa,
zlewa, zla na kup, do
kupy.

3ufa'mmen=fd)tunt?en, va.

(Ijaben) naple, nabredzi.

3tifa'mmcu=fd)U}Ci$cn, va.

(Ijaben) skowa, zwarza.
3ufa'mincu=fE^en, ta. (fja=

Ben) zestawia, zestawi,
skada, zoy; II. fid) —

,

vr. (Ijaben) 1) siada, usi
obok siebie ; 2) fid) — au§ . . .

skada sie z . . . = befielen.

3ufa'micitfct5itnfl, sf. pi.

=en, skadanie ??., skad. m.
3ufa'mmejt4inocn, finge,

"fingft, =fingt, fang, fange gu=

fammen, Ijabe gufammengefun»
gen, I. vn. piewa razem, w
chórze, chórem; II. va. fid)

ein Vermögen — zebra pie-
waniem majtek, upiewa
sobie majtek.

3nfa'ntincn=fiufcn, m. finfe,

fintft, fintt, fanf, fänfc jufam=
men, bin gufammengefunfen,
zapada si, zapa si, upa-
da, upa.

3ufo'mmen=fi<?cn, r». fifce,

fifteft i ftfet, ftfct, fafj, fafse 511=

fammen, bin i ijabe gufammen=
gefeffen, siedzie razem.

3«f0'ramcHsfjanncn, va.(§a=

ben) sprzga, sprzdz.

Sufa'ntmciMJjnrcii, va. (ija-

ben) zebra przez oszczdno.

3«fn'ntnten=f)crrcn, va. (&a=

ben) zamkn razem.

3ufa'nunenfoicl, sn. =(e)§,

gra wspólna,ansambl m. (teatr).

3ufammcn-fprcd)cn, fpredje,

fpricbft, fprtcfjt, fpracb, fpräcfjc

gufammen, b,abi gufammenge=
fprodjen, I. va. 1) ein Sraut=
paar — bogosawi par no-

woeców ; 2) Unfinn — na-

gada gupstwa, nabredzi;
II. vn. mówi równoczenie.

3nfa'mmfn=ftattcn, va. (ba=

ben) do jednej stajni zamkn,
w jednej stajni postawi.

^ufa'mmen=ftccfcn, i. va.

(Ijaben) 1) spina, spi, po-
spina; 2) zetkn razem;
(obraz.) bie Höpfe — zetkn

gowy, szepta midzy sob;
II. vn. razem z kim, z sob
siedzie, by zawsze ze sob.

3ufa'tmrieiHtcIjeu, »». fte&e,

ftehft, ftcf)t, ftanö, ftänbe gu=

fammen, bin i Ijabe gufammen-
geftanben, sta razem ; by w
jednem towarzystwie; (obraz.)

nalee do tego samego stron-

nictwa.

3«fa'mmctt-ftcI)Icit, va. ftebie,

ftteblft, ftieblt, ftobl jufammen,
i)abe gufammengeftoblen, na-
gromadzi przez kradzie,
nakra.

SHfd'ntmCiHtCttCH, va. (ba-

ben) 1) zestawia, zestawi,
postawi obok siebie ; 2) po-
równywa, porówna = per=

gleichen.

3«fa'mmeuftcttttit(j, sf. pi.

=en, zestawienie n., ukad
m.; porównanie n. = S3er=

gleidjung.

3ufa'mmcu=fteiterii, va. (tja=

ben) zabra (n. p. pewn su-m pienidzy).

3ufa'mracn=fimnten, vn.

(Ijaben) 1) gosowa razem;

2) zgadza si.

3itfa'ntmeu=fto£fcn, va. (ba=

ben) zepcha do kupy, na-

tka, napchaó.

3ufa'mntcu=fto^cIit, va.

(Ijaben) (po)zbiera, (zgroma-
dzi do kupy; (obraz.) ein

Sßer! — skleci, ukleci
dzieo.

3wfa'mmcnftoj?, sm. *e§, pi.

»ftofse, zetniecie n., starcie

n. ; zderzenie n. (pocigów).

3ufa'ntmcu=fofjcu,
*

ftojje,

ftbBeft i ftöfjt, ftö^t, ftieC gu=

fammen, gujammengeftof3en,

I. ta. (f)aben) 1) styka, ze-

tkn razem, trci, uderzy
o siebie; bie ©lafer — tr-
ci kieliszkami, uderzy, w
kieliszki ; 2) utuc, potuc
= jjerftofjen; II. vn. (fein) 1)

zderzy si (o pocigach, stat-

kach); 2) (obraz.) zetkn
sie, spotka si z sob, ude-

rzy na siebie = jnm €>trett

Fommen ; 3) styka si z so-

b = fid) Berubren.'

3nfa'mmeR=ftmdieit, va.

ftreidje, ftretdjft, ftreid)t, ftrid)

jufammen, fyabe jufammenge=
ftridjen, 1) zgartywa, zgar-
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n (a. p. pienidze); 2) skró-

ci przez skrelenia.

3uia'»uucH=|*trömcH, vn
:

(fetn) strumieniami, potokami

spywa si; (obraz.) tuma-
mi sit- schodzi, gromadzi.

Sula'mracnfti-ömcn, sn. =§,

spywania n. sie; (obraz.)

tumne gromadzenie sie.

3»fa'mmcn=|tiicfe(I)n /

'
va.

(rjaben) zesztukowa.

3ufa'ntntcnftur},
<

sm. ;eg,

runicie «., zwalenie n. si,

upadek m. (take przen.)

oufa'mmcn^tiirjen, on. (fein)

run, zawali si, upa,
rozsypa si.

3ufa'mmeu=fud)cu, va
;

(t)a-

ben) wyszukiwa, szuka tam
i sam, zbiera.

3ufa'mracn=tragen, va. txa--

ge, trägft, trägt, trug, trüge

jufammen, babe 3ujammen=>

getragen, znosi, poznosi;
nosi, nie razem; (obraz.)

zbiera, kompilowa.
3ufa'mmcn=trcffcu, on.

treffe, triff fr, trifft, traf, träfe

jufammen, bin gufammen=
getroffen, 1) spotyka sie,

spotka si; mit jmnbm —
zej si, zjecha si, spotka
si z kim; 2) wydarzy si
w jednym czasie, zbiega si
= gleichseitig gefcfje&ert.

gufa'miueittreffcu, sn. -.%,

spotkanie n. si, zdybanie n.

sie; przypadanie n. na ten

sam czas, zbieg1 m.
iouf(rmmejt=treif>cit, va.ixtx-

be, treibft, treibt, trieb jufam»
men, bab] gufammengetrieben,
spdza, spdzi, pospdza;
baä 2ßilb — nagania zwierza.

gufa'mmetttretber;, sm. »§,

pi. — , naganiacz m.
3ufa'mmen=trctcw, trete,

trittft, tritt, trat, träte ju=

fammen, ^ufammengetreten,
I. vn. (fein) zej si,
zbliy si do siebie, stan
obok siebie; stowarzyszy
si, poczy si; II. va. (ba*

ben) zdepta.

Sufa'mmentrcten, sn. «§,

Sufa'mmcntrttt, sm. =(e)3,

ztsjcie n. si, zebranie n.,

zgromadzenie n.

Sufa'mmciutcommclu, va.

(t)aben) zwoywa, zwoa
(odgosem bbna).
3iifa'mmc=tuu, tue, tuft,

tut, tat, täte 3ufammen,t)abe gu*

fammengetan, I. va. woy
razem; II. fid) —, vr. po-
czy si.

oiifa''mntcn=u>acfifctt, vn.

roadjfe, luädjft, nmd)ft, roudj,

roüd)fe 3ufammen, bin gufam«
mengeroactjfen, zrasta si,
zrosn si

;
(obraz.) pobi si.

3ufa
f

ntmcit=meijeu, oa. (t)a'=>

ben) zwiewa, zwia (do

kupy).

3«fft'mmcn=tticrfcu, »«. mer»

fe, urfft, roirft, nmrf, rrjürfe

gufammen, tjabe gufammen-
geirjorfen, 1) zrzuca, zrzuci
na kup; 2) (rzucaniem) zwa-
li = umroerfen.

gufa'mttieu-imtfeln, va. (t)a=

ben) zwija, zwin.
giifa'mmcitstotnbcn, va .

roinoe, tninbeft, roinbet, roanb

gufammen, tjabe gufammen»
gerounben, zwija, zwin.

3ufa'mmcn=öiirfcn, vn. (t)a=

ben), dziaa wspólnie.

Sufa'mmentütrfen, sm. -3,

wspólne dziaanie.

3«fa'mmen=tool)ucn, vn. (ba«

ben) spómieszka.
3ufa'mmeu=trjürfelit, va.

(tjaben) poprzerzuca, pomie-
sza.

3ufamtncn=säljlcu, oa. (&a=

Ben) zliczy, zrachowa.
3«ftt'wmenjtePar, adi.

ciliwy.

Sufa'mmcnsicparfett, */.

ciliwo f.

#ufa'minctt=stefycit, aiebc,

gieljft, gte&t, 30g, göge gufam=
men, gufammengegogen, I. va.

(rjaben) 1) ciga, cign;
gufammengegogeneä SBort wy-
raz cignity; 2) gromadzi,
zgromadzi (n. p. wojsko); 3)

skraca, skróci = nerfiirgen;

4) btefer 2lpfel gtebt einem ben
2ftunb gufammen to jabko
jest nadzwyczaj cierpkie ; II.

vn. (fein) 1) sprowadzi sie

razem do jednego mieszka-
nia; 2) cign, i, masze-
rowa razem ; III. fid) — , vr.

(fjaben) 1) gromadzi si, sku-

pia si; SBotfen gteben gu=

fammen chmury si groma-

dz; e§ gterjt fid) ein ©erattter

gufammen burza si gotuje,

zbiera si na burz; 2) ci-
ga si, kurczy si; IV. gu-

fammengietjenb, ppr. i adi.

cigajcy (n. p. rodek).

ufa'iuiitcitjieI;Mtg, sf. cia-
gnienie n. ; skrócenie n. =
SSerfurgung ; skórczenie n. si';

zwenie n. = 33erengung.

3ufa'mmcn=3tt)äitgen,
p

va.

(rjaDen) przemoc czy, na-
pcba gdzie razem.

3u'fafc, sm. -e§, pi. -fäfee,

dodatek tn., przydatek m.
;

wtrcenie n. = ©infcbaltung

;

— gu einem Seftamente ko-

dycyl m. ;
— gu einem 23riefe

przypisek m. do listu; — gu

äljetaßen przymieszka f.

3u'fat$=, adi. dodatkowy.

äu'fa&artifel, sm. *%, pi.

— , artyku dodatkowy.

gu'fa^metalt, sn. -(e)s, pi.

=e, przymieszka f.

3u'fu)0ttjcn, va. (t)aben)

imnbm etro. — nastrczy,
narai komu co.

3u'ftr)ärfcn, va. (^aben) za-

ostrzy,

äu^fdjorrett, va. (tjaben)

zasypa, zagrzeba.
u'=f^flutn, vn. (baben)

einer ©ad)e przypatrywa si
czemu.

gu'fdjauer;, sm. »§, pi. —

,

widz m.\ 3u'fu)aiieriit, sf.pl.

=nen, spektatorka /., przypa-

trywaczka /., przyglda-
czka f.

gu'fdjauerjilafc, Stn. =eS, pi.

s Piä§e, än'ftfjauerraura, sm.
=(e), pi. =räume, miejsce n.

dla widzów, sala /.

3«'fCl)0UCrf^aft, sf. widzo-

wie pi., publiczno /.

3n'«fd) aufelit, va. (baben)

zasypa, pokry ziemi za po-

moc opaty.

3it'=fä)itfeit, I. va. (b,aben)

nadsya, przesya, przysy-

a, nadesa, przesa, przy-

sa; II. fid) — , vr. (baben)

obacz fid) anfd)ic!en.

3u'fdiirluugf sf. pi. =en,

przysyka /.

3u'=fu)tc6en, «a. febiebe,

fdjtebft, fd)iebt, fd)ob, fd)öbe

ju r I)abe jugefdjoben, 1) zasu-

wa, zasun; ben Stieget —
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aasun zasuw, zamkn na
zasuwk; 2) jmttbm etro. —
posun, przysun co do

kogo, podsun, podda, pod-

dawa co komu; jmnbm ben

©ib — wskaza komu przy-

sig.
3u'=fd}tefjen, fdjie£e, fd)ie=

fjeft i fdjiefet, fdjiefct, fcbofe,

fdjbffe gu, gugefdjoffen I. va.

(Ijaben) ©elb — dokada,
dooy, dodawa, doda pie-

nidzy; II. vii. ((ein) auf

jmnbn, auf eiro. — pobiedz

do kogo, do czego, rzuci si
na kofiro, na co.

Su'fdjlag, sm. -(e)8, pi.

=fa)läge, 1) przysdzenie n.,

przybicie w., przybitka/, (na

licytacyi); 2) dodatek m. =
ßufafc; mit Dem — ber ®o=
ften z doliczeniem kosztów;
— jur ©teuer dodatek do
podatku; 3) — etneä 2)eid)=

brud)e§ zabicie n., zamkni-
cie n. przerwanej grobli.

3tl'=ftfjIaflCR, fcbjage, fdpgfr,

fd)lägt, fcblug, fdjltige ju, Eja&e

mgefcfilagen, 1) mit Nägeln
— przybi, zabi gwodzia-
mi ; 2) zamkn (z oskotem),
zatrzasn; jmnbm bie %üt
t)or ber -Jtafe — zatrzasn
komu drzwi przed nosem ; 3)

jmnbm ben 33att — rzuci
komu pik; 4) jmnbm etro.

— przybi, przysdzi, przy-

zna co komu; II. vn. 1)

wali, bi silnie; 2) zamkn
si z oskotem, zatrzasn
si ; 3) uderzy na zgod, do-

bi targn.

3u'fd)laö3=, adi. dodat-

kowy.

3u'fflla(i81nactt, sn. =(e)§,

pi- =e, Su'fdjlafl^arte, sf. pi.

sn, bilet m. za dopat, do-

datkowy (kolejn.).

3u'fd)iag§ertetlMtfl, sf. pi.

=en, przybicie »., przyzna-

nie n.

3u'fu)Ia^orto, sn. -g, pi
=porti, opata (pocztowa) do-

datkowa.

3u'fd}tag§JJriittite, sf. pi.

•tt, premia dodatkowa.

3u'fd)lafl3soÜ", sm. «(e)8,i»

=JoUe, co dodatkowe.

3u'=fd)IeifeR, ra. fdjleife,

fdjleifft, fcbleift, fdjliff 3u, l)<xU

jitgefdjttffen, ob. jufc&ärfen;

(Sbctfteine — facetowa drogie

kamienie.

3u'=fd)leMcii, va. (tyaben)

przywlec ; znosi, znie.
3u r

=fu)ltcjjeit, va. fc&Iiefje,

fd&liefjeft i fd&Hefjt, fc&Iiefjt,

fdjtofj, fd)(öffe su, tyabe juge»

fdjloffen, zamyka, zamkn
na klucz; bie 2lligen — zam-
kn oczy.

3u'=fdjnteiften, va. fdjmeifje,

fcrjmei^eft i fdjmeifit, fd)metfjt,

fd)mif$ ju, bab jugefcbmiffen,

zatrzasn.
3u'=fdjmcijen, »a. fdjmelje,

fd)mii3eft i fdjmttjt, fdjmiljt,

fdjmot?, fc&mölje m, &a&e &u=

gefdimotjen, zalutowa, zala
roztopionym kruszcem, roz-

topionem szkem.
3u'=fd;miercn, va. (fjaben)

zasmarowae.

3u'=fd)nattcn, va. (Ijaben)

zapina, zapi na sprzczk,
spina, spi.

3u'=Jdjna)pcH, vn. (b>ben)

1) zastrzasn si; 2) chcie
uksi, pochwyci (o psach).

Bu'ftfjitet&cörctt, sn. =(e)3,

pi. =er, krawalnica f.

3u'=fd)iteibeit, va. fcbneibe,

fd)neibeft, fd)neibet, fdjnttt ju,

Ija&e jugefc&nitten, przykrawa,
przykroi.

3u'td)itctöcr, sm. =»§,. pi —

,

przykrawacz m.

Bu'fdjnei&erin, sf.pl. =nen,

przykrawaczka f.

Bu'fdmct&etifd), sm. --t,pi
=e, stó m. do przykrawania.

.Su'fdjttetCtt, vn. impers.

(fem) jugefdmeit fein by za-

sypanym niegem.
3u'=fd)neHcn, m. (fein) za-

trzasn si, zaskoczy.

äu'fdjltitf, sm. =(e)§, jo?. =e,

krój »?., zakrój »?.; (obraz.)

istota /., sposób m. = SBefen.

3u'=fd)nüren, va. (Ijaben)

zasznurowa, sznurem zwi-
za, cign

;
jmnbm bie $e&=

le — szyj§ komu sznurem
cign, zadusi kogo.

3u'=fd)MU&en, va. (baben)

zarubowa.
3u r

=fdjret6cit, ta. fdjreibe,

fcbreibft, fdjreibt, fdjrieb ju,

fjabe nugefdjrieben, 1) do-

pisywa, dopisa = ijinjUa I

fdjretbcn ; 2) przypisywa,
przypisa = beimeffen; im-
putowa, win przypisywa
= jur Saft legen ; er [jat c3 fid;

felbft jujufdjreiben sam zawi-
ni; jmnbm ein 93ud) — dedy-
kowa, powici komu ksi-
k; 2) przyrzec na pimie;
[)aft bu jugefcbrieben? przyj-
e zaproszenie ?

3u'=fdjreieH, va. i vn.\tipm,

fdjreift, fdjreit, fcbrie §u, TjaBe

gugefdjricn, 1) jmnbm etro. —
krzykn co do kogo; 2) nie

usta w krzyku.

Bu'=fd)reitciu-w.fd)reite,fd)rei=

teft, fd^reitet, fd)ritt ju, bin

jugcfritten, auf -jmnbn —
zblia sie do kogo, i komu
naprzeciw

;
^tltcEjtig — wawo

i.
£u'fdjnft, s/.j>?. =en, list w.

,

pismo n. ; odezwa/. = ©enb=
fcrei&ett ; dedykacya /., przy-

pisanie n. = SBibmung.

3u'fujrtftltd), adi. listowny

;

adv. listownie.

3u'fd)ilß r
sm. =fd)uffe8, pi.

4d)üffe, 1) dodatek m., do-

pata f. ; zapomoga pienina
= SBeibüfe an ©elb; 2) kart-

ki nadliczbowe (drukarstwo).

3u'fd)upogen, sm. *§,pl.—,
arkusz nadliczbowy (drukar-

stwo).

äu'fdjufjfuntmc, */. pi. =n,

suma dodatkowa.

äu'fctyitttcn, va
%
(baben) za-

sypywa, zasypa; przysypa
lub dola czego.

3lt'fdjiittung,,?/'. zasypanie n.

3u'=fd)töären, vn. fdjroäre,

fd)roärft i fd)roierft, fd)roärt i

fd)roiert, fd)roärte i fd)roor gu,

bin sugefciroärt i jugeftfjrooren,

zasklepi si od ropy.

3u'=fd)tticttcn, vn. fcbroeCe,

fd)roitlft, fcbroiHt, fcfirooü, fd)roöi=

te ju, bin jugefdjrooUen, puch-
lin zaj, zapuchn (i przez

to zamkn si).

3uMdjuiinuricn, vn. fd)roim=

me, fcbroimmft, fd)roimmt,

fdjroamm ju, bin jugefd)room=

men, pyn ku czemu.

3u'=fd)ti)örcH, va, fcfiroöre,

fdjroörft, fd)roört, fdjrour, fd)roü=

re 51t, ()abe 3iigcfd)rooren, jmnbm
etro. — poprzysidz, zaprzy-
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sid komu co, przyrzec ko-

mu co pod przysig.
3u'=fel)cn, vn. fe|e/

ftebft,

fiebt, fafi, fäfje gu, Ijabe juge=

fefjfrt, 1) einer ©arfje przypatry-

wa sie, przyglda si czemu

;

by wiadkiem . naocznym

czego; 2) uwaa, mie
baczno, pilnowa = ©orge
tragen; ba mag er — to

jego sprawa; fiel) 51t, bafj

er bid) nid)t Betrügt uwaaj,
by ciebie nie oszuka

; ftef) §u,

baf5 bu batb fertig fcift staraj

sic prdko skoczy ; 3) (obraz.)

bem faun id) nidEjt länger —
nie mog duej na to pa-

trze, duej tego cierpie.

3u'feljen, sn. «=§, przypatry-

wanie n. si, przygldanie n.

si; ba> — foftet ntc|t> przy-

patrywa si wolno darmo;

etiu. nur »om — lernten zna
co tylko z widzenia; blojj ba
albo ba3 Mofee — Ijaben przy-

patrywa si tylko, nie bra,
nie mie czynnego udziau.

3lt'feljeni)§, adv. w oczacb,

widocznie; znacznie; btt£>

Jßaffer nimmt — gu woda
widocznie wzbiera.

3u'=fenbctt, va. fettbe, fen=

beft, fenbet, fanbtc i fenbete gu,

fjabe gugcfanbt i gugcfenbet,

przysya, przysa.
vju'jenöiutg, */. pi. =en,

przysyka /.

^u'=fc^cn, I. va. fyabtn)

1) dodawa, doda, przyda
= rttgufitgen; Tupfer gum
©olbe — doda, przymiesza
miedzi do zota; SBaffer junt

äßeine — przymiesza winu
wod; 2) przystawi, dosta-

wi, przyda do stawki (w
grze); 3) einen £opf auf ben

§erb — przystawi garnek
na ognisku; 4) dodawa, do-

kada (z kieszeni); id) I;abe

ret babei gugefeijt duo na
tern straciem; fein gangeS

-ßermögen — straci, powie-
ci c;iy majtek; er DtU^

nod) immer — musi cigle
jeszcze dokada; II. vn. (fja=

Ben) 1) jmnbm — dokucza
komu, dawa si komu we
znaki; jmnbm fjart — mocno
komu dokucza, przypieka,
przypiec, dojecha, przycina,

przyci komu; bie Sranltjett

Ijat itjnt febr gugcfcijt choroba
bardzo go wycieczya; betu

#einbe — dokucza, doskwie-
ra nieprzyjacielowi; 2) przy-

stawi, dostawi (w grze).

3u'=fid)CM, va. (Ijaben) za-

bezpieczy
;
przyrzeka, przy-

rzec.

Bu'fiu)crilHfl, sf. pi. =en,

zabezpieczenie n.
;

przyrze-

czeuie ».; feterlidje — uro-

czyste przyrzeczenie.

3u'=ftC8Cln, va. (Ijaben) za-

piecztowa.
^tfftegclliltg, sf. zapiecz-

towanie n.

BW^CtfC, sf. pi. =tt, przy-

kska /. ; ob. guCjemufe.

3ll'4pCrrClt, pa. zamyka,
zamkn (na klucz); zatara-

sowa.
3u'=tytclcit, va. jmnbm ben

Saiten — rzuci komu pik.

3u'=fJ)tyetT, I. va. (Ijaben)

przyci, zaciosa, zaostrzy;
II. fid) — , vr. koczy si
w szpic, mie ostry koniec;

(obra-z.) zaostrza si; bie

2lngelegenljeit fpitjt fid) gu

sprawa zaostrza si.

Bu'tyitjllltg, »f. przyciosa-

nie n.\ zaostrzenie n. (take
przenonie).

3u'tyraü)e, sf. ob. ßufprud).

3»'=!^rC(i)Cn, fpredje, fpridjft,

fpridjt, fprad), fprädje §u, Ijabc

gugcfprotfjcn, 1) przysdza,
przysdzi (prawo); 2) 9JJut

— dodawa otuchy, zach-
ca; Sroft — pociesza, po-

cieszy ; II. vn. jmnbm freub=
lid) — przemawia do kogo
mile, zachca kogo; htm
©lafe, ber gfofóe fleifeig

—
zaglda pilnie do szklanki,

pi wiele.

3u'tyred)U!tg, sf. przys-
dzenie n. (prawo).

3u'iJntu)ung3iirtcil, sn.

=(e)3, pi. =e, wyrok przysdza-
jcy (prawo).

'

,3u'4|mitflen, vn. fpringe,

fpringft, fpringt, fprang, fprm=
ge gu, bin gugefprungcn, 1)

przyskakiwa, przyskoczy

;

auf jmnbn — rzuci si na
kogo; 2) szybko pobiedz;

fpring gu! pobiegnij no! skocz

no ! 3) zatrzasn si (n. p.
o zamku).

Bu'fJJMd}, sm. =(e)ä, pi.

=fprüd)c, 1) przemawianie n.,

dodawanie w. otuchy = ©r=
mutigung

;
pocieszanie n. =

Sroft; jmnbn burd) feinen —
aufrichten doda komu otuchy,

przemawiajc do; 2) odwie-
dziny pi., uawiedziny pi.,

uczszczanie n. ; biefeö Äaffee=

Ijaui Ijat grojjen — ta ka-
wiarnia bardzo jest uczszcza-
na; biefer 2Irgt Ijat grojjeit —
ten lekarz ma wielu pacyen-
tów.

3u'=f$}itttben, va. (Ijaben)

zaszpuntowa.

3u'ftonb, sm. =(e)§, pi. =ftätt=-

be, stan m., pooenie «., —
be3 ©emüteä stan umysowy;
im guten, fd)ted)ten — w do-

brym, zym stanie; fein —
ift unücränbcrt stau jego jest

niezmieniony.

3uftß'ltbf r
adv. obacz pod

©tanb; — rommen, in. (fein)

przyj do skutku.

_3ufta'iibefommeit, sn. =§,

ziszczenie w., udanie n. si.

3u'ftÖnbifl, adi. 1) przyna-
leny; (take:) nalecy si
komu; in einer @emeinbe ~
fein by przynalenym do
gminy; 2) =e> @erid)t sd
waciwy, kompetentny.

^U'l'tÖnbtglett, sf. przyna-
leno f. ; waciwo f.,
kompeteneya /. (sadu).

£u'=ftetfcit, va. '(^aben) I)

zatkn, zapi (szpilk);

2) (obraz.) jmnbm etro. —
wciubi, wetkn, podda,
podesa co komu cichaczem.

3u'=fteI)Cn, rn. ftefje, ftebft,

ftel)t, ftanb, ftänbe 311, [)at

3tigeftanben; e ftet)t Ujm ju,

git bcfef)ten ma prawo rozka-

zywa; e3 ftebt mir nid)t gu,

bariiber ju urtetfen nie moj
rzecz o tern sdzi.

3u'4tetteu, W- (baben) 1)

bie Sür mit einem ©effel —
zastawi drzwi krzesem; 2)

jmnbm etro. — oddawa, od-

da, dostawia, dostawi,
dorczy, wrczy co komu.

3u'ftettung f

*

sf. pi. =en,

dostawa /., przesyka /.,

wrczenie n.
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äu'fteiter, sf. pl. =n, ob.

SBeifteuer.

3u'=ftcucrn, I. ea. (!)abcn)

przyczyni sio do skadki, do

wydatku; II. vn. (fein) bem
Sanbe — pyn ku ldowi
za pomoc steru.

3u'=ftintmcit, vn. (b/tben)

1) einer Sitte — przyzwoli
na prob, przychyli sio do

proby; 2) zgadza si na co,

by tego samego zdania,

przysta na co.

Bn'ftiinmuttg, sf. pl. =en,

przystanie n., przychylenie n.

sie, przyzwolenie n., zgoda /'.
;

mit — be3 SSaterö za zezwo-
leniem, za zgod ojca.

3u'=ft0}jfen, va. (fjaben)

1) zatyka, zatka, zapcha;
2) (mit bet 9tabe() — zaata,
zacerowa.

3«'-- ftityfcltt, va. (Ijaben)

zakorkowa.
3ll'=ft0f^tt, ftofce, ftöfceft

iftöfst, ftöfst, ftief}3ii,3ugeftofjen,

1. va. (Ijaben) zatrzasn; II.

vn. 1) (fjaben) floj JU ! pchnij

!

(szermierka); 2) (fein) (obraz.)

wydarzy si, zdarzy si,

spotka; e3 ift Ujm ein Un=
gtücf 3ugefto^en spotkao go
nieszczcie.

3u'=ftccirf)CHr ftmcfje, ftteitfjft,

ftretdjt, ftrid) jit, sugcftridjen,

I. vn. ([ein) beut giel albo

auf ein Qicl — sterowa do
celu ; II. va. (Ijaben) mit Seljm
— zasmarowa glina.

aWHlriJntClt, vn. (fein) na-
pywa, przypywa, przy-
pyn.

BU'= ftiityeit, va. (fja&CU) przy-
kry nakrywk.

Bu'=ftürmeit, rn . (fein) auf
jmnbn — rzuci si na kogo.

3u'=ftÜQcn, vn. (fein) auf
jmnbn — ob. Auftürmen.

3u'=ftujjcit, va. (fyxUn) l)

przyci, przyrn, przy-
kroi; 2) (obraz.) (wy)uczy,
(wy)wiczy, (u)sposobi do
czego; einen jungen 3Kann—
wychowa, okrzesa modego
czowieka.

3tt'=taWClT, Vn. (Oa&cil) i
dokd cikim krokiem.

«3'u'tot sf. pl -en, i) (5u
ben ©petfen) przyprawa f. (do

potraw); 2) (ju ben Kleibern)

przydatki pl.

aufteilen, va. (tyaben) 1)

przydziela, przydzieli, wy-
dziela, wydzieli

;
geridjtlid)

— przysdzi; 2) einen %xt\k— przyzna, przeznaczy na-

grod.

^u^fethinsT, sf. pl. =en,

przydzielenie n., wydzielenie

»., przysdzenie n., przy-
znanie n., przeznaczenie n.

3u'=trabeu, vn. (fein) l)

jecha dokd kusem; 2) przy-
spieszy kusu, jecha dalej

kusem.
3«'=traßCtt, trage, trägft,

trägt, trug, trüge 31t, Ijabc 311=

getragen, I. va. przynosi,
przynie, znosi; (obraz.)

jtnnbm 9tadjrid)ten — donosi
komu, dawa komu wiado-
moci; II. fid) — , vr. wyda-
rzy si, zdarzy si, sta
si; nnc X)cA fid) ba3 jugetra=
gen? jak sie to stao?

Bu'träfler,* sm. =g, pi. —

,

donosiciel m., denuneyant m.

Bu'ti-ögertn, sf. pl. =nen,
donosicielka /., denuneyant-
ka /.

3utrfiflem', sf. pl. =en,

donosicielstwo n.

^It'tritnltd), adi. dogodny
= paffenb; poyteczny, ko-
rzystny = »orteilljaft; zdro-
wiu sucy = fjeüfam; ber

©efunbfjet — dobry dla zdro-

wia; — fein suy; SHer ift

mir nidjt — piwo nie suy mi.

Bu'träölitfjieit, */• dogo-
dno /., korzy /. ; suenie
n. (zdrowiu).

,3u'=tiauctt, »a. (Jjaben)

jmnbm etro,— sdzi, wierzy,
e kto moe co zrobi; jmnbm
©uteä — mie dobr o kim
opini; jmnbm alles $8öfe

—
uwaa kogo zdolnym do
wszystkiego zego; jmnbm
nidjt uiel — nie mie do kogo
zbyt wielkiego zaufania; fid)

albo feinen Gräften gumet —
nadto zaufa sobie, swoim
siom; fid) nidjt nie! — nie

ufa sobie zbyt.

3u'trnitCII, sn. =S, zaufanie

n.\ j$u jmnbm tein — Ijaben nie

mie do kogo zaufania; —

in jmnbn feijeu pooy'-, po-

kada w kim zaufanie.

311'trcitÜicfj, adi. zaufany;

poufay = vertraut; adv. in

=cr SBeife poufale.

3lt traili(l)feitf sf. zaufanie

n.
;
poufao/. = ä>ertrautia>

feit.

Bu'=trfffeit, vn. treffe, triffft,

trifft, traf, träfe 31t, Ijabc 311=

getroffen, zici si, sprawdzi

si; jutreffenb, ppr. i adi.

rzeczywisty, prawdziwy, su-

szny.

s|u'=tmkH, ra. treibe, treibft,

treibt, trieb 31t, ijabc jugetrieBen,

1) pdzi ku czemu; jmnbm
baö 'SSilb — napdza komu
zwierzyn; 2) ob. antreiben.

austreten, trete, tritft, tritt,

trat, träte 311, jugetreten, I. va.

(Ijaben)zamkn przydeptujc

;

II. vn. (fein) przystpowa,
przystpi ; auf jmnbn— przy-

stpi '
do kogo

;
(take o

chorobach) gieber ift jugetreten

gorczka przystpia.

$\i'4nttii,vn. trinte, trinfft,

trinft, tranf, tränte 31t, fiabe 311=

geturnten, 1) jmnbm — pi do

kogo; jmnbm ein grojjeö ©a
pi do kogo duym kielichem

;

jmnbm brao — tgo kogo

czstowa; 2) pi dalej.

3u'tritt, sm. =(e)3, pl. =e,

1) przystp m. ; bei jmnöm —
fyabeit mie przystp do kogo

;

— bet £of(e) Ijaben mie przy-

stp u dworu; — gemäljren

przypuci ; 2) freien — (jaben

mie wolny wstp = ©intritt.

Bu'tfdjcr, sm. =§,< pl. —,
ob. 3"fP-

^u'tidjcn, vn. (fjaben) ob.

Sulpcn.

^U'tuliuj, adi. nadskaku-

jcy; pilny = bienftbefliffen.
*
3u'=tun, va. tue, tuft, tur,

tat, täte 31t, Ijabe jugetan, l)

zamyka, zamkn ; bie gange

3iad)t fein Stuge — przez ca
noc oka nie zmruy ;

(obraz.)

bie Slltgen — przymkn oczy,

umrze; 2) przydawa, przy-

da, przyczynia, przyczyni
= fjinjufügen; 3) fid) jmnbm —
nadskakiwa komu, pomaga
komu; jmnbm jugetan fein by
komu przychylnym, sprzyja
komu.



äu'trnt 938 3n'=uictfcn

^U'tun, sn. =§, pomoc/.,przy-

oenie n. si do czego; of;ne

mein — bez mojej pomocy;
ba ift oljnc mein — gcfd)eb,en

to stao si bez mego wpywu,
bez mego wspódziaania.

3u'iilllUdj, (tili ob. gututid).

3UH'ntCrft, aciv. cakiem
na spodzie.

3u'l)Crläf|tft, äcii. 1) pewny,
zaufania godny, niezawodny;
wypróbowany = erprobt (o

osobach); — fein by so-
wnym, dotrzymywa sowa; er

ift nidjt— nie jest sownym, nie

mona si zda na niego
;

eine =e ^ßerfon osoba zaufania;

2) autentyczny, prawdziwy,
pewny (o wiadomociach).

gu'ÜCrläjftgfeit, sf nieza-

wodno f. ,
pewno f. ; so-

wno/, (o osobach); autenty-

czno /..pewno/., prawdzi-
wo /. (wiadomoci).

ält'üerjtdjt, sf. pewne za-

ufanie, ufno/., niezachwiana
nadzieja, zupena pewno

;

otucha f. ; feine — auf ©ott

fe|en ufa Bogu, mie w Bogu
ufno ; id) reebne mit — brtr=

ailf z zupena pewnoci na
to licz; nott — nfny äcii.

&H't>tl\iU)ttiÓ), äcii. pewn
nadziej majcy, ufny, pewny;
adv. z ufnoci, z zupen
pewnoci.

3u'ÖCi:ftcfjtud)feÜ, sf. pene
zaufanie, zupena pewno,
otucha /.

3uot'I, ad v. nadto, za wiele

;

ba ift — ! za wiele tego ! roa§

—, ift — czego nadto i winie
nie jedz ; czego nadto, to

niezdrowo.

3ut)0'r, adv. przedtem,
wprzód; przedewszystkiem =
Dor aHem; dawniej = früher;

fttrj — krótki czas przedtem.

3ubo'r«ticbcn!cn, va. be=

benfe, bebenfft, bebenft, Be=

badjte, bebäcbte junor, tyabe

juwotbebad)t, obmyle, po-
myle naprzód.

3uÖÖ'rberft, adv. wprzód,
najprzód, na->amprzód,pizede-
wszystklem.

3ubo'r=lommen, vn. fomme,
fommft, fommt, lam, fäme
junor, Bin juoorgetommen,
jmnbm — uprzedzi, wyprze-

dzi, ubiedz kogo; einem
Übel — zapobiedz zemu;
fitt) jmnbn — laffen da si
ubiedz, uprzedzi; j)Uüorfom=

menb,.p»r., adi. i adv. uprze-

dzajcy, usuny, grzeczny,

grzecznie, uprzejmie ; uprzej-

my; tnber =ften2Beife jaknaj-
grzeczniej; jak najuprzejmiej.

3uöo'rfommenljcit, sf.
uprzedzajca grzeczno,
uprzejmo /.

3itöo'r=tmt, va. tue, tuft,

tut, tat, täte juöor, habe ju=

üorgetan, 1) uczyni co pier-

wej ni kto inny ; 2) eö jmnbm
in einer ©aäje — przewyszy,
wyprzedzi, przesadzi, ubiedz
kopo w czem.

3u'tnad)3, sm. =roacbfe§,

przyrostek m. (prawo)/, przy-

bytek m., przyczynek m.,

przymnoek m. == S8eriner)«=

rung; przypodek m. (w by-

dle); — erhalten, belommen
wzrasta, wzrosn; ein ßleib

auf — machen uszy sukni
na wyrost.

3jt'=toad}feit, vn. roadjfe,

roädjfeft i roächft, roäcbft, roudj,

rcütt)fe su, bin jugeroaebfen,

1) zarasta, zarosn, zaró
(n. p. rana); 2) przybywa,
przyby, przyrasta, przy-

rosn, wzrasta, wzrosn,
powiksza si, powikszy
si; e§ ift iljm baburd) ein

großer Vorteil jugeroadjfen

mia std wielk korzy.
3tl'tt)agC, sf. ' dokad m.,

dokadka /.

3u'=ü)äflcn, va. möge, roägft,

mögt, roog, möge gu, fyabe

jugeroogen, jmnbm etro. —
odway co komu.

3u'ttWl|l, sf. pi. =en, ko-

optacya f.
3tt'=toäljen, va. (Ijaben) to-

czy, potoczy, przytoczy
dokd ; ber ©trom rrjätjt fein

©eroäffer bem Sfteere ju rzeka

swe wody do morza toczy;

jmnbn bie ©cbulb — win na
kogo zwali.

3u'=ttwntierit, vn. (fein)

przywdrowa.
3u'=ti)anteu, vn. (fein) i,

zblia si dokd chwiejc
si, zataczajc si.

'3u'-'ttartcn, vn. (fjaben)

czeka (na chwil pomyln);
eine äuroartenbe rcltung em=
nehmen zaj wyczekujce
stanowisko.

Su'roartejett, Su'umrtefrift,

sf. czas dobiegowy, czas do-

biegu (kolejn.).

gutDC'flC, adv. etro. — Brin-

gen zrobi co, dokaza czego.

3u'=»Cl)en, va. (fjaben) i)

przywiewa, przywia; 2) bie

SBege ftnb mit ©rhnee suge-=

roebt drogi s zawiane nie-
giem.

Sutoet'Iett, adv. niekiedy,

czasem, czasami.

3u'=uieifdt, va. metfe, roeifeft

i roeift, roeift, ne§ ju, fjabc

jugeroiefen, jmnbm etro. —
nastrczy komu co; jmnbn
jmnbm — posa kogo do
kogo.

3u'=roenben, va. roenbe,

roenbeft, roenbet, roanbte i

roenbete ju, Ejabe jugeroanbt
i jugeroenbet, 1) zwraca,
zwróci, obraca, obróci ku
czemu, komu ; bie ©djritte

nad) ber ©tabt — skierowa
kroki ku miastu, do miasta;

jmnbm ben SRiicfen — obróci
si do kogo plecami, tyem

;

2) jmnbm etro. — uycza,
uyczy komu czego; jmnbm
feine Aufträge — dawa ko-

mu zlecenia
;
jmnbm eineUnter=

ftii^ung, eine größere Summe
— udzieli komu wsparcia,
wikszego datku

;
jmnbm

feine Siebe — kocha, poko-
cha kogo; einer ©odje feine

Slufmerffamfett — skierowa,
skupi uwag na co; fein

§erj (Sott — pokada w
Bogu nadziej; feine gtouub»
lidjfeit roanbte itjm alle §er=
jen JU uprzejmo pozyskaa,
zniewolia mu, zwrócia ku
niemu wszystkich serca.

Su'WJett&uug, sf. pi. =m,
datek m., zapomoga /.

3u'=ü>erfen, va. roerfe,

roirfft, roirft, roarf, roärfe ju,

fjabe jugeroorfen, i) bie Sur
— zatrzasn drzwiami; eine

$ifte — zamkn z oskotem
skrzyni; 2) jmnbm etro. —
rzuca, rzuci co komu;
jmnbm SBftcfe — rzuca na
kogo spojrzenia; jmnbm 5lu|=
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Ijättbdjen — przesya komu
causy.

$U'=tßiätU\, va. (fjaben) za-

wija, zawin, obwija, ob-

win.
Sltuii'&er, adv. i i?rae/).

z tfatf. wbrew, przeciw; einer

©ad)e — fein sprzeciwia si
czemu; bem ©efe£e — [fein

by prawu przeciwnym, sprze-

ciwia sie prawu ; bem 2ln=

ftanbe — fettt obraa przy-

zwoito; — fjcinbeln dziaa
przeciw, przeciwdziaa; baä

läuft ber Drbnung — to jest

przeciwne (albo sprzeciwia

si) porzdkowi; bd ift mir
— tego nie cierpi, mam
wstrt do tego; fid) ben SBein
— trinfen pi wina a do
obrzydzenia.

SUuU'&erliaitbUutrj, sf. pi.

=en, czyn przeciwny czemu
(n. p. prawu).

3utM'berü>iir3 i 3uü)i'öcr=

ulltrjCIt, sf. czowiek anty-
patyczny, dokuczliwy, nie-

przyjemny.

ßü'^toiltfeit, vn„ jmnbm —
skin, mrugn na kogo,
pokiwa komu; mit ben
21ugen — mruga oczyma.

lf-iMltterit, vn. impers.

(E)aben) pokrywa si nie-
giem i lodem.

gu'tttfajcln i Swiftem,
va. (haben) ob. 3"lifpeln.

3u'=ajöpcrt, va. (fjaben)

zasklepia, zasklepi, skle-

pieniem zamkn.
3u'=3aljIeH, ta. (haben) do-

paca, dopaci.
Ru'^tyltn, va. (rjaben)

jmnbm etro. — odliczy, wy-
liczy komu co

;
jmnDm bie

SSiffen — rachowa komu
ksy do gby; 2) dodawa,
doda = linjufügen; 3) do-

licza, doliczy, zalicza, za-

liczy = hinjujä&ten.

Su'jalilimg, sf. pi. -en,

dopata /.

3u'-aiehen, Siehe, jiehft,

iW, jog, gbge su, jugejogen,

I. va. (haben) l) zaciga,
zacign, ciga, cign
(n. p. zason), zasuwa, zasu-n ; einen Knoten — cign
guz; feft — zadzierzgn;
(obraz.) ba§ roirb fid) fd)on

roieber — to si naprawi; 2)

(obraz.) bem 2lbgrunbe —
sprowadzi do upadku ; 3)

jmnbn §u etro. — przyzwa
kogo do czego, zaprosi, we-
zwa kogo do czego, przybra
do czego (n. p. do rady); einen

Slrjt — wezwa, przywoa
lekarza, zasiga rady lekarza;

4) fid) etro. — cign co na
siebie; fid) eine Kranfheit —
nabawi si choroby; fid) eine

©träfe, jmnb§ Ungnabe —
cign na siebie kar, czyj
nieask; fid) Unanneljmlid)=

leiten, ipänbel — narobi
sobie kopotu, nieprzyje-

mnoci; fid) geinbfdjaften —
narobi sobie nieprzyjació;

fid) ben Sob — sprowadzi,
zgotowa sobie mier; II.

vn. 1) (haben) cign silnie,

cign dalej
;

jiefi gu ! ci-
gnije! dalej! 2) (fein) spro-

wadzi si dokd; er ift nor
einein galjr hier jugejogen
sprowadzi si tutaj przed
rokiem; bie SMenftboten gterjcn

am 1. äftai jju sucy wst-
puj 1. maja do suby.

3u'Ste^Cn, sn. =§, 1) ci-
ganie »., zaciganie n. (n. p.
zasony) ; 2) wstpywanie «.,

wstpienie n. do suby.
3ii'3iel)mtg, */. i) obacz

3ujiet)en 1); 2) przyzwanie
n.

,
przywoanie n. ;

— eine
SlrjteS wezwanie n. lekarza;

unter — ber soften z koszta-

mi, z doliczeniem kosztów.

Su'jifdjein, va. (haben)

jmnbm etro. — szepta, sze-

pn co komu do ucha.

3lt'SUd)t, sf. przychówek
m., przypodek m. (byda).

Slt'jug, sm. -(e)3, pi. -juge,

1) napyw m., przypyw m.
nowych mieszkaców; imi-

gracya /., przywdrowanie
n.

;
pomnoenie n. si lu-

dnoci; 2) posiki wojskowe
= SBerftärfung.

Su'jüfllcr, sm. *§, pi. —,
1) przybysz w., imigrant m.;

2) ochotnik m. (wojskow,).

glt'jügltd), praep. z gen.— ber ©pefen, soften wli-

czajc, wliczywszy wydatki,
koszta.

Sit' säti)öngen, va. (haben)
zamyka, zamkn przemoc.

3Uia'rfeit, vn. (tjaben) szczy-

pa, skuba; (obraz.) jmnbn
— skuba kogo, z pienidzy
wyzuwa; drczy, gnbi
kogo, dokucza komu =
quälen.

3uian.lT, sm. -(e)8, 1) przy-

mus m., gwat m.
;
przynuka

/., niewola f. ; au§ — z przy-

musu, poniewolnie; jmnbm
— antun gwat komu czyni;
fid) — antun gwat sobie

czyni, zadawa, przymusza
si; fid) feinen — antun nie

krpowa si; 2) napieranie

n., parcie n., ciskawica /.

(medycyna).

guia'ngarljeit, sf. obacz

3roangarbeit.
guiä'ngen, va. (tjaben) i)

zamyka, zamkn przemoc,
ciska, cisn; enge ©d)uf)e
— ciasne buciki dokuczaj;
2) toczy, wpycha prze-

moc = bineinjroängen; 3)

ugina, gi przemoc = mit
©eroalt biegen; (obraz.) ba§
9ted)t — gwaci prawo.

3tP0'ngI)uf, sm. =(e)§, pi.

=e, kopyto (chorob) zwone.
3tt>a'ngi03 r

ad«'/ wolny od
przymusu, nieprzymuszony

;

in -lofen §eften w poszy-

tach wychodzcych w dowol-
nych odstpach czasu; adv.

bez przymusu.

3uw'itfllofigfeit, sf. wol-
no / od przymusu, nieprzy-

muszono /.

Btrja'nnönntetljc, sf. pi. -n,

poyczka przymusowa.
8uw'ng§arljcit, af. robota

przymusowa.
,3uia'ng3nii§Iiebmtg, sf. pi

=en, pobór przymusowy (woj-

skow.).

gum'ngSüeirjegititg, sf. id.

=en, ruch poniewolny.

^üia'rtgSöienft, sm. <*§, su-
ba przymusowa.

3uia'g§cntetgnmtg, sf. pi.

en, wywaszczenie przymu-
sowe.

SuKTugS.aefc^ sn. -*§, pi.

=e, ustawa przymusowa, na-
kazujca, zakaajca.

SUM'ngSliaitbliuig, sf. pi.

=en, czyn poniewolny.
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3U)a'iig§intj)fi!ng, sf, pl.

-in, szczepienie przymusowe.
oUia'ngSjatfe, sf. pl. =n,

kaftan krpujcy,
3Wiiß8fMr8, sm. =fe§,

kurs przymusowy, warto
obiegowa przymusowa (pie-

nidza papierowego).

^um'iifltflage, sf. pl. =n,

pooenie przykre, zmuszajce
do czego; pooenie ponie-

wolne.

Üflfctt, ob. ^toangloö, gwang»
loftgleit.

ätua'ngämafiregcl, sf. pl.

=11, zarzdzenie zmuszajce.,

^«ja'nnömtttel, sn. *%,pi.—
rodek zmuszajcy, gwato-
wny.

8lMft'n^f(id)t, sf. pl. =en,

obowizek m. sumienia.

BUM'HflStiei'faljreit, sn . ^
postpowanie przymusowe
(
prawo).

,3ti)(i'nß§üergletdj, sm . =(e)3,

pl. =e, ukad przymusowy.
3töa r

ug§bcrfteigcrmtn,s/. pl-

=en, licytacya upadoci spo-

wodowana.
Sroa'ugöüotfftitcfitng, sf. pl.

=en, egzekucya /.

^utm'ngötJorftetfMtg, sf. pl.

=en, wyobraenie poniewolne,
nieodstpne, myl optujca.

ätiM'jignmfe, adv. gwatem,
przymusem, przemoc.

^iM'njtg, mim. card. dwa-
dziecia, dwudziestu, dwa-
dziecioro.

AUM'ltjig, */• dwudziestka/".

^toa'njtgcr, sm. =§, pi. —

,

1) er ift ein — ma lat dwa-
dziecia lub : jest rodzony w
roku dwudziestym; 2) dwu-
dziestówka f (moneta); 3)

wino n. z roku dwudziestego

;

4) onierz m. dwudziestego
puku; 5) dwudziestka /. ; in

ben =tt a) miedzy dwudzie-
stym a trzydziestym rokiem;
b) miedzy rokiem 1820. i 1830.

Sum'njtgerlct, adi. dwu-
dziestoraki.

ätija'itjtgfadj, ^nja'uätflfäl-
tig, adi. podwudziestny ; adv.
w dwudziestonasób, dwadzie-
cia razy tyle.

Btoa'njigpdjig, adi. dwu-
dzlestocienny (geometr.).

äum'ujtgflncljncr, sm. =g,

pl. — , dwudziestocian m.
(geometr.).

Btttt'naiflfronfftürf, sn. =(e)8,

pl. =e, dwudziestofrankówka
/'., napoleondor m.

,8Uia'lJJtpiäljng, adi. dwu-
dziestoletni.

SUM'Hjigtroneuftiicf, S n.

=(e)$, pl. =e, dwudziestukoro-
nówka /.

.SttM'njiflntarfftütf, sn. =(e)§,

pl. =e, dwudziestomarkówka/'.

3UM'iisigpfemttflftiitf, sn.

=(e)3, pl. =e, dwadziecia fe-

nigów.

Btoa'njtg^fän&er, sm. =§,

pl., dwudziestofuntowiec m.
(artyl.).

^ttia'njigjjfiin&ig, adi. dwu-
dziestofuntowy.

3U)a ,

tlJtgftC(c)/
nam. ord.

dwudziesty.

3U)a'it3tgftcI, sn. =§, v i. —

,

dwudziesta cz.
,3UM'Kjigfteit3, adv. po dwu-

dzieste, po raz dwudziesty.

,3tuar, adv. 1) wprawdzie;
id) f/ak e — getjört, aßet. .

,

syszaem to wprawdzie, ale...,

syszaem ja to, ale . . . ; 2)

unb — a) mianowicie : id) faf)

t$n ^eute, unb — am ftng
widziaem go dzi, miano-
wicie na rynku ; b) = 00=

groar; er rügte ifjn, unb —
oljne ©runb zgani go, jak-

kolwiek uie byo przyczyny;
c) a to jeszcze, a nawet, a do

tego ; i$ ga& ba3 93ud) jurütf,

unb — fefjr fialb oddaem
ksik, nawet bardzo prdko.

3ti>Crf, sm. =(e)3, pl. =e,

(dawniej : cel m., sedno n.

tarczy, do której strzelano,

dzi tylko w przenon. zna-

czeniu:) cel m., zamiar m.\
koniec m.

; ju raetdjem =e ?

w jakim celu? ju biefem =e

w tym celu ; ot) ne — unb
3tel zupenie bez celu; jum
=e fyabtn mie jako cel; feine

«e »erfolgen zmierza, dy
do celu; feinen — erreichen

osign cel; feinen — ner=

fetjlett nie osign celu; ba§
ijat gar leinen — to na nic

si nie przyda; bem =e ent=

fpredjen odpowiada zadaniu

;

ber — fieittgt bte bittet cel

uwica rodki.

BtÜe'ffbteuJtQ), adi. przydat-
ny, celowi odpowiedni, pro-
wadzcy do celu; uyteczny
= nuklid); skuteczny =
roirlfam.

.SU^tfincnltdjfeit, Sf. przy-
datno /"., odpowiedno /. =
2tngemeffenf)eit ; uyteczno
/. = 9Ki£Itd)feit; skuteczno
f. = SBirlfamleit.

£>M'dC, sf. pl. =n, wiek
m., wieczek m. ; mit =n Be=

fdjlagen obi wiekami.
^tue'tfeit, I. va. (t)aben) 1)

obi wiekami ; 2) obacz £>e=

jiuecfen ; II. vn. (I)a&eit) bafyin

albo barauf — , ju . . . dy,
zmierza do tego, by . .

.

BWtfcnfalml:, sf. pl. =en,

wiekarnia f.

3ujc'rfcntf^ccd)en&, adi.

obacz groedbienltcfc.

Bwc'rfcffcn, sn. «§, pi. —
bankiet w pewnym celu wy-
prawiony.

,3toe'tflo3, adi. bezcelowy;

adv. bez celu.

3UJC'tff0ftgfeit f sf. bezcelo-

wo /.

3tce r
tfntäj)ig, adi. stosowny

(do celu), dogodny; adv. sto-

sownie, dogodnie.

3toe'tfmiifttgtcit, sf. stoso-

wno /. (do celu), dogo-
dno f.

3tt)e'cfmnfjt8ieit3itffitf}ten,

sf. pl. wzgldy utylitarne,

wzgldy na stosowno, na
dogodno.

3tUCd§, praep. z genet.

dla, w celu.

3t»C'tftt)i&rig, adi. celowi,

zamiarowi przeciwny, niedo-

godny.

,3U>e'rfU>i&ngfCtt, sf. sprze-

czno f. z celem, niedogo-

dno /.

^tUCCJt, przestarzaa forma
zamiast jroei, jednak tylko

w rodzaju mskim.
BlBCt, (czasami uywa si

w genet. jroeier, w dat. jroeien)

num. card. dwa, dwaj, dwie,

dwoje; rcctdjer non ben =en?
który z dwóch, z obu, z

obojga? üu =en, — unb —
w dwójk, po dwóch, po
dwie; alle — obaj, obydwaj,
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obie, oboje; alte — Sahre co

dwa lata; mir roaren 311 =cn

bylimy w dwójk; e3 fcf)Eng

— Wjr (wy)bia druga (go-

dzina); ein geitraum von —
Sauren dwulecie ».; axi§ —
©liebern beftefienb dwuczono-
wy; in — Seile ^erfallenb,

au-3 — (Elementen öeftetjenb po-

dwójny; mit — %ü$m uer=

fehen dwunony ; eine Sinei sf.

dwójka f. jebeö Sing hat

(feine) — ©eiten kada rzecz

ma dwie strony; ba§ ift fo

tiar me — mai — mad)t nie«

to jasne jak dwa a dwa cztery.

^trjet'armtg, adi. dwura-
mienny.

^IDCi'äfttg, adi. dwuga-
ny.

^tuet'äUOtß, adi. dwuoki.

,ßtDet'ktlttg, adi. dwu-
nony.

3tt)Ci'Matt#
sn. =(e)§, pi.

=blätter, dwulist m.
3ttiet'filttttcrin, adi. dwu-

listny.

,3toet'filumtü, adi. dwu-
kwiatowy.

$toet'hrii&erig,
rBtiJci'biitibc=

ttg, adi. dwuwizkowy.
3ti)ei'l)inti), sm. (=e3), dwu-

przymierze n.

3u)Ci'bCHtig, adi. dwuzna-
czny = boppelfinnig; niepe-

wny, niejasny, adv. dwuzna-
cznie*, niepewnie, niejasno.

3ü*ct'öeuttflfcit, sf. pi. =en,

dwuznaczno /. = )oppel=
finn; niepewno f., nieja-

sno f.

ätoci'&rüljttg, adi. dwu-
drutowy.

3ti)ci'cr, sm. =§, pi. —

,

1) dwójka f.; .2) dwojak m.
(dwa fenigi, centy); 3) o-
nierz m. z drugiego puku.

3uiCt'ei1Ct, adi. indecl.

dwojaki; — Siere dwa ro-

dzaje zwierzt; auf — 2lrt

na dwa (róne) sposoby; basi

ift — to co innego, to inna
sprawa; — ßmbcr dzieci

z dwóch maestw; er führt

immer — Sieben mówi zawsze
dwuznacznie; bte fetten Don— Sud) albo tylko: — Sud)
oficerowie pi. (artobl.); $er=
fpredjen unb Ratten ift

—
atwiej przyrzec, ni dotrzy-

ma; «Sagen unb Sun ift
—

gb atwo wszystko zrobi.

.guiet'fttu), adi. podwójny;
adv. podwójnie.

,3ttiCi'fiiujCrifl, adi. dwuko-
mórkowy (bot.).

^oiei'fabtg, adi. dwuni-

ciany.

Birjei'fftlttg, adi. ob. groeifad).

3U)Ci'forI)tg, adi. dwubar-
wny, dwubarwisty.

.gaici'fel, sm. =§, pi. —

,

1) powtpiewanie n., wtpie-
nie n., zwtpienie n., wtpli-
wo f. ; o|ne — bez wtpie-
nia, pewnie, zapewne ; o()ne

ben leifeflen — bez wszelkiej

wtpliwoci; in — fein, flehen

wtpi, powtpiewa ; wa-
ha si = fctjroanien; in

— laffen pozostawi
w' wtpliwoci, w niepewno-

ci, w zawieszeniu; etil), in
— jie&en w wtpliwo co

poda, uwaa, uzna co za

wtpliwe, powtpiewa o

czem ; barüber be|teht fein —
co do tego niema wtpliwo-
ci, to pewne; 2) niepewno
/. =- UngerDtfjheit; wahanie
n. si, niezdecydowanie n.

= Unfdjliiffiglett ; szkrupuy
pi. = ©eroiffenbebenfen.

3wei'fclberuwtfu)aft, sf.

gospodarstwo dwnpolowe.

^ÜJCtfelci', sf. pi. =en, cige
powtpiewanie; skcmno /.

do powtpiewania.
äirjei'fclhaft, I. adi. 1)

wtpicy, wahajcy si =
uufd)lüfftg; — fein waha
si; er ift — waha si; 2)

wtpliwy; niepewny = ftag=

lid); =er ©tfolg niepewny,
wtpliwy skutek ; cg ift ntd)t

— , bafe . . .-nie ulega wtpli-
woci, e . . ., to pewne, e ...

;

— laffen pozostawi w za-

wieszeniu, w niepewnoci ; 3)

podejrzany = üerbächtig; »er

•Muf podejrzana reputacya;
II. adv. wtpliwie ; niepewnie.

^tod'feüjafttglett, sf. wt-
pliwo /"., niepewno /.

;

niezdecydowanie n.

3Uiet'fcno3, adi. niewt-
pliwy, pewny; adv. bez wt-
pienia, bez wtpliwoci, nie-

wtpliwie, pewnie.

^tuet'fcintitt, sm. =(e)3, nie-

zdecydowanie n., wahanie
n. si.

3tóci'fc(n, vn. (fjaben) 1)

wtpi, powtpiewa; an etm.
— wtpi o czem; id) jrocifle,

bafj er fommt wtpi, czy

przyjdzie; id) grceifle nicht,

baf} et iommt nie wtpi, e
przyjdzie; id) jroeifle, ob e>

paffenb ift wtpi, czy to

przystoi; id) aroeifle nicht, baf
id) baä 33ud) befomme nie

wtpi, e dostan t ksik;
id) jroeifelte (baran), bafj ec

e tun mürbe wtpiem, e
on to uczyni; jroetfelt er

etrca baran, bafe ba3 roahr

ift? czy moe wtpi, e to

prawda? jroeifle nid)t baran!
nie wtpij o tem ! 2) namy-
la si, waha si = be-

benten.

Btrjct'fcISohuc lub 3tDCt=

fcIÖ0'l)HC, adv. bez wtpienia,
niewtpliwie.

3ttCt'felfUd)t, sf. skepty-

cyzm m., wtpicielstwo «.,

skonno /. do powtpie-
wania.

BttiCt'fcIfitu)ttg, adi. skep-
tyczny, powtpiewajcy.

äum'fter, sm. =g, pi. —

,

wtpiciel m., powtpiewacz m.
;

skeptyk m., niedowiarek m.

3trjei'f(ertn, sf. pi. =nen,

wtpicielka f.

^»Ci'flÜg(e)lin, adi. dwu-
skizydly; --e Sür podwoje^/.

äuict'pgler, sm. =g, pi.

— , owady dwuskrzydlaste.

äUlCi'fÖcmtO, adi. dwu-
ksztatny.

ätrjCt'fÜfjtg, adi. dwunony.

3roct'fiij)Icr, sm. =, —

,

zwierz dwunone.
^tDclfl, sm. =(e)§, pi. =e,

gazka /., ródka /'. ; =e

treiben wypuszcza gazki;
ftch in >e teilen rozgazia
si; grüner — zielona ga-

zka; (obraz.) auf feinen

grünen — Jommen nie mie
powodzenia, szczcia; 2)

(obraz.) — eineS ©efcbledjles,

einer 5iiiffenfd)aft ga rodu,

nauki.

äuict'glmlin, sf. pi. =en,

odnoga f. kolei, bocznica

kolejowa.
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3trjci'guanl, sf. pl. =en,

filia /. banku.

Bwei'gcfang, sm. =(e)§, pl.

«fange, duet m., piew vi. we
dwoje.

ätiJCt'flCtyamt, sn. -(e)8, pl.

=e, zaprzg' dvvukouuy, paro-

konny.
äum'ßcivrädj, sn. *(e)g, pl.

=e, rozmowa f.
dwóch, dya-

log 1)1.

^ujci'geftaltifl, adi. dwu-

ksztatny.

3um'geftaltigfcit, sf. dwu-
ksztatno f.

äroci'fleftridjen, adi. =eSftote

nuta dwa razy wizana (mu-

zyka).

äuiet'ggefdjäft, sn. «e§, pl.

e, filia Z
-

.

RlDCt'gtg, adi. gazisty.

3tDCi'gt))[eltg, adi. dwa
wierzchoki majcy.

ätüei'glem, sn. *s, pl. —

,

dim. od Strjeig, róezka f.,

ródka /., gazeczka /.

3ti)Ct'gliCb(e)rig f
adi. dwu-

czonowy;' dwustawny (zoo!.);

=e ©rbfje dwuczon m.

ätoet'griffelig, adi. dwu-
supkowy (botan.).

ätrjetgro'fdjenftütf, sn. -(e)3,

pl. =e, pózotek to., pótzo-

tówka /.

ätoeigu'i&enftütf, sn. <e)§,

=e, dwuzotówka /.

3ttei'^dnbcr, «w. =§, p.
—

,
przodonó» to. (zool.).

3töei'l)änbig, adi. dwurki;

=e§ ©chtoert obosieczny miecz;

aó*u. — fpielert gra na dwie

rce (muzyka).
'
3tDet'!)ängig, adi. =e SDad)

dach w dwie strony pochylony.

3tDCi'^äuftg, adi. rozdziel-

nopciowy (botan.).

^uiei^äuglcr, sm. pl. ro-

liny rozdzielnopfciowe.

^toCt'^eit, sf. dwoisto /.

|$tDei'ijCtlieltg, adi. o dwóch
uchach.

äwci'^crr, sm. =n, pl. -en,

duumwir to. (historya).

3tpei'^crrfc0oft, */. duum-
wirat m. (historya).

3toci'l)iicteng, adi. dwu-
garbny.

,3uiet'ljÖnttg, adi. dwurogi.

$tt>ei'ljiifer;, sm. =§, pl. —

,

zwierz dwukopytne.

ätDCi'Ijun&ert, num. cara.

dwiecie.

^tDCt'hmtbcrtjdljrig, adi.

dwustuletni.

3uui'ljuubcr4te(r), num.
ord. dwusetny, dwóchsetny.

ätoei'jäfirig, adi. dwuletni,

dwuroczny; =e %\ev dwu-
latek to.

3tuet'faml»f, sm. =(e)3, pi-

»fämpfe, pojedynek m.\ —
auf egen, auf ^ßiftoten po-

jedynek na szpady, na pisto-

lety.

äujct'läm^fcr, sm.*s, pi.

— , idcy to. na pojedynek,

pojedynkarz to.

Buiet'fanttg, adi. dwukan-
cisty.

äum'fapfeltg, adi. dwu-
torekbowy (bot.).

Btoei'fityfig, adi. dwugo-
wy; «er Slöler darty orze.

3»Ct'la^tg, adi. dwulipo-

wy (botan.).

3aiet'Iebtg, adi. ziemno-

wodny, amribium n. (zool.).

äuiei'IiMtg, adi. dwuwar-
gowy. (bot.).

^tDCt'lÖttg, adi. dwuutowy.

3tDCi'ntaI, adv. dwa razy,

dwakro; — roodjenltid), mo=
natltd) dwa razy na tydzie,

na miesic; — fooiel dwa
razy tyle; et lieft fd) ba§

nid)t — fagen nie trzeba byo
powtórzy mu tego dwa razy.

3ttCt'ntaIig, adi. dwukro-

tny, dwurazowy.
3tDCt'männeng, adi. dwu-

precikowy (botan.).

^toei'marfftütf, sn. *(e), pl.

=»e, dwumarkówka/. (moneta).

3trjet'mafter, sm. =§,j> —

,

dwumasztowy okrt, dwu-
masztowiec m.

^ttiei'maftig, adi. dwuma-
sztowy.

ätrjei'mrjttatltcfj, adi. po-

wtarzajcy si co dwa mie-

sice.

'3ttlCi'nßlttig, adi. dwuimien-

ny, dwojga imion.

3trjei'j)fituber, sm. =§, pl.

—, dwufuntowiec to. (artyl.).

^trjct^fünbtg, adi. dwufun-

towy.

äuiet'rab, sn. -(e)§, pl.

«=räoer, bicykl to., koo n.

BttiCi'l'äb^ng, adi. dwuko-
owy.

3u)ct'i
,

abfa^rei-, sm. $$, pi.

—, cyklista to.

3ttlCt'rCt^tg, adi. dwurz-
dny, o dwóch rzdach.

3ti)et'riiberer, sm. -3, pl.

— , ód f. o dwóch wiosach.

3u>ei'nibcrig, adi. dwuwio-
sbwy, o dwóch wiosach.

3toct'iamenIaW>ig, adi.

dwutorebkowy adi. (botanika),

Bum'fdjang, adi. dwu-
uszczynkowy (bot.); dwu-
skorupny (zool.).

^tijei'fdjattig, adi. dwu-
cienny (geogr.).

3tUCt
r

j*id)ttg, adi. dwu-
warstwowy.

ättiei'fdjlftfrig, adi. *e§,

53ett óko podwójne, na dwie

osoby.

äuiei'fdjliC, sm. -e§, pl. =e,

dwurynieuka /. (budown.).

ätDCi'fdjnCtbig, adi. dwu-
sieczny, obosieczny; ein «e§

©djroert miecz obosieczny.

,3ü)Ci'f^Ul)tg, adi. dwusto-

powy.

Buiei'fdjÜttg, adi. dwu-

strzyny; =e SBMe dwu-
str7.yka /.

^iDCt'fCtttg, adi. dwustron-

ny; =cr Vertrag ukad dwu-

stionny, umowa /.

3tPCi'fiIbig, adi. dwuzglo-

skowy.

3tDei
f

fl^tg, adi. majcy
dwa siedzenia, o dwóch sie-

dzeniach.

3U)Ci'|>alttg, adi. 1) dwu-
dzielny; 2) majcy dwie ko-

lumny, o dwóch kolumnach
(drukarstwo).

3toet'fj)ämter, sm. »s, pi.

— , wóz dwukonny, paro-

konny, dwukonka /.

,3tt>ei'fpiimug, adi. dwu-

konny, parokonny; =er 2ßa=

gen wóz dwukonny; — fahren

jecha wozem dwukonnym.

.guiei'fjHtyig, adi. dwuko-
czasty.

^UJCi'f^rodjtg, adi. dwuj-
zykowy, w dwóch jzykach.

.gtrjeffwrig, adi. dwutoro-

wy (kolej n.).

3ujci'ftiimmtg, adi. dwu-

pniowy.

ätBCt'fttmmig, adi. dwu-
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gosowy, na dwa go3y; -er

(efang obacz groeigefang.

.Stüei'ftÜllig, adi. dwuczo-
owy.

3a)Ct'ftMtg, adi. dwupi-
trowy.

^WCi'ftUfig, adi. dwusto-
pniowy, o dwóch stopniach.

3»Ct'ftitnJ)tg, adi. dwugo-
dzinny.

3töet'tägtf}, adi. dwudniowy.

Btoei'täflltd), adi. co dwa
dni si powtarzajcy.

BtiJCtt, num. ord. obacz
jtoette(r); ju — w dwójk.

3wet'täUcfte(r), adi. drugi

wiekiem.

3tDCt'tOUfcnb, mim. card.
dwa tysice.

3tDCi'täufcnbftc(r), num.
ord. dwutysiczny.

,3ti)ei'tGcfte(V), adi. drugi

(w jakoci); bie «e Dualität
poledniejsza jako; er tft

ber se itt ber ftlaffe jest dru-

gim w klasie.

3tDÜ'tt(x), num. ord. dru-

gi, wtóry; auS =er §anb
z drugiej rki; sen 3tattgeä

drugiego rzdu; ben sen 2Ho=

nat barauf w drugim mie-

sicu po tem; ein =e§ 3>d)

drugie ja; ein «er (Soetlje

drugi, nowy Goethe; ber «e

2tpcit drugi kwietnia; Äarl

ber 3wette Karol drugi; gum
jroettenmal po raz drugi.

3ti>et'teiltg, adi. dwu-
dzielny.

äujei'teUmig, sf. dwu-
dzia vi.

$®t\'tttä, adv. po drugie,

powtóre.

^uici'tgeuoren, adi. dmgo-
rodzony.

3tPCi'tjitngfte(r), adi. star-

szy z dwóch modszych,
przedostatni.

^tt»Ct'tlC^tC(r), adi. przed-

ostatni.

,3uiei'tttädjft, adi. pierwszy
po najbliszym; ber «e Sag
pojutrze.

3ttet'imi)ac(jijtfj, 3ujct'un&=

brcijjig i t. d. num. card.
omdziesity drugi, trzydzie-

sty drugi.

Btoei'un&adjiatgftei, sn. *$,

(jedna) omdziesita druga
(cz).

ätod'biertelnotc, sf pi =n,

minima /., pófnuta /'. (mu-
zyka).

Buict'biertcijjaiife, sf. pi.

-n, pópauza /. (muzyka).

^uiei'DicrtcItaft, sm. .(e)g,

takt dwuwierciowy (mu-
zyka).

' SmiMlfam', sf. bigamia

/., dwudstwo n.

£\Dti'ti)ttÜ)$, sm. =fe3, skrzy-
wienie n. koci pacierzowej,
miknienie n. koci.

Buiei'uliidjfig, adi. majcy
skrzywion ko pacierzow.

^WCt'sarf, sm. «(e)3, pi. 'i,

dwuzb m.
.Stöei'äatftg, adi. dwuko-

czasty, ó dwóch kocach.
^töei'äOhl, sf. 1) (liczba /.)

dwa; 2) liczba podwójna,
dualis m.

^XOti'^dtjn, uczep m., dwu-
zb ; ryboje m.

'Swet'seüer, sm. =§, pi. —

,

dwuwiersz m.
älOCt'jCtUg, adi. 1) dwu-

rzdowy; 2) dwuwierszowy;
=er SSerä dwuwiersz m.

ättm'ätittg, adi. =e ©ilbe
zgoska obojtna (wierszowa-
nie).

äWCt'jtnftg, adi. obacz
jroeijacfig.

BtDCi'äiVfCltg, adi. dwu-
rokowy.

.StDCt'jÖütG, adi. dwuca-
lowy.

3u»ei'jÜngtg, adi. dwuzna-
czny

;
(obraz.) nieszczery, fa-

szywy.

Btijet'äiigtgiett, sf. dwu-
znaczno f. ;

(obraz.) nie-

szczero f., faszywo /.

^öici'äijlinbcrmafrfjtne, sf.

pi =n, maszyna sprzona,
maszyna dwucylindrowa.

Eulera), adv. w poprzek,
na poprzek, poprzecznie.

ätDt'ttyttct, sf. pi • =ä£te,

pierzchnia /., przysiek m.
ätoe'rdjfelt, sn. =(e)3, oto-

czyna f., bonka poprzeczna,

myszka przegrodowa, prze-

pona /., osierdzie n.; gum --

gehörig przeponny (anat.).

a&iCrcfjfettatmung, sf. od-
dech przeponowy.

3tDe'rd)fcttuntd), sm. <e)s,

pi «brüdjje, przepuklina przi-
ponna (medyc).

3ö)e'rd)fcücnt3üiibung, sf.
zapalenie n. przepony (me-
dyc).

äwe'rdjfeflcrfdjüttenmg, sf.

pi =ert, wstrzanienie n. prze-
pony (n. p. wskutek miechu).

3tDerg, sm. =(e)§, pi -e,

kaize m.
3ttCCg=, adi. karowaty.
BtiJe'rgarttg, adi. karo-

waty.

BtoCrguaititt, sm. =(e)§, pi
sbaume, drzewko karowate.

BtüC'rgutluUng, sf. karo-
wato /.

3tDe'rgl)oI)ne, sf. pi =n,
fasola karowa.

ätoe'rgeriife, sf. pi =n,

groch karowy, piechotny,
karlik m.

^ttCrgfatfc, sm. =cn, pi
«en, drzemlik m.

3t»e'rgf(ebcfina«§, sf. pi
«maufe, u^zak m.

^ttie'rggcftalt, sf. pi =en,

posta /. kara, karowata.

3tDC'rg(Cn)I;aft, adi. karo-
waty.

BtDC
r

rg(cn)^afttgIeit
#

, sf.

karowato /.

3ioc'rg(cn)gcf d)Icdjt, sn «(e)§,

pi «er, ród m. karów.
Btoc'rggcttiäd)^ sn. = jeä, pi

=\t, rolina karowata.
^we'rg^aft adi. ob, 3roer=

genGaft.

guie'rgljolun&er, sm. «g,

hebd m., bziuk m.
3uie'rgig i ätoe'rgtdjt, adi.

obacz groergentjaft.

BWe'rgtn, sf. pi »nen, kar-
lica /.

Bujc'rglicfcr, sf. pi =n,

bajrak m., sosna kosodrze-
wina.

Btoc'rgltrfdjöaimt, sm. =(e)§,

pi »bäume, trzenia pozie-

mna.

3ti)e'rglein, sn. «s, pi —

,

dim. od grrjerg, karl n.

3i»e'rgltlie, sf. pl-n, cie-

miarek m.
^tuc'rgntalüc, sf. pi -n,

laz karze m.
Bttt'rgma«^, */.^.-mäufe,

myszka karlica.

Btijc'rgmüiije, sf. pi. «n,

male m.
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Birjc'rgjjalmc, sf. pl =n,

karatka f., palmiczka f.

Buje'rnVflinjc, sf. pl. »n,

obacz ^roerggeroäc&ö.

Btoc'rgjjflaumc, sf. pl =n,

krzewowa liwka.

BtDe'rgftrniiirtäufer, sm. =§,

pl, —, ukodziub m.

^toc'rgüolf, sn. «(e)§, pl
«DOlfer, lud karowaty.

Btue'rgirjdbc, */. pl =n,

rokicina /.

Bt»c'tfdj(fi)c, sf. pl =n,

liwka f., wgierka f.

3ttCtfd)(fl)nfiaMut /
s». e(c)§

/

pl =bäume, liwa /.

3U)e'tfdXg)cnfiid)cn, sm. =§,

pl. —,
placek m. ze liw-

kami.

Btt)C
r

ifdj(fl)enf^anHCiv sm.

=5, pl — , mierniczek m.,

wczenik m.
^tDitf, sm. =(e)§, pl =e,

uszczypniecie n.

3tM'tfe, sf. pl. »n, obacz

3tmcfiiange.

BtlH'rM, sm. =3, ^>Z. —

,

klinik m., wikie m.\ klin

m. w koszuli.

Bim'rfdtiart, «i». -(e)§, _p7.

=Mrte, bródka /., rojalka /.

^\Dl'ätlbtin,sn. s(e)§, wstaw-
ka kostna, kluczka czaszkowa
(anat.).

BöJt'rfelxta^t, sf. pl =niljte,

szew wgowy (anat.).

3ti>i'rtett, va. (ftaben) szczy-

pa, szczypn; mit 3an 8en— szczypa obcgami; jmnbm
ben 33cxrt — wyrywa komu
szczypczykami wosy z bro-

dy; e§ groieft mic) im Set&e

szczypie, strzyka, rznie, szar-

pie mnie w brzuchu; (obraz.)

dokucz, mczy.
BtDi'dcr, sm. *§, pl —, 1)

(u)szczypnicie n. ; 2) cwikier

m., nanosnik m. = Kneifer.

äWi'rfmiihlC, sf. podwójny
mynek (gra); (obraz.) interes

bardzo intratny; jmnbn tri

ber — rjafcen dokucza komu
ustawicznie.

BWi'tfJttHflC, sf. pl m, kle-

szcze pl, kleszczyki pl.

i&mi'baä, sm. =(e)§, pl *t

i =6äcfe, suchar m,, sucha-
rek m.

Bujie'dacffommcr, sf. pi
=n, spiarnia /. na okrtach.

BWte'tlCl, sf. pl -n, 1) ce-

bulka /. = SBlumenjruieber,

Knolle; 2) cebula /.

äU'iCbClnrttO, adi. cebul-

(k)owaty.

3Uie'IicIDcct, sm. =(«)5, pl
*t, zagon na cebul, cebula
zasadzony.

Buiie'klbrük, sf. pl -n,

polewka /. z cebuli, z ce-

bul.

Btme'klfövmig, adi. cebu-

lasty.

Bune'klgcridjt, sn. =(e)ö,

pl =?, potrawa f. z cebuli,

z cebul.

Btmeklgcntd), sm. =(e)§,

pl. »gerüdje, zapach m. cebuli.

Büne'klgefdjmarl, sm. =(e)§,

smak m. cebuli.

BtmCkletDfidjg, sn, =fe§ /

pl. =fe, rolina cebulkowata.

Buue'kiljäK&Icr, sm. =§,

pl — , cebularz m., cebul-

nik m.

Btme'klfiäu&ieritt, sf. pi
=nen, cebularka /., cebul-

nica f.
^tniCklfitoIlcn, sm. =§, pl
—, cebulka f.

BtDie'kifudjcit, sm. =§, pi
—

,
placek m. z cebul.

Buue'kimarmor, «m. =§,

raarmor czypolinowy, obierzy-

nowy, z ojkami, z upkami.
BlTjie'kllt, va. cebul przy-

prawia, cebuli doda ; cebul
naciera, czyci; (obraz.)

jmnbn — dokucza, dopieka
komu.

^lötC'ÖCluar&eit, spl bli-

niaczki wonne (bot.).

^Urie'kU'agnilt, (wym. : -ra-

gu), sn. =[§), pl. =%, potrawa

/. z cebuli.

^UJte'klfOft, sm. =e(§), sok

m. cebuli.

Bunc'kifdwft, sm. =(e)§, pi
=e, Btine'bdftettgd, sm. =g,

pl — , odyga f. cebuli.

Bime'klfdjale, sf. pi =n,

upina f. cebuli.

ättie'&elfuiitye, sf. pi =n,

zupa /. z cebuli.

Btme'kltragenö, adi. ce-

bulkowaty.

änne'öradje, sf. pl. =n, ra-

dlonka /.

^ttile'bl'Odjeit, va. (Jja&en)

radli, przeora.

ätute'fod), Buue'fültig, adi.

dwojaki, podwójny, dwoisty;

adv. w dwójnasób.

3ti>ie'gcft)rfidj, sn. =(?)%, pl
=e, rozmowa f. miedzy dwie-

ma osobami.

^tDtC'Üdjt, sn. =(e)§, mrok
m., zmrok m., zmierzch m.

äüJtc'iintnr, sf. pl. -en,

dwulicowo f.
3toiCr, adv. dwa razy.

^trjie'fd, */. pl =n, l) ro-

socha /'. (u wozu) ; 2) gazka
rosochata.

ätoie'foott, sm. =(e)§, pl.

=e, rozdwojenie n., niezgoda

/., porónienie n.; — in

@tau6en>fad)en schizma /.

;

in — geraten poróni sio.

Btt'te'fViiltig, adi. rozdwo-
jony, w niezgodzie bdcy

:

— mit ftd; fel&ft rozdwojony
ze sob samym.

3tiH'trad)t, sf. niezgoda

/., niesnaski^;?., rozterki pl:
— fäert, ftiften sia niezgodo.

BtmCriidjttg, adi. w nie*-

zgodzie bdcy.
BiDtld)

'
i* 3wi' fl id)/ *»'•

=(ej§, pl. =e, cwelich m., cwe-
liszek m., drelich w.

BüJt'Idien, adi. cwelichowy,
drelichowy.

BüH'üidjiade, sf. pi =n,

kaftanik drelichowy.

Bült'flidjÜttd, sm. =3, pl.

— , bluza drelichowa.

Bini'ßidjtockr, sm. =§, pl
— , tkacz m. cwelichów, dre-

lichów, cwelicharz m.

Btöi'fling, sm. =(e)§, pl =e,

1) bliniak m., bliniec m.,

blinio m., blinitko 11.] 2)

dubeltówka f. (strzelba); 3)

blinita pil. = gnMttmS)'
geftirn (konstellacya).

Buii'HingSa^fd," sm. =§, pl.

=äpfel, jabko z drugiem zro-

nite.
äüJt'Mtnflgönibcc, sm. =§,

pl. =briiber, bliniak m.

3uii'fltng§tinin))fmafd)ine,

sf. pl =n, machina sprzona,
dwucylindrowa.

^iDi'üinfl^fcnftci*, sn. =§, pl
— ,

podwójne okno.

BtijnitltgSfiufj, sm. »ffeS,

pl. "flüffe, rzeka bliaiaczka.

3uii'lltug§ge6urt, sf. pl
=en, poród m. blinit.
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Bun'ütngSfinb, sn. =(e)§,

pl. =-er, obacz ^witting.

Sttt'öinflgfnftaü, sm. i sn.

«(e)S, pl. =e, krysztay bli-

niacze.

3tot'fltn(i§imtöfel, sm. =§,

^>Z. =tt, minie bliniacze.

ättu'ttingstyaar, 5«. =(e)§,

pl. =e, para /. blinit.

Stti'ütnggfAtucftei:,* */. ^.
=n, bliniaczka f.

3tt)t'ütnggftrom, *m. =(e)s,

i>. =ftröme ob. ^roilltugflufc,

ätot'ngfjitrg, sf. pl. =en,
zamek obwarowany, twierdza.

Btti'ltgC, sf. pl. =n, szpona

f., zwora /., zwieradlo ».,

klamra f. ; ciskacz »2., ci-
skado «., kleszcze ^?.

3tDt'nsen, annge, jroingft,

groingt, srocmg, groange, Ijabe

gejroungen, I. va. nagli, zna-
gli, przymusza, zmusza,
przymusi, zmusi, przynuka,
zniewoli; jmnbtt — zmusi
kogo

;
jmnbm mit ©eroalt —

zmusi kogo przemoc ; er

jraong tl)n jum Sftadjge&en

zmusi go do ustpienia;
jmnbtt in albo unter ba§ %od)— ujarzmi kogo ; ettt). —
albo ergnnngen wymusi co,

przeprze co; ba£ jroeite ©la.3

formte er nidjt meljr — dru-

giej szklance ju nie podoa,
nie da rady, drugiej szklanki

ju nie zmóg ; II. fid) — , vr.

przymusza si; id) mufjte

mtct) baju — musiaem do tego

przymusi si; ba> läfjt fid)

ttid)t — tego wymusi nie

mona ; III. 1) groingenb, ppr.
i adi. muszcy, zmuszajcy,
naglcy ; =e llmfttnbe, ©riinbe
okolicznoci, powody naglce

;

2) gejrotmgett, pp. i adi. zmu-
szony, wymuszony ; =e£ SBefen
wymuszono f.

ätoi'nger, sm. =§, pl. —

,

1) turma f., wiea warowna

;

2) midzymurze n., cianki
pl. ; 3) wizienie n. (w wie-

ycy) ; 4) miejsce n. turnie-

jów, zapasów == KampfBla|;
5) ogrojec m.

Bttii'nßljerr, sm. =it, pl. =en,

samowadca m., tyran m.,

despota m.

3trjt'ngl)crrfdjaft, sf. pl.

=etx, samowadztwo »., tyrania

/'., despotyzm m.

Stóingftorl, sm. <e)8, pl.

»ftödfe, ciskacz m., zwora f.

Bttu'ltfent, vn. (Ca&en) mit
ben Slugen — mruga oczami.

3ü)i'r6elit, ta. i vn. (fjabett)

porusza, porusza si w
koo.

3U)iM, sm. =(e)3, pl. =e,

ni /., nici pl.
;

(obraz, i

poufale:) — im $opfe rja&en

mie mózg w gowie, rozum
;—

- fpimten przemyliwa.
^tti'rnClt, adi. niciany.

ßWi'intn, vn. (tjaben) kr-
ci, skrca, skrci nici,

przdze; gegnurnte ©eibe jed-

wab krcony.
^trji'rncr, sm. =3, pl. —

,

Büii'mertn, sf. pi. =ncn,
skrcajcy, skrcajca nici,

przdze.

3nn'"rnfaben, sm. =§, pi.

=fäben, nitka /. (lniana).

^ßii'ritbänbler;, sm. =3, pl.

—, niciarz m.
3roi'ritl)anblerin, sf. pi.

=nen, niciarka /.

3©i'mI)onbfu)u^ sm. =(e)3,

pl. =e, rkawiczka niciana.

^ttitr'iifnöucl, sm. =3, pl.

— , kbek m. nici.

ätot'wmiifjle, sf. pi. =n,

maszyna f. do robienia nici.

3trjt'ruroÄe, sf. pl. =n, wi-
jado n. do nici.

3tDi'mf^t^C, sf. pl. =tt, ko-
ronka niciana.

3ttu'ntftr.itm}jf, sm. =(e),

pl. =ftriimpfe, poczocha ni-

ciana.

3tt>t'nttt>inbe, sf. pi. =tt,

motowido n. na nici.

BWt'rren, vn. ob. ©Ejroirren.

^ffli'f^Cn, praep. z dat. i

accusat. pomidzy, midzy

;

— SBien uttb $rafau midzy
Wiedniem i Krakowem ;

—
t)eute uttb morgen midzy dzi
i jutrem

; er fe^te fte — feinen

33ater unb feine ©cfiroefter

usadowi j (po)midzy swoim
ojcem i swoj siostr ;

—
Üitten fjeiben midzy nimi oby-
dwoma; — Scben unb £ob
fdjtrjeben by w niebezpie-

czestwie ycia; — %ÜX Uttb

Snleuber, SCeutfcfcpolnifcfjeS 2Börter6ud).

Singel ftecfen by midzy mo-
tem a kowadem.

äan'fdjettaft, sm. =(e)8, pi.
=e, midzyakt m., pauza f.
(teatr).

Buit'fdjcnbacfcnfnodjcn, sm.
"§, pl. — ko midzypolicz-
kowa

.

ätrji'fdjenfiaiien, sm. *§,pl.
—, belka rodkowa.

ätoi'fdjertbanb, sn. =(e)§,

pl. =6änber, wizado midzy-
ukowe krgów (anat.).

ätrjt'f^cnbcgcDcnljeit, sf.

pl. =en, epizod m., okoliczno
uboczna.

3tDt'fri)cit&emerfim!}, sf. pi.

=en, uwaga wtrcona.
ätoi'fdjenberf, 'sn. =(e), pl.

=e, midzypokad m.
3©i'fd)enbctfMoffagicr, sm.

=(e), pl. =e, pasaer zajmu-
jcy miejsce na midzypoka-
dzie.

^töi'fdjenbing, sn. =(e)§, pi.

=e, rzecz porednia.

Bttii'fd)enbornmugftl,sm. =§,

pl. — , misie miedzykolcowy
(anat.).

Sttiifdjenbirtdj, adv. 1) na
oznaczenie miejsca; przez,

po przez ; 2) na oznaczenie
czasu : czasami ; równoczenie
= gleid)jeitig.

3'ttU'fdjeneffen, sn. =3, po-
trawa podana midzy innemi
(midzy pieczystem a wetami).

äUH'fdjcnfatt, sm. =(e)3, pl.

=faUe, obacz 3rmfd)enbege&en=

hett ; wypadek zaszy ród
innych, obok gównego.

3tt)t'fd)Cnfdb, sn. =(e)3/ pl.

=er, pole rodkowe.

BöJt'fdjenfte&er, sn. =g, go-

rczka przerywana.
'

3«)i'fdjenpng, sm. =(e)§,

pi. =gänge, przejcie n. rod-
kiem.

3tDi'fd)eitgcuäube, sm. =(e)§,

pl. — , budynek rodkowy.
3»i'fd)cnhelctfcroum, sm.

«(e '•§, 3tt>i'f^CittDCitC, */. mi-
dzytorze n. (kolejn.).

'3ti)i'fd)e!tgcrtd)t, sn. =(e)3,

pl. =e, obacz 3roifd)eneffen.

3»i'fd;engcfonö, sm. =(e),

pl. =fänge, intermezzo n.

3ioi'fd)cnflefu)äft, sn. =(e),

=e, interes uboczny, przypad-
kowy.

60
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3ttt'fd)enflefdjof), an. =jfeo,

pi. =fje, midzypitro n., mez-
zanin m.

.Swi'fdjenflcttcbe, sn. =3,

tkanka ródmiaszowa. tkan-

ka przegradzajca (anat.).

^toi fdjcnfllieö, sn. =(e)ä,

pi. er, czlon(ek) poredni.

3u>t'fdjenljafen, sm. =§, pi.

=f)äfcn, port poredni.

^UH'fdjenljanbel, sm. *%,

handel poredni.

3tDt'fdjeitI)(in&ler, sm. *s,

pi. — , trudnicy m. si han-

dlem porednim.
^un'fdjenljanbliing, sf. pi.

«=en, akcya porednia.

^tt)ifd)cn^e'r, adv. w tym
samym czasie ; midzy inne-

mi rzeczami.

ätoi'fdienljtrn, sn. =e§, mi-
dzymózgowie n. (anat.).

^tttfdjCni'linC, adv. obacz

3rotfd)enljer.

3un'fd)enliefer, sm. =§, ko
midzyszczkow a (anat.).

3ui'i'fdjcnfnodjen, sm. fi.

wstawki kostne, kluczki cza-

szkowe (anat.).

3u'fdjcnliintg, sm. --(()§,

pi. =e, miedzykról m.

3tt»i'fd)Cnfunft, sf. inter-

wencya f., poredniczenie «.,

wdanie n. si.

3U)t'fdlCnifcncnt>, adi. znaj-

dujcy si, lecy w rodku,
redni.

BtiH'fdjenltiue, sf. pi. =n,

odstp m. midzy wierszami,

liniami.

ätti'fdjcnmoucr, sf. pi. =n,

mur poredni, spoiny, oddzie-

lajcy.

3tt>i'fd)ennoten, sf. pi. gwi-

da f. (muzyka).

3toi'fdjeit*jaiife, sf. pi. =n,

przestanek m., pauza/., chwi-

la /. odpoczynku.

3tt)t'fd)cn^erfon, sf.pl. =en,

porednik m.

3ujt'fd)ent)fctlcr, sm. «§, pi.

— , slup poredni.

3tiH'jd)eni)IaC, sm. =e§, pi.

=plät}e, plac poredni.

ättii'fdjenrab, sn. =(e)§, pi.

=raber, koo zbate porednie.

3tDt'fd)enraiim, sm. =(e)§,

pi. =räume, przedzia m., prze-

strze /. : przerwa /., prze-

cig m. (czasu) ; — groifdjen

Säulen miedzyfilarze «., mi-
dzysupie 'n.; — groifdjen

3aunpfal)(en przso n. ; in

=räumen z przerwami ; in

furzen, langen »räumen w krót-

kich, dugich przerwach ; in

regelmäßigen »räumen w re-

gularnych odstpach (czasu).

3tijt'fd)tnrebe, */. pi. -n,

mowa przerywajca inn.
^tm'fdjenrebner, &m.-%,pl.

— , mówca przerywajcy dru-

giego.

ättn'fdjenreßiening, sf. pi.

=en, rzd tymczasowy, Inter-

regnum n.

äun'fdjenretdj, sn. =(e)§, pi.

=e, intorregnum n.

3u'fdienriMjenmii§fel, sm.

pi. minie midzyebrowe
(anat.).

äün'fdjenriwjenftiitf, sn.

=(e), pi. =e, midzyebrze n.

(anat.).

3tti'fd)cnruf, sm. *{t%
pi. =e, okrzyk prerywajcy.

3toi'fdjenfaC, sm. =e, 'pi.

=jä^e, zdanie wtrcone, na-

wiasowe, nawias m.

^tDt'fdjcnfAettJC, sf. pi. =n,

— für ©ummirtnge przegro-

da /. krków kauczukowych.

3tDi'fd)eitf£eife, sf. pi. =n,

obacz groifcijeneffen.

3ttt'fd)cnf)tel
r

sn. =(e)§, pi.

=e, przedstawienie n. miedzy
aktami, intermezzo n.

3«n'fdjeiiftation, sf. pi. =en,

obacz 2)iitteI[tntion.

Btti/fdjenftotfnjer!, sn, =(e)§,

pi. =e, midzypitrze «., pó-
pitrze n.

3tot'fd)cnftiitf, sn. =(e)§, pi.

=e, intermezzo fi. (muzyka).

3tDt'fdjenftufc, sf. pi. =n,

stopie poredni.

^tot'fdjenfümbe, sf. pi. =n,

godzina f. o tpoczynku.

^ttn'fdjenton, sm. =(e)§, pi.

=tbne, ton poredni.

3üii'fd)ertträtier, sm. =§, pi
—

, ätot'fdjenti-ägerin, sf. pi.

=nen, obnosiciel m., obnosi-

cielka f plotek.

ätötfdjenträgem', sf. pi.

=en, roznoszenie n. plotek.

Btoi'fdietutmftanb, sm. =(*)§,

pi. =ftänbe, okoliczno ubo-

czna.

3tBi'fd)cnocibcrf, sn. =es,

pi. =e, obacz 3rotfd)enbecf.

,3tt>t'l"d)enberfdjr, sm. =(e)3,

pi. =e, handel poredni; ruch
lokalny (kolejn.).

BtDt'fdjentoorljaitfl, sm. =(e)§,

pi. »fjänge, kurtyna /., zaso-
na /.

3tDt'fd)Cnti)0tt, sm. =(e)3, pL
=roäUe, wa poredni.

3uii'fdjento>anb, sf. pi.

=roünbe, ciana rodkowa, po-

rednia, przepierzenie n.

Bön'fdjetmette, sf. pi. =en,

odstp m., odlego /. mi-
dzy dwoma przedmiotami.

.Stin'fdieitttiort, sn. =(e)§, pi.

=e, 1) sowo wtrcone ; 2) wy-
krzyknik (gi ämat.).

3ai'fd)cnjaun, sm. =(e)§,

pi. =gäune, pot przedzielaj-

cy, odgradzajcy.

Btm'fdienjeiie, sf. pi. =n,

wiersz poredni; przedzia m.
midzy wierszami.

3tt)t'fd)CHjeit, sf. pewien
przecig czasu ; in ber —
tymczasem, w midzyczasie.

3tt)tft, sm. =(e), pi. =e, po-

rónienie »., sprzeczka /., za-

targ m., zwada f, rozterka

/. ; in — geraten, poróni
si, posprzecza si, poswa-
rzy si, powani si.

3U)t'ftt8, adi. niezgodny,

zwadliwy, kótliwy.

3tDt'ftißIcit, */• pi. =en,

obacz ^if1 -

,3tDi'tfd)Cm, en. (f)a6en)

wiegota, szczebiota; roie

bie 2l(ten fungen, fo grattfdjern

auü) bie Sun3en jak gadali sta-

rzy, tak i modzie gwarzy.

3ult'tfd)Crit, sn. =3, wie-
got m., szczebiot m.

3tot'ttcr, sm. =§, pi. —,
mieszaniec m., dwupciowiec
m., o'iojnak m ,' hermafrodyta

m. ; bastard m. (o zwierz-

tach).

^B)i'ttcr=, adi. dwupciowy.
^wttterartig, adi. dwu-

pciowy.
3ttii'ttcrbilbung, sf. dwu-

pciowo /., obojnactwo n.

3un'terblume, sf. pi. =n,

kwiat mieszany, dwupciowy.

3ö)i'ttctform, sf. pi. =en,

forma mieszaua.



3tt>t'ttergefdjlcd)t 947 BWffe

3rot'ttcrgefdjled)t sn. =(e)§,

pl. =er, rasa mieszana.

3tt)i'tterfletDädj3, Sn. =fe§,

pl. =)e, rolina dwupciowa.

^Wi'ttcrliaft a<^- mieszany,
dwupciowy.

3tDt'tterJpftait3C sf. pl. =n,

obacz Srotttergeroädfjä.

3»t'itcrü)ort, sn. =e§, pl.

=e, wyraz mieszany.

$VßO, num. przestarzaa
forma zamiast 3toei, jedynie
dla rodzaju eskiego.

3tDÖif, num. card. dwana-
cie, dwunastu, dwanacioro

;

etuia — ©tunben okoo dwu-
nastu godzin; urn — Uljr a)

(ju Mittag) o dwunastej (w
poudnie), w poudnie; b)

(3)Httemnd)t) o dwunastej w
nocy, o pónocy ; e ift — ll^r

jest dwunasta (godzina), jest

poudnie, pónoc; bie — dwu-
nastka /.

3toÜ'lfe«f, sn. =(e)S, pl. =e,

dwunastokat w.

SlDÖ'lfCcftn, acli. dwunasto-
katny.

3»DÖ'lfcr, sm. =§, pl. — , 1)

(liczba) dwanacie, dwunastka
/'. ; 2 i dwunastówka /. (mon-

j

ta); 3) jele m. o dwunastu- i

ganych rogach ; 4) onierz
ni. dwunastego puku; 6) wino
n. z roku 12go.

3HJÖ'lfcrIet r acli. dwanacio-
raki.

^ttlblffad), $\DÖ'VftäUi$,adi.
dwunastokrotny ; adv. dwu-
nastokrotnie.

3u)ij'lfftnflcrbarm, sm. =(e)§,

jelito dwunastocalowe, dwu-
nastnica /. (anat.).

StUÖ'lfflad), sn. =(e)§, pl.

=e, dodekaeder we.

3ti)Ö'lfftäd)tn, adi. dodekae-
dryczny.

3toö'lfgülterfraut sn. -(e)3,

pl. =fräuter, dwunastnik m.
(ziele).

3fflÖ'!fßriffeIig, adi. dwuna-
stosupkowy (botan.).

3tDi)'lft)Crtfd)aft, sf. rzd
m. dwunastu.

3tt>Ö'Ipl)rig, adi. dwuna-
stoletni.

^tiJÖ'lflötig, adi. dwunasto-
utowy.

3ttlÖ'lflttCtl, adv. dwanacie
razy.

^tOÖlfmaltg, adi. dwuna-
stokrotny ; adv. dwunasto-
krotnie.

3ä>ö'lfmännerig, adi. dwu-
nastoprcikowy (botan.).

3U)0'iflU0natii, adi. dwu-
nastomiesiczny.

Suto Ifmonat(td), adi. co
dwanacie miesicy (powtarza-
jcy sie).

"
^iDöiMünber, sm. =4, pl.

— , dziao dwunastofuntowe,
dwunastofuntówka f.

3tD0'lftjfiiniHg, adi. dwu-
nastofuntowy.

SttÖ'lffaitifl, adi. majcy
dwanacie strun.

3tDÖ'(ffCÜtß, adi. dwunasto-
boczny; majcy dwanacie
stronic ('n. p. ksika).

StDÖ'lfftlbig, adi. dwunasto-
zgoskowy.

.BfflÖ'lftyaltig, adi. majcy
dwanacie kolumn.

ßWÖ'IfftÜnöin, dwunastogo-
dzinny.

SUJÜ'lfl'tÜnblitf), adi. co
dwanacie godzin (przypada-
jcy).

*

3n)ö'lftafelgefefc, 8n. =e§,

ustawa Dwunastu Tablic (pra-

wo rzymskie).

3lDÖ'lftägtg, adi. dwunasto-
dniowy.

SöJÖ'Iftägltd), adi. co dwa-
nacie godzin (przypadajcy).

SU)Ö'IftC(r), num. ord.
dwunasty; ber — 2lpri( dwu-
nasty kwietni*

; Subtütg bec

3tDÖlfte Ludwik dwunasty.

StDÖ'lfteiltg, adi: podzielo-
ny na dwanacie czci

;
po-

dzielny przez dwanacie.
SttÖ'IftcI, sn. =g, (jedna)

dwunasta (cz).

3ö>ti'lften, sm. pi. bie —
dwanacie dni midzy Boem
Narodzeniem a witem Trzech
króli.

3H>Ö'lftCn§, adv. po dwu-
naste.

3tt)Ö'lftÖ(lI6, adv. num. je-

denacie i pó.
3tt>Ö'!fjrilig, adi. dwunasto-

wierszowy.

3ttH)'tCi.r), adi.ohncz Qme'xttv.

3l)gä
,

ltC, sf. pl. =n, rodzaj

motyla.

3t)no'nta, sn. =3, ko jarz-

mowa, licowa (anat.).

Stjgoma'ttfdj, adi. jarzmo-
wy, licowy (anat.).

3ljm0l0ßie', sf. nauka f. o

fermentacyi.

3l)JCe'ffC, sf. pl. -n, obacz

(Ecpreffe.

CO*
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et!)nograp(ji|c{jen bauten.
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imion wasnych, tudzie waniejszych nazw geograficznych

i etnograficznych.





sc.

2(tt'rf)Clt, Akwisgran »•.; bet*

Äongrej} gu — kongres akwis-
graski; 2tad)ener acfo". akwis-
graski.

ia'fltg, Eakus, Eak.
21'braljam, Abraham; in =§

©djof na onie Abrahama.
Sldja'jct, Achaj.
^djl'HeS, Achilles i Achil.

2l'balbcrt, Wojciech.

2l'bam, Adam; ben alten
— ausgeben zoy, wyzu
starego Adama.

2lbamt'tifdj
r

2lbam3= adi.

adamowy ; ber ©nfet = wnuk
adamowy ; ber 2lbam3baum
drzewo adamowe ; ber 2lbamS=
apfet adamowe jabko.

2l'bel§berg, Postojna.

2l'bel§berger ©rotte, /. Po-
stójeska jaskinia.

2Fb(ergcbtrgc, n. Kadskie
pogórze, Orlickie pogórze.

STbolf, Adolf.

»'brto,/., 8briatifd)cd SRcer,
Adryatyk m., Sine morze;
abriatifd) adi. adryatycki.

2l'frifa, Afryka.

2tfrtftt'lter, m. Afer, Afry-
kaczyk, Afrykanin; 2tfrtfa=

nerin /. Afrykanka; afrifa=

nifd) adi. afrykaski, adv. po
afrykasku ; =e ^ßflanjen afry-

kaskie roliny; bie =e $iifte,

bie Äüfte «frifaS, non 2lfrita

afrykaskie wybrzee.
2fgcfÜVu§, Agezylaus.

2]gi'btu§, Idzi.

9(gt'no
r
Egina.

2t'gnc§, Agnieszka, Jag-
nieszk a.

2t'gram
r
Zagrzeb m.\ 2lgra=

mer(=), oon, ciu — zagrzebski.

Sl'grtfofo, Agrykola.

»Igrt'ppO, Agryppa; 2tgrip=

pina Agryppina.

9lglj'preit
r

Egipt; 2igi)pter

m. Egipcyanin; Ülgt)pterin f.

Egipcyanka; 2lgt;pter(=), ügt*p=

tifdt) adi. egipski.

21'jttf, Ajaks.

2Uba'mcn, Albania; 2Hba=

ncfe(r) m. Albaczyk; 2U6a=
nejerin /. Albanka; albane=

fifff) adi. albaski, adv. po
albasku.

9l'Ioret
r
Olbracht.

2(fcjo'nbcr, Aleksander, Le-
szek.

2l'(gtcr, 2ttgc'rtcn, Alger m.,

Algerya; 2Ugierer m. Alger-
czyk; 2l(giererin /. Algerka;

atgterifd) adi. algerski.

Wtlat), Allah, Aah.
9rtfettftetlt, Olsztyn m.
2ttot'ftU§, Alojzy.

2npcn, pi. Alpy; 2Ilpen=

adi. alpejski.

?f'lpeit.bcniolj!ter, m. Alpej-

czyk.

9ntrttfdjetlt, Stary Iczyn.

9ntu»ct'bcrgebirgc, n. Babie
Góry.

3tttt'to, Ota (rzeka).

2(nm'lte, Amalia.

2lmbro'ftU§, Ambroy.
2lmic'n§, Ambian m.,

Amjens.

2imttta'nu§, Emilianus, Emi-
lian.

9fmfclfclb, n. Kosowepole.

2lnafta'fia, Nastka.

2(nafta'filt§, Anastazy.

9(nbrc'o§, Andrzej, Jdrzej.

9(ttbro'madjC, Andromacha.
2rngcrburg, Wegobork m.
9lHgc'r§, (wym. : er), 9llt=

joit', (wym. : u) Andegawa,
Andegawia; non 2lnjou ande-
gaweski adi.

2l'uf)(iltSucrg
r
ysa Góra

(wie).

2t'mta, Anna; dim. 2inndjen
Anusia, Adzia.

2lutt'goue, Antygona.

2tlttt
,

od)U3, Antyoch.

2(nttU0
,

rt f
Bar m.

9t'utOH, Antoni, Antek ; dim.
2lntoncben, £oni Anto; 2tn=

toniu Antoniusz ; 2lntonie,

Autonina; bie grau be 2tnton
Antoniowa: 2lnton3, 2tntort

gefybrenb antkowy adi.

2(uttt»e'rpClt, Antwerpia.

9(pcitltt'nctt, pi Apeniny.
2lpft,robt'tc

r
Afrodyta.

2lpo'tto, Apollo; apoIHnifdj
adi. apol liski.

2l'pptu§ itoubiuó, Appiusz
Klaudyusz.

2(quUc'a, Akwileja.

9lguittt'mcJt
r
Akwitania.

9lra'bicn, Arabia ; 2traber

m. Arab; 2lraberin /. Arabka

;

arabifd) adi. arabski, adv. po
arabsku.

2l'renburg
f
Wisz.

9lriftt'be§, Arystydes.

91'rlberg, Arula /.

91'rlcg, Arelat m.
2lrittc'mer, m. Ormianin

;

2lrmenierin /. Ormianka; ar=
ntenifd) adi. ormiaski, adv. po
ormiasku.

2('rttfd£ r
Arnusz m.

2('rtcmt§, Artemis i Arte-
mida.

%'V\MX, Orawa (rzeka).

9'ifd)htC§, Eschines.

2ffd)»jlu3, Eschyl.

äfften, Azya ; Äletnafien
Azya Mniejsza; 2l[tate m.
Azyata ; 2I[iatiu /. Azyatka

;

afiatifet) adi. azyatycki, adv. po
azyatycku.

2t'fop, Ezop; äfopifdjje %a=
bdn bajki Ezopowe.

2lfo'nifc§ 9){ecr, Suroskie
morze.

2lfpo'ft(t r
Aspazya.

2lfji'ft, Asy m.; ber ty. gran=
jfua oon — w. Franciszek
z Asyu.

2tffJ)'rtCH, As(s)yrya; affrj-

rtfd) adi. as(s)yryjski, adv. po
as(s)ysyjsku.

tytfyc'n, Ateny pi-, 2Itl)ener »».

Ateczyk; 2Ul)enerin /. Aten-
ka; atbenifd) adi. ateski.

9'itb,to'ptcM, Etyopia; ötbio=

pifd) adi. etyopski.

21'tttfa, Attyka: attifd) adi.
attycki.

21 ttütt, Attyla.

2llt rfjniito, Uciechowice pi.
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2lu'crfrl)hj, Uherczyco pl.

2lu'g3burg, Augszpurg.

2lu'gufr, August.

2lu'gufrin, Augustvu.

9lugufH'ucrmöndj, 01. Augu-
styanin

; 2Iuguftiner(=) adi.

augustyaski; 2lugufiiner=

f[öfter n. klasztor augusty-

aski.
2ui'li<, Aulis i Aulida.

2lu'pC, Upa (rzeka).

2(urc'lht£, Aureliusz i Au-
reli.

2ut'frf)n>t<J, Owicim m.

21 u 'fftg, Ucie n. nad aba.
2ht'ftcrlu?, Sawków m.
2luftrtt'lieu, Australia; au=

ftralifcft adi. australski.

2(ujrra'(icr, m. Australczyk:

2luftralierin /. Australka.

2(uüc'rgitC, (wym.: ower)
Alwernia.

9lön'reit, pl. Awarowie

;

2lnarenlanb n. kraj m. Awa-
rów.

2lbigur/lt, (wym.: awinja)

Awinion ; auignontfd) adi.

awinioski.

2(tticti'beit, Nawiadów.

23a'bt)(on, Babilon; 93abr)=

lonier m. Babiloczyk ; 23a6i)=

lonien Babilonia; babnlonifd)

adi. babiloski; ber babnto=

nifdje Surm babiloska wiea.
2ta'cd)u£, Bachus ; er fcfiaut

aus rote ein — wyglda jak
Bachus; 33acd)analien pi. Ba-
chanalie.

23a'bcn, Badena
; 33abenfer

m. Badeczyk; 33abenferin /.

Badeka ; SBabenfer, 23abencr=

adi. badeski.
SBo'lfoii, Bakan ; 93alfan=

adi. bakaski.
23a'Irtfd), adi. batycki; =e

2fleer Batyk m.
23a'rbara, Barbara.

23ä'rbd)eit, /. Basia.

23a'rgen, Zbarzewo.

Söa'rfcr komitat, Tjekowski
komitat.

SJa'rreu, Barciany.

»u'rrfelb, Bärdyjow.
23a'rtijct, m. Bartek i Bar-

tosz.

23artf)o(ontä'lt§
f
m. Barto-

miej.

2Ja'rurf), Zem.
SSo'fel, Bazylea; SSafeler m.

Bazylejczyk .

aSttft'tÜtS, Bazyli.

23flftIto'ner
f

2?afUia'ner=

ntönrh, m. Bazylianin; 33afi=

Itaner pl., =orben m., =Iirct)e

/. Bazylianie pl.

SBa'ftcl, 23afrian, m. Sobek.

2?au'crtt>tJ, Baworów.
Sßau'tftbcn, Zbaszyn.

Stallten, Budyszyn.
SBßtt'erJt, Bawarya; 33at)er

m. Bawarczyk; Bauerin /.

Bawarka; bar/e)rtfd) adi. ba-
warski.

SBcarrt'cc, (wym. : -trieze).

ÜBentrtf, /. Beatrycze.

SBee'läefcub, »«.Beizebub.

2>.

23e'(gicn, Belgia; Seigier

m. Belgijczyk; ^Belgierin/. Bel-

gijka; belgifd) adi. belgijski.

23c'Igrab, Biaogrd.
Seit, m. Bet; ber kleine,

©rofee — May, Wielki Bet.
23c

r

ncbtfr, 01. Benedykt.

5öencbifti'«er
r =möndj, w.

Benedyktyn; enebiftiner p>l-,

=Hofter «., =fircr)e /. Benedy-
ktyni pl.

23c'ucfd) au, SScmiifd), 2Jc'u=

feit, Beneszów.

2Jc'raitr, Kocierz i Kocie-
rzyna,

23e'raun, 1) Berun; 2) Be-
runka, Ma (rzeka).

23crberei'
f
Barbarya.

23e'rgctt, Rugigród i Koj-

gród.

23crlt'tt, Berlin
; berliner m.

Berliczyk; ^Berlinerin /'. Ber-

linka; Sberliner(=)
/

berltnerifd)

adi. berliski.

23cm, Berno; 93erner m.
Berneczyk ; bernertid) adi.

berneski.

23c'wJ)arb, Bernard.

23cruljarbt'ncr, 23ernftarbi'=

nermönd), m. Bernardyn;

Sernharbinernonne /. Bernar-

dynka; 23ernbarbiner^., ; orben

m., =IIofter n., =fird)e /. Ber-

nardyni pl.

2ic'rnfrabr, Bierutów.

23c'rta, /. Berta.

23c§ft'beit, #Z. Beskid m., Be-

skidy pl. i Bieszczad ni.

23c'tf)lcl)em, Betleem.

SSc'rfrhen, Pszczew.

23eu'fl)cn, Bytom.
23tc'Ut?, Bielsk i Bilsko;

33telitser tu. Bielszczanin.

23i'Itt, Bilina.

23t'lht, Bielin a.

23t'rnuaum, Midzychód.
SH'fdjofäburg, Biskupice pl.

23ifrhoftci'utlj, Horszow-Tyn.
5Btfd)of§tt»c'rbcr, Biskupiec.

23t'ftttfc, Bystrzyca (miasto

i rzeka).

23la'ftu«, Baej.
23ut'menra(, Smolniki.

23o'bcr, /. Bobrawa (rzeka).

23occa'ccto, (wym. : boka-
czo) Boccaccio i Bokacyusz.

23o'benbarJj, Podmokle.
23o'benfce, m. Bodeskie,

Konstancyjskie jezioro.

23b'fimcn, Czechy; 23bT;me

m. Czech; 23öbtnin /. Czesz-

ka; bufjnfd) adi. czeski, adv.
po czesku.

23ö'fimerttialb, m. Szumawa.
23ö^ntifrh=9!)7ä'^ifd)e§ ®c=

btrgc, Zdarskie góry.

23o'IcIau§, 0i. Bolesaw.
23o(o'gna, (wym.: -lonja)

Bolonia. Bononia; 23oIognefer

(wym. : -lonjezer) m. Bono-
czyk; 23olognefer adi. boloski,
bonoski.

SJomft, Babimost.

23ouat)entu'ra, Dobrogost.

23outfa'3tU§, Bonifacy.

23öo'tteu, Beocya.

JBorbeau'j', (wym. : -rdo)

Burdigaa ; 33orbeau£', oon
SBorbeaur, adi. burdigalski.

23o'§tttc«, Bonia; SBoenicr,

23osmaf m. Boniak; 23onie-

rtn, Soniafin /. Bosanka,

Boszanka; bonijrfj, boäniafifd)

adi. boniacki, adv. po bo-
niacku.

Sioutll'OH, (wym. ; buja)

Bouillon; ©ottfrieb non —
Gotfryd z Bouillonu.

2iraba'ut, Brabancya.

23ra'b
/
c, Brda.

23ra'^ma, Brama; 93raf)ma=

imu m. bramaizm; 33rnlj=

intne m. Bramin; 58raf)miniö=

mu m. braminizm.
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SSm'Un, Brajlów.

SBta'ltbeiS, Brandys.

ÜSrrt'ubCttÖJirg, Branden-

burg, Brandenburgia; Brani-

bor (miasto) ; Zgorzelec

;

©ranbenburger m. Branden-

burczyk; 93ranbenburgerm /.

Brandenburczanka ; 93rattben=

burger, branbenburgifd) adi.

brandenburski ; baö 33

—

er

Xot Brandenburska brama.

!Braft'Itett, Brazylia; 93rafi=

Itaner w. Brazyliaczyk; 93ra=

filtanerin /. Brazylianka ; bra=

filtanifd) adi. brazylijski.

JBrätj, Brojce.

SSrau'ltau, Brunów.

SSrau'nfeljtoJCtg, Brunwik

;

33raunfd;tneiger m. Brunwi-
czanin ; 33raunfcbroeigerin /.

Brunwiczanka ; 33raunfd)lt)ei=

ger(=), braunfdjiueigerifd) adi.

brunwicki.
SBtCt'fadj, Bryzak.

üBrci'Sgalt, Bryzgowia.

äSrc'mcn, Brsma; SBremer

ßäri'Hc, f. Cecylia.

(?o(at'S
f
(wym. kale), Calais,

cienina Kaletaska, Kaleta.

Gn'lbcroit, Kalderon i Cal-

deron.

6ttrte'ftU§ r
Kartezyusz;

obacz ©eöcarteö.

(Sä'far, m. Cezar.

Gfl'ffhts, m. Kassyusz.

(Sa'to i Ra'to, »f.' Kato.

(Ja'ttaro, Kotor.

Gc'rficruS, m. Cerber.

(£c'rc£
r

/. Ceres i Cerera.

(Sctti'ltjc, Cetynia.

Gf)ttlbä'a
f
Chaldea; d)albä=

ifd) adi. chaldejski, adv. po
chaldejsku.

(Sljamptt'gnc, (wym.: szpa)
Szampania; Ghampagncr(=)
adi. szampaski.

Gljftnmö'tt, Cheronea.

GTiartrcu'fc, (wym. : szar-

tröz) Kartuzya.

6fiart)'6bi§, /. Charybda.

$ä'ba(u§
f

m. Dedal.

£tt'f)mc
r
Damna.

^ttlmtl'ttCH, Dalmacya
;

w. Bremeczyk ; SBrcmert =)ac«.

bremeski.
Sörc'lltfc, Przemsza (rzeka).

SSte'SiUU, Wrocaw; 23re3=

lauer m. Wrocawianin, Wro-
cawczyk ; 23re>[auertn /'. Wro-
cawianina ; 23re3lauer, bre3lau=

tfcr) adi. wrocawski, ade. po
wrocawsku.

$rcfrf
Brze.

Jört'nfctt, Wbrzeno.
iörtf|t'ttc

r /. Brygita.

Jörtflt'ttcmtoiittc, /'. Brygitka.

$ri'fci§, Bryzeis, Bryzeida.

iBrtto'UHtCU, Brytania

;

©roJ3— Wielka Brytania;

33rite m. Brytaczyk; 33rttin

f. Brytanka ; brtttfd) adi. bry-

taski, adv. po biytaiisku.

SM'jmt, Bryksena.

Söro'b»), Brody.

Söro'm6crg
r
Bydgoszcz.

SSntrf, Bruk; — an ber

Seitfja, an ber 9)iur Bruk nad
Litawa, nad Mura.

^rü'ggc, Bryga.

Kranit, Brno, Berno.

6.
Ghc'nmi^cr (S'rjgcfiirgc, n.

Rudawy Szczawnickie.

(ilje'rfo, Kres, Chres i Czres.

(ity'na, Chiny; g&inefe /».

Chiczyk ; (Sfjinejtn f. Chinka

;

cbtnefifd) adi. chiski, adv. po
chisku.

6l)t'o3, Chios.

Ghlo'c, Chloe.

Gfjo'ctm, Chocim.

Gfjobfdjc'fcn, Chodzie.
(Sfjtt'jtburg, Dzierzgo.
ßljrt'frtatt, m. Krystyan;

ßbrifttne /'. Krystyna; dim.
Gfyriftindjen Krysia, Krzysia.

Qf)vi')tOpt), m. Krzysztof.

ßljrt'ftttg, Chrystus.

Gt'cero, Cycero; ckeronifd)

adi. cyceroski.

Silt'cteit, Cvlicva.

6t'm
f
Celami Celje.

Gi'lUOH, m. Cymon.
6t1tcitt1W'tU§, m. Cyncynna-

tus i Cyncynat.

3).

Dalmatiner, ®almatier m.
Dalmat, Dalmatczyk m. ; 35a(=

matierin, Dalmatinerin /.

iörit'fftt, Brusa, Prusa albo

Bursa.

SBrü'ffcf, Bruksela; 23rüffe=

(er(=) adi. brukselski.

Söriir, Hnewin, Gniewin.

$u'd)(Ut, Buchów, Bohow.

SBll'djljoIj, Bukowina (mia-

sto).

ÜWbbhtt, Budda; 93ubbt)aiö=

muä m. Budaizm ; 33ubbbtft m.
Buddysta; bubbf)ifttfd) adi.

buddaistyczny.

ÜBu'bttJcU?, Budziejowice.

SSltg, Bug (rzeka).

Sön'fnrcft, Bukareszt.

SBnfottri'tW, Bukowina.

2$lllga'ricit, Bugarya; 23uf=

gar(e) m. Bugar; Bulgarin

/. Bugarka; bulgarifdj adi.

bugarski, adv. po bugarsku.

!ßu'lt3loit
f

Bolesaw, Bole-

sawiec i Bolesawów.
23lt'tfd)Ott>Uj, Budyszowice^.

3?t)'roit
r

(wym. : bajron)

Byron.

SBl)3n'U5, Bizancya.

Gt'rce, /. Cyrce.

Stftercic'ttfcr i 3tftcr§tc'it=

fer, w». Cysters.

ßla'bohia, Kadowo.
6(c'JC

f
Kliwia.

Gö'lcftttt, m. Celestyn.

Goitbe, (wym. : kde) m.
Kondeusz.

Goriofa'miä, m. Koryolan.

GVriUOltS, Kormin.
Gontci'Uc, (wym.: kornej)

Corneille.

6ro'ffcit f
Krosno.

(Sfa'fat^urtt, Czakowiec,
Czakatornia.

Gypent, Cypr; 6i;prter m.
Cypryjczyk ; Cnprtftf) adi. cy-
pryjski; Gnperroein m. cy-
pryjskie wino.

(lyprtait, w. Cypryan.
(?l)'ni8

f
m. Cyrus.

6ltpt'bo
r
m. Kupido.

Gu'rtlt'?, m. Kurvusz.

Dalmatka; balmatifd), balma=
tinifrf) adi. dalmacki, po dal-

macku.
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Tomo'sfu», Damaszek; ©a=
maöjener(=) adi. damasceski.

Xa'mbrait, 2>omerau, 2)am=
me i Summer, Dbrowa.

$mmt'bcit, Danaidy.

Ttt'nc ot. Duczyk ; £äntrt

f. Dunka; bänifa) adi. du-
ski, ndv. po dusku.

Tä'ncmarf, Dania.

To'ntci, ot. Daniel.

£a'UHDtt)tft, Dunajowice.

Xa'ntc, ot. Dante unb Dant.

^a'n-Jtg, (dawniej :) Dasko,
(teraz :) Gdask ; Scmjtger ot.

Gdaszczanin; SJanjigerm /.

Gdaszczanka; 2)cm3tger(=)

adi. gdaski.
Ta'pljne, /. Dafne.

T'Ori'uS, w. Daryusz.

$arf(t'f|mctt, Darkiany.

£>(lllpl)itte
f

(wym. : dofine)

t'. Delfmat.

^o'öib, ot. Dawid.
2Vlpf)t, Delfy pi.

£cme'triu§, ot. Dymitr.

$cmo'ftfjene§, w. Demoste-
nes.

;£e'mtc6erg, Wojkam.
£c§ca'rte§, m, (wym. : de-

kärt) Kartezyusz, Descartes.

£c|tbc'rht§, ot. Dezyderiusz

i Dezydery.

$c'ffau f
Dessawa; ©effauer

ot. Dessawczyk; 2)efjauerin /.

Dessawka; Deffctuer, befjau=

ijd) adi. dessawski.

&c'jfott>, Deryczewo.

^eutfdj, adi. niemiecki, adv.

po niemiecku ; bas SDeutfdje,

bte beutfdje ©pratf)e jeyk nie-

miecki; beutjd) fprecfjen, jd)rei=

ben mówi, pisa po niemie-

cku; in§ S)eutfd)e, cm bem
2)cutfd)en iiberfefcen tómaczy
na niemieckie, z niemieckiego.

£cnt'fd)=Gt'lait, Giawa.

Tcnt'fd)c(r), ot. Niemiec:

3)eutfd)e /'. Niemka.
$cu'rfd)=firo'nc, Wacz.
^cu'tjdjlaitb, Niemcy.
Xia'fotmr, Djakowo.
£>ta'lta, /. Dyana.
£i'bo, /. Dydo i Dydona.

£te'DCltau, Dziwnów.
Ttjo'lt, (wym. : dia) Dyon.
$i'Ucu6crg, Dyla."

Tio'jencS, ot. Dyogenes.

£tofic'tt(llt, »ff. Dyoklecyan.

^tomc'bcS, m. Dyomedes
nnb Dyomed.

2)0ni)'fttt§, $t0ttlj
r

§, Dy-
onizy, Dyonizyusz.

£ir'jdjau, Terew, Czczew.

£utc'pcr, Dniepr; bieefeitä,

jeniett bes> — Uegenb, moi)=

nenb przeddnieprzaski. za-

dnieprzaski adi.

£mc'fter, Dniestr; btesfeit

beó — liegeno, rDofjnenb przed-

dniestrzaski adi.

Pöbeln, Doblin i Dobie.

X'ö'fietlt, Darbna.

$o'Ócrfteht, Dobrzyniewo.

XVbritfd), Dobrzysz.

Sobru'bfrfja, Dobrudza.

T>ö'f)ia\l, Dylewo.
£o'lger See, Dogowe je-

zioro.

Solili, Dolsk.

$omtmfa'ucr,$omimfa'Hcr=
iltiutrt) ot. Dominikan, Domi-
nikanin; 2)ommtfanenn, =!a=

nernonne /. Dominikanka;
S)ominifaner(=») adi. domini-
kaski.

2>o'mhttf, Somt'mfu§, ot.

Dominik.

£o'mjtabtf, Domaszow.
X"0U, m. Don.

Xnmou, /. Dunaj ot.; 2)o=

nau(=) adi. dunajowy, bie>=

feit, jenseits ber — liegertb,

rooljttenb przeddunajski, za-

dunajski.

XVnmmgen, Dundangi.

^orotfjc'a, /. Dorota; dim.

Sordjen n. Dorotka i Dosia.

To'rpat, Dorpat i Dorpt.

3)o'ffe f
Dasza i Daszówka.

£rflU, /. Drawa.

XTCyben, Drezno; ©rei=
b'e)ner m. Drezdeczyk; 2)re=
b(e)nerin/. Drezdenka; 2)re=
b(e)nec adi. drezdeski.

^rc'töeitS,/. Drwca (rzeka).

£ric'fcn, Drezdenko.

$rt'ltOt)Cfc, Drynowiec.

£ri>'fiitg, Streenice.

5Wffett, Dre.
$rui'bc, ot. Druid.

Srtja'be, f. Dryada.

$it'bcn, Duby.
^ü'ltrt, /. Dwina (rzeka).

^ü'ltutmrg, Dynaburg.
^ültomü'nbc, Dyament.
^Ü'nftrdjcit, Dunkerka.

Ttma'föO, Dracz.

$U£, Duchcow.

e.

ka.

(£'6ro, Iber (rzeka).

(S'tfou, Ozola Moja.
(S'bltorb, ot. Edward.
(S'gcr, Cheb.

G'ger,/., Ggerflu^ ot. Ohar-

(St'benfdjÜJ, Iwanczyce.
Gt'tenburg, Ilburg.

(Ji'ltficM, Mieszow.
C£i'pe(, /. Ipola (rzeka).

(Si'fcnmarft, Kunidora.

Gt'fenftabtl, Zeleznica.

Q'ibc, f. aba (rzeka).

G'lbing, Elblg.
(&U'a%, ot. Eüasz.

Gli§, Elis i Elida.

m')abctb, f. Elbieta, Ha-
lina ; dim. 2ted)en n. Halka.

&Ü'iabctb,)tabt, Elbiecin.

G'lfcittol, Rzywno.
G'lftngen, Tlukany.

G'lfafc, n. Alzacya ; ßlfäffer

ot. Alzatczyk; =tn /. Alzatka.

(£'lfterf
/'. Elstera, (waci-

wie:) Halsztrów ot. (rzeka).

(£Hiät)dje gelber, pola Elizej-

skie.

GJlj'fium, Elizyum.
G'tttil, Emil.

Gmt'He, f. Emilia.

Gm§
f /. Amiza i Amizya.

(S'ltgfonb, Anglia; @ng(äu=

ber ot. Anglik; Gnglänbenn

f. Angielka ; engltfd) adi.

angielski, adv. po angielsku
;

englifd) fpredjen, fd)reiben mó-
wi, pisa po angielsku.

(£'ltntU§ ot. Enniusz.

(gpamiito'nbow, ot. Epami-
nondas.

G'perte§, Preszów.

gf
p^e[u§, Efez ; epf»efifd)

efezyjski.

Gpt'ru§, Epir.

(Prcbu, Ereb.

&v]nvt, Ei furt; ®rfttrter(=)

adi. erfurcki.

G'rlof, /. Erlawa (rzeka).
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(S'rlttlt, Jager.

G'rmclaub, Warmia; ©rm=
lanber m. Warmiiiczyk; erm=

länbifdj adi. warmiski; 93i=

fct)of »on ©rmelanb biskup
warmiski.

Gruft, Ernest.

(Frägcoirgc, n. Rudawy,
Góry Kruszcowe.

G'frfjer, f. Ester i Estera.

(Fftfjlaub, Estonia; cft(jtäu=

bijd) adi. estoski.

(tftf), f. Adyga (rzeka).

Qtubö'a, Eubea.

Glt'gcn, m. Eugeniusz; @u=
genie f. Eugenia.

Gu'lcitbcrg, Sowiagóra
(wie).

(Stm'btce, f. Eurydyka.
($ttri'ptbe§, m. Eurypides.

(Suro'ua, Europa; (Europäer
m. Europejczyk; (Europäerin

/. Europejka; europäifcfc, adi.

europejski, adv. po europejsku.

(Sutt'tt, Utin.

($'oa, /. Ewa ; dim. (Sucfoen

n. Ewcia, Ewusia.
Grut, Kcy.
(SljlaH, Iawa, Jeawa.
Gljpct, Upice.

&
jyabiou8nJa'(bc, Zabieniec.

$a'lfcitau, Walichnowo i

Falknow.
$a'lfcil6erg, Niemodlin.

5|c'^mcrit, Wernera (wyspa).

^et'ftrt», Bystrzyca.

ftclbFt'ra)Ctt, Terg.

iVc'lbSpcrg, Walczyce.
$c'lig, m. Feliks, Szczsny.

JCc'rbtltanb, m. Ferdynand.

Jyc'ftCltbcrg, Twarda góra.

$cg, Fezya (kraj), Fez
(miasto).

3't'd)tc(gc6trgc, n. Smerko-
winy, Góry Smereczane.

fCÜe'fittC, Wiele i Wielin.

5'i'unlaub, Finlandya
;
ginn*

länber m. Finlandczyk, Fi-
czyk

;
ginnlänberin /'. Fia-

landka; finntfa) adi. finlandz-

ki, fiski; adv. po finlandzku,

po fisku.

Jyt'ftrttj, Bystrzyca.

JCtu'me, Ejeka.

ftfo'cctt§, m. Flakkus.

ftla'ltbmt, Flandrya.

^(a'tait, Zotowo i Zotów.
3'Iorcitti'ttC, f. Florentyna.

iVIore'nä, Florencya; $(oren=
tiner m. Florentynin, Florent-

czyk; Florentinerin f. Floren-
tynka; Florentiner adi. floren-

cki.

$(o'rtau m. Floryan; §lo=
rtan=Stra^e /"., =£or «.,

g-toricmcr ©trafje, %qx ulica,

brama Floryaska.
$(orlau'feu, Wartucze.

$o'rbadj, Zagajewiczki i

Polskawie.
$ra'ltfc, m. Frank, Fran-

koczyk; fränltfd) adi. fran-

koski, adv. po frankosku.
^ra'uFettbcrg, Przyk.
^ra'nfenftcbt, Zbkowice.
^ra'uffurt, Frank furt

;

granffurter(=) adi. frank-

furcki.

$ranfcitlja'geit, Silno.

ftra'ttFretd), Francya.

$raH5, $r(m3t'§Fu§ m. Fran-
ciszek; dim. Fränjdjen w.,

grcmjcrt, $ränje( m. Franek,

Franus /».; ^taw^a f. Fran-
ciszka, dim. Frania, Franusia.

$rtt'U3eu86ab, Franciszkowe
anie.

ifrau5t§!aner(möntf)), m.
Franciszkan, Franciszkanin;

Frctnjitaner pi. O. O. Fran-
ciszkanie; =Iird)e /., =Hofter

n. Franciszkanie pi. ; =fird)e

koció Fi-anciszkaski ; tu

ber =fird)e, im =f(ofter u
Franciszkanów.

^raujo'fc, m. Francuz:

g-ran^öfin f. Francuzka.

$ran,5b'jtf(fj, adi. francuski,

adv. po francusku ;
— fprecfoen,

fdjret&en mówi, pisa po
francusku; =e ©prad)e, =e

2lrt, =e ©ebräudje, =e Sitten,

=e§ 3Befen francuszczyzna /.

^•rau'enoaA, Wielkabania.

^rau'cnourg, Narzyce.

fCrau'ftnbt, Wschowo; $rau=
ftäbter m. Wschowianin : grau=
ftäbter(=) adi. wschowski.

$rct'6crg, Przyborz.

$ret'ourg, Fryburg : gret=

burger(=), fret&urgifd) adi. fry-

burski.

^•rcit'bcuftcr, wiecin.

ftrei'tjafjn, Frejno.

JyrctftJtg, Fryzynga.

greift, Wrzeszcz.

3'rct'ftabt, Frysztat ; Kisie-

lice ; Kouchów.
g-rtau'1, Fryul.

$rtc'bait, Ormo.
^rtc'bcf, Frydek.

ftrtcblattb, Brylant.

fCrtcbrtd), m. Fryderyk;

Frieberife /. Fryderyka.

g-rtc'bridjSocrg, Wyrza.
$'rie'brtd)§ctf, Swiczyn.
^rtc'brtd)§fjüttc, Strzybnica.

$rte'3faltb, Fryzya; Dft=,

2Beft= Fryzya wschodnia, za-

chodnia; Briefe, grteslänber

m. Fryzyjczyk ; griefm, $rie=
länberin /. Fryzyjka: frieftfd)

adi. fryzyjski, ado. po fry-

zyjska.

ftrofjnicttett, Ketina.

JC-it'nfftrtf)Ctt, Piócerkwi.

5'Ü'rftCltoerg, Przybrzeg.

(tia'olotts, Jablonec.

(tia'urtcl, m. Gabryel; ©a=
briete f. Gabryela.

(ti(t'jjt§, iw. Gajus.

(tiaU'jicit, Galicya.

(tialt'3t(ait)er, Wi.Galicyanin

;

©.

©aliji(an)erin, /. Galicyanka

:

gaUjtf adi. galicyjski.

(tiaötctt, Galia; ©altier m.
Gallijczyk: ©alltjtmua m.
gallicyzm

;
gallifd) adi. gal-

licki.

®a'Un$, m. Gawe.
(tiolt, Kisek.

©a'rbcnfcc, (tia'rnfcc, Szle-

mno.
(tiaro 'llltc, t- Garumna (rze-

ka).
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Wn'ffcit, Gasyn.

Wcbc'tfd), Gdecz i Giecz.

(tic'mbiti, Gbice.
Oicnf, Genewa; ©enfer m.

Genewczyk; ©enferin /. Ge-

newka; ©enfer adi. genewski.

(Mc'ltfcr Sc<T, Genewskie

jezioro.

Wcttoüc'ffl, /. Genowefa.

Wc'ltt, Gandawa.
Wc'niin, Genua; ©emtefer?«.

Genueczyk ; adi. genueski.

(SJe'urg, m. Jerzy.

Wco'rgcnbcrc}, Sobota spizka.

Wco'rgcnbwfl, Jurbork.

Q&t'tak, Jerusz.

Wcrbmt'cn, Gerdawy.

Wcrli'ftcuaipc, Wysoszczyca.

Wcrmn'mcit, Germania;

©ermane m. Germanin ; @er=

manin /. Germanka; ©erma=
mmtt m. germanizm; ger=

manifd) adi. germaski.

(Sermil'lttftti, m. Germani-

kus i Germanik.

Wc'rtrub, /. Gertruda.

Wcfc'nfc, n. Debrata, Je-

sionki.

Wc'roitfd), Jewicko.

WU'flCItlmrit, Dbrówno.
(«laij, Kadsko.
(Sfalt'djau, Guchów.
©Ict'ttnl?, Gliwice.

(ühroR=)@nVflilU, Gogów;
©logauec m. Gogowczyk;
©logauer(=) adi. gogowski;

Ätein=, Eber=©Iogau, Gogó-
wek.

Wtttü'nb, Zawód.

Wnc'fcn, Gniezno; ©nefencr

adi. gnienieski.

(ttö'bhtg, Hodonin.

(9ö'böflö, Gedelow.

Wnc'tfje, Goethe.

Wo'lbcnftctlt, Goldsztyn.

Wo'lbhtgcn, Kuldyga.

©o'liarf), m. Goliat.

(tfo'Ümüijf, Chemsko.
(^n'UitOtt), Kadkowo.

Qta'ttfjett, Goleszyna.

Wo'mmcrtt, Guntomir i G-
tymir.

Wora'lc, m. góral; ©oraün
/. góralka ; ©ora!en=, goraltfd)

adi. góralski.

©ör'djCH, Górka, Miejska

Górka.

Wo'rßO, /'. Gorgona.
ÖJÖr'lh}, Drewnow ; Zgorze-

lec, Zgorzelice.

Wör$', Gorycya.

Wo'fdjiUj, Goszcz.

(Wie, m. Got; Dft-, 3Befi=

©oten Gotowie wschodni, za-

chodni; flotifdjeScfjriftgotcykie

pismo
;
gotifcbe 93auart gotycki

styl.

©n'tittub, Gotlandya i Go-
tya.

Qfo'ttfjdrb, m. Gotard; ber

©ft. »>:33erg Góra w. Go-
tarda.

(yö'ttiltgCH, Getynga.

(üo'ttlicb, m. Bogumi; dim.
©ottliebc&en n. Bogu.

OJö'ttlob, m. Bogusaw, Bo-
guchwa i Bogufa.

05ottfd)c'c, Koczewje.

05ra'crf)lt§, m. Grachus i

Grakchus.

üfrdbi'Sfit, Gradyszcze, Gro-

dzisko.

Wron, Strygonia (miasto);

Hron (rzeka).

(#ra'§ltj, Kraslice.

©ranbihtbcit, Recya, Gry-
j

zony.

05rOU'bCH3 f
Grudzidz.

WrttUo'fß, Gruz.

©raj, Grac, Grodzisko.

05rc'(jnr, m. Grzegorz.

(yrcgoria'mjd), adi. Grego-

ryaski; ber =e 5Menber, ©e=

fang kalendarz, piew grego-

ryaski.
*

<Sfeet'f§*OUO, Gryfia.

WrctJ, Gryc.

(iJrc'ntC^, Granowce.

©ric'djcnliutb, Grecya;
©rieche m. Grek; ©riedjin /'.

Greczynka; griecbtfch adi. gre-

cki, po grecku; ba> ©riecfjifc&e,

bic griecfttfcfie 6prad)e, gr'te=

cbifcbe Sitten, gried)ifd)e§ 2ße=

fen greczyzna /.

Ori'mmo, Gryma.
Wro'bdt, Grodno; ©robe=

ner(=) adi. grodzieski.

(tirö'ttmgcn, Groninga.

Okö'nlttnb, Greniandya

;

©rönlänber m. Grenlandczyk.

©ro'fjpolc, m. Wielkopola-
nin ; ©rofspolin /. Wielkopo-
lanka.

©ro^'^olctt, n. Wielkopol-
ska; grojpolnifd) adi. wielko-

polski, adv. po wielkopolsku.

Oiro'^iuorbcin, Wielki Wa-
razdyn.

©rötfd), Grodzisko.

Qbvo'ttau, Krotawa.

©ru'ltrf), Kraliki.

(yrÜ'ltOlt, Gryiiawia; Ziele-

nowo.
Wrumbcrg, Krumberki ; Zie-

lonagóra.

©rihtdjo'^CIt, Zielona.

Wrü'ttborf, Zielonawie; Zie-

liniec; Dbrowa.
GkÜ'ltCtdjc, Zielonydb.
©rii'nc=Xa'ltne, Zielona-

hojna.

ÖJrü'nfclbc, Ziele.

OJrUltCUtcfc, Zielonaka.
©rü'ttfjnj, Dbrowa.
Wrü'ltttmib, ielonylas.

©rihttncUbc, Piecki.

©It'bctt, Gubin.

Wnmbi ItltClt, Gbin.
©ün'ftcrgoft, Wiatrogoszcz.

©Itrf, Kerka.

©IWlfelJ», Kersko.

©H'ftöti, m. Gustaw.

©Utenta'fl, Dobrodzie.

©it'tftttbt, Dobremiasto.

©lüjc'ltlte, (wym.: güjen)

Akwitania.

§aa, Haga.

ca'lttjdj, Halicz; EjaCtjifdf»

adi. halicki.

.Stalle, Halle; Dobragóra;
Dobrasoa.
Hamburg, Hamburg; §cun=

burger, =), fjamburgifet) adi.

hamburski.

^»n'lltmerftcin, Humersztyn.

.§a'nittf)CH, /. Hanka; dim.

Hanusia, Haneczka, Hanulka,

Hanula.

.C»a'ttltc£, m. Annasz.

.ftß'nmbtll, m. Hannibal.

.£mut0'ucr, Hanower; 6«n=

noueraner m. Hanowerczyk;

i)annoDerifd) adi. hanowerski.

$mt$, m. Jan ; dim. §än§=

cf)en, §anfel Janek, Ja, Ja-

siek, Jasiunio; roa §and)en

niebt lernt, lernt §an nimmer»

mefir czego sie Ja nie nau-

czy, Jan si nie nauczy.
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.fta'nfa, /., bte ^»anfeateu pl.

zwizek Anzeatycki; §anfe=
ftabt /. miasto anzeatyckie

;

fjanfeatifd) adi. anzeatycki.

§>ax%
t
Harc, Smólmy.

&at>a'nna, Hawana
;

§a=
oanna(=) adi. hawaski.

^»e'bc, /, Hebe.
^»CDrÖ'er, m. Hebrajczyk,

Hebrejczyk; tjeBräifd^ adi. he-

brajski, adv. po hebrajsku
;

£>ebräertum »., fiefiräifdje

©prac&e, ©Uten, r;e&täi[cr)eä

SBeien hebrajszczyzna /.

^>e'bttJtg
f /. Jadwiga; dim.

Jadwisia.

^»ei'ltrtcn, m. Henryk.
Qctc'nc, f. Helena; dim.

Seienden, Senden n. Helusia.

Qt'Üton, Helikon
; l)ttito

ntfcf) adi. helikoski.

£e%J§, Hellas i Hellada;
Seltenen pl. Hellenowie

;
§eHe=

ntsmuä m. hellenizm; |elle=

nifd) adi. helleski.

Qeüczpo'lltf m. Hellespont;

tjcttegpontifrf) arf/. hellesponcki.

^elo'tc, m. Helota.

|>c'Ifhtgtanb
f

Helzyska
Kraina.

-Öc'mtegmt, Hanonia.

.s3c'ltfd)(lU, Hanuszowce.
S»crofIe'a, Heraklea.

-ÖcraMi'be, vi. Heraklida.

.^e'rmflttsborf, Radzice.

^»e'rmonuftabt, Sybin.

.Cte'rrnfittt, Ohranow.

.<pe'rrcuftabt, Wsiorz.
>er5ego»Ut'Urt

r
Hercegowina.

^>cft'oblt§, vi. Hezyod.

^»C'ffe«, Hasya; äpeffe m.
Has; jeiftti) adi. haski.

$)te'rOttttmu§, m. Hieronim.

tQiia'vinä, m. Hilary.

$i'ob
f
m. Hiob.

gippiaf vi. Hippiasz.

Qippolt)t, m. Hipolit.

Jpi'rfdjberg, Jelenia góra.

^odjfrctfdjam, Wólka.

jf>0'fftöbtf
Rudki.

^»n'lje ^>ctb, Wysoka Hola
(góra).

^»n'Jjcnberg, Trzeciewnica.

^»n'fjenöurg, Wyszogród.
^c>Df}enet'd)c

r
Ossowa góra.

^>oi)cnc'It)C
f
Wierzchabi.

§nenfu'rtlj, Wyszy Bród.

Qofyetiman'tf}, Wysokie
Myto.

^oficitmcm'tljCH, Muta.

tQofyen^a'tAd, Inowrocaw.
-f>of)ettftci'n, Holsztynek,

Olsztynek.

^»o'ttattb, Holandya
; §oI=

länber vi. Holender i Holen-
derczyk; §oUänberin /. Ho-

lenderka; ftoüänbifd) adi. ho-

lenderski, ado.\>o holendersku.

.^o'Ucjdjatt, Holeszów.

.£o
r

(ftetlt, Holsztyn; £o(=
fteiner m. Holsztyczyk ; ljo[=

ftctnifd) adi. holsztyski.

^»omc'r, m. Homer; fiome-

rtfrf) adi. homeryczuy, home-
rowy.

^»oro',5, m. Horacyusz i Ho-
racy; rprasifd) adi. hora-
cyuszowski.

£>orft, wierkle; Krosno.

.$>orrc'nftW§
f
vi. Hortenzyusz.

$o')t(M
f
Hostun.

$Ottc\lto'tt(c), m. Hottentot.

^Ot)CtStt)C'rbo
r

Wojerowice,
Wojrezy.

^>r(l'bt)dj
f

Hradyszcze.

^»ra'bfdjtlt, m. Hradczany
(w Pradze).

£>ltge«o'ttc, m. Hugenota.
§lt'tji)

f
vi. Hugo.

Qn'man, Huma; bie ®rbe,
bte ©itter non — , bie 33e=

roofiner non — unb be utn=
Hegenben Sanbe huma-
szczyzna f.

.Cm'ltbSfdb, Psiepole.

©tt'ltltClt, pl. Hunnowie.
^»Uält'tc, m. Hucu.
^»IJOJt'ltt^w Jacenty, Jacek.

3'brta, Wydrga.
3'gfflU, Igawa.
3gna'tt,u§, 5'gwnä ™-

Ignacy, egota.
3'Ka§, f. Iliada.

3'luittt, Uium Ilion.

S'tttjrtClt, Illirya.

3'fmcnou, unia.
S'itbiett,lndye; Dft=, 2Be(t=— Indye Wschodnie, Za-

chodnie; lynbtaner m. Indy-
anin; Qnbtanerin /. Indyan-
ka: bte Snbter, 3«ber Indowie

;

tnbifd) adi. indyjski, adv.
po indyjsku.

^'ngcrmanfaub, Ingrya.

^'ltH05C«5
r
Innocenty.

^'nnerftttm, Notrasko.
$'mt§bnttf, Insbruk, In-

szpruk.

S'ltfter, Instru orzeka).

3.

3'ttftcrmrg, Instru.

3o'nicn, Jonia; ionijd) adi.

joski; bie S°nifd)en %n\eln
Joskie wyspy.

$'pd, Pek, Peó (rzeka).

3'rt§, /. Iris i Iryda.

$'rfaltb, Irlandya
;
^rlänber,

^re m. Irlandczyk, Iryjczyk

;

Stlänberin /. Irlandka; trtfd)

adi. irlandzki, iryjski.

^'faaf, m. Izak.

SfofiCaa, /. Izabella.

^fot'a§
r
m. Izajasz.

S'fcrflClitrgc, «. Izerskie po-

górze.

3'fcrfatttm, m. Izerski Grze-
bie.

3'ftbor, m. Izydor.

$'ff(ir, Isker.

^'§tonb
f
Islandya.

^ämc'lte, /. Ismena.

^fo'frote», m. Izokrates.

^fo'ltJO, Socza (rzeka).

3'§racl, Izrael: bie (alten)

Srneltten Izraelici pl. Q=
raeltt(e) m. izraelita; ^raelU
tin /. izraelitka; ioraelttifo)

adi. izraelicki.

S'ftfitttU§, m. Istmus; tft^=

tntfd) adi. istmijski.

^to'ltc«, Wochy, Italia :

in, au% — we Woszech,
z Woch; itatifd) adi. italski.

3taltc'ltcr, m. Woch; $tcx=

Itenerin/. Woszka: italientfd)

adi. woski, adc. po wosku;
ttaltenifd) rocrbett, jum ^ta=
Itener roerben wosze, zwo-
sze ; ba Stattenifdfie, itttftertt=

fc&e SQ3cfen, itnltenifa)e Spradje,
Sitten woszczyzna /.
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Jngc'llo, m. Jagieo
; Saget*

lone in. Jagielloczyk
;
^rau

au§ ber 3ageÜonifd)en gamUie
Jagiellonka; Die Sagellonifcfie

llntuerfttät Uniwersytet Ja-

gielloski.

^ä'gcritborf, Kamiów.
^n'fob, m. Jakób ; ditn. 3a=

fobdjen n. Jakóbek, Kuba.
^afobt'ncr, m. Jakobin; %a*

fo6im§mu§ in. jakobinizm m.

^a'ufcttborf, Sokoowo.

Sla'tntS, m. Janus.

^a'pntt, Japonia; Japaner,

^apanefe m. japoczyk; 3>a=

panertn, ^apartefin /. Japon-

ka; japanifcf), japanefifd) adi.

japoski, adv. po japosku.
^a'romcvtlj, Jaromierzyce.

^(l'romtr, m. Jaromir.

3a'ro§IöH§
f
m. Jarosaw.

^a'roSlau, Jarosaw.
3o'jon

r
m. Jazon.

^nu'Htaf, Junska dolina.

3ß3t)'flCU f
pi. Jadwingowie.

3crcmi'0§
f

m. Jeremiasz,

Jeremi.

^cho'tml), Jehowa.

^c'ridjo, Jerycho; bie 3tofe

non — Jerychoska róa.

3cru'fcifcm, Jerozolima; je=

ntjcüemifd) adi. jerozolimski.

3c'fd)fcit
f
Jeszczed.

^cjut't, m. Jezuita
; 3jefuitt§=

mit£> m. jezuityzm m.
;
jefuitifd),

3ejttiten= adi. jezuicki; %t\\\=

ttenfirdje /. koció Jezuicki.

\V

3c'fu§, m. Jezus; — <Sfjri=

ftuö Jezus Chrystus;— 2)iaria!

Jezus Marya! bie ©e[ellfd)aft

^cfu Towarzystwo Jezusowe.

^on'djimSral, Joachimów.

%o't)a\m, 3of)a'mtc§ >« Jan;
ber fyeiüge =nneö »wity Jan;
ba§ ^oI)annt§feft, ber 3ofyan=

nitag wity Jan
;
gu SoOanni

na w. Jan ; basi Sofjanntöfeft

lommt nid)t alle Sage nie za-

wsze witego Jana; 2jo&cui=

nibrot n. chleb m. witego
Jana ; !3of)anm£>gürtet m. pas

m. w. Jana; Qofjanmsfraut
n. ziele n. w. Jana; 3ofoan=

nisroürmdjen «.robaczek wi-
tojaski, w. Jana

;
^ofiamt

©of)n syn Janów.

3ofya'mta, / Joanna.

^oyattmbutfj, Jasbork.

3örjl, m. Jerzy.

$o'fttpljar
r

m. Jozefat; "ba

%<xl — dolina Jozefata.

^50'fcf, m. Józef, dim. Józio;

Sofefine /., Sofefa /. Józefa,

dim. Józia.

3tt 'ba, Juda; am <3tmeon>=

Ullb =feft na Szymona Judy;
ba§ ©tmeon= unb =fef± mad)t

bie SBege fjarfd) unb feft na
Szymona Judy spodziewaj si
grudy; jubaifd) adi. judzki.

3'ltbai'£tmi§, m. Judaizm.

3uba§, m. Judasz; 3uba§=
adi. judaszowski, adv. po ju-

daszowemu, po judaszowsku;
Subaöfufe m. pocaunek ju-
daszowski.

3u'bc
f
m. pi. -n, yd; y-

dowin; ftäfelicfier, abfdjeuüdjer— ydzisko n.
;
^ubin /. p'.

=nen, ydówka.

3u'bcfit, vn. (Ijaben) po y-
dowsku gada.

ftubcntum, n., 3u'bcnfdjaft

/., ^yu'bcitlanb n. ydostwo n.

$u'btfdj, ^fttbett* adi- y-
dowski, adv. po ydowsku;
jiibifcfte SBefen, jübifd)e 2trt unb
SBeife ydostwo «. ;

^ubenben=
gel, =junge m. ydziak m.

;

=frtebfjof m. cmentarz y-
dowski; =tmb n. ydzitko n

.,

ydowie n.; =[d)ure /, =tem=
pet m. ydowska szkoa, bo-
nica.

3lt'(tait, m. Julian.

3lt'Itu§, rn. Juliusz.

3u'!t(fi, Juliaka; non —
juliacki.

,3tt'Ue, /. Julia; dim. %\\\*

d)en n. Julcia, Juleczka.

^u'jtgÖJlitjtau, Mody Bole-

saw.

3lt'ltf}fcrtt)Crber, Panoniewo.
$W1tgIc'3(au, Inowrocaw.
<3'U'lto, /. Juno i Junona.

$u'pttcr, m. Jowisz.

3'ufH'uc, /. Justyna.

;3Ü't(lUtb, Jucya.

9.

fid't)lcul)crg, ysa góra.

Sä'fylltC, Kamionna.
Sat'pha», m. Kaifasz.

.Qot'ro, Kair.

ßo'Jatt, Kalawa.

fta'Hfd) r
Kalisz; oon, au —

kaliski adi.

fioÖi'o^c /. Kalliopa.

ftaimü'rf(e) m. Kamuk;
fa(mücfifd) adi. kamucki, adv.

po kamucku.
Un'lDtu, m. Kalwin.

Kaltint'ft, fitttDt'ttcr m. Kal-

win; falüiniftifct) adi. kal-

wiski.
Satt)'pfo, /. Kalipso.

fiam6t)'fcö, m. Kambizes.

ßamtc'lttcc in ^obolicu, Ka-
mieniec Podolski.

£amt'Hu§, m. Kamillus, Ka-
mili, Kamil.

ßtt'nnö, Kannae; bie

©d)Iad)t bet — bitwa /. pod
Kannami.

ftrtpito'f, 11. Kapitol m.
fittppobo'3tCtt

f
Kappadocya.

5opu5i'iter
f

fiopu3t'itcr=

iiiüutl) m. Kapucyn; bie $a=
puginec pi, ber ^apujineror«

ben, baS Äapujinerflofter ».,

bie ^apujtnerfird)e Kapucyni
pi. ; 5?apujiner(=) adi. kapu-
cyski; Äapujinerbrot n. chleb

kapucyski (rodzaj tortu).

&ttTatoa'nhn,pl. Gryntowce.

Ra'thifäan, Skarbiszów.

So'rge, Kargowa.
fifld, m. Karol ; dim. $<ttl=

djen n. Karolek m., Karolcio

tu., Lolo ; — ber ©rop Karol

Wielki; Caroline/. Karolina;

dim. $arolind)en n. Karolcia

/., Lola.

fiö'rlOH, Warusze.
Äfl'rtomt^, Karowiec.
SttrI§6ob

f
Karlsbad, Karo-

lowe wary.

fio'H§bcrgc
f

pi. Karowe
góry.

ÄarmcH'ter, fiarmch'tcr--

niütidi m. Karmelita; Karme=
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Ittertn, Karmeltternonne/. Kar-
melitanka, Karmelitka; bte

Karmeliter, ber Karmettteror=

ben, ba Karmeliterflofter, bie

Karmeliterfirdje Karmelici pl.
;

KarmeUtcr(=) adi. karmelicki.

ßä'mteit, Korutany, Karyn-
tya; Kärntner m. Karyntczyk;
Kärntnerin/. Karyntka ; färnt=

nertfcf) adi. karyntski.

&at'patf)en, pl. Karpaty^?-,

Góry Karpackie.

fia'rpfctt, Krupina.

Sitrft, m Kras, Kraszewina.

Äartält'fcr, m. Kartuz i

Kartuzyanin; bte Kartäufer,

ber Kartäuferorben Kartuzi^?.

;

Kartäuferin, Karräufernonne /.

Kartuzyanka; faotäufifd), Kar=
täufer(=) adi. kartuzyaski.

fiortcfia'ltcr, m. zwolennik
m.< ucze m. Kartezyusza.

töartfja'go, Kartago, Karta-
gina.

&a'vtf)an$
r
Kartuzy pl.

fta'fdjau, Koszyce.

Cta\Ü)n'bc, m. Kaszub; Äa=
jtfjulhn /. Kaszubka ; bag

anb ber =n, bte =n pl.

Kaszuby pl. fafcfju6tfct; adi.

kaszubski.

ßa'fimtr, »J.Kazimierz; dim.

Kafimtrcfjen n. Kazimirek m.,

Kazio m.
Stß'fptfdjcS 9){ccr, Kaspij-

skie, Chwaleskie morze.

Sftffa'ltbrit, /*. Kassandra.

fiä'rfjdjen, dim. od Katf)a=

rina Kasia /.

Siatljart'ntt, /'. Katarzyna.

fta'ftcngclitrge, n. Kocie góry.

fäau'cn, Kowno.
.Qau'crntf, Kurztnik.

£au'frtfu3
f
m. Kaukaz; fau=

iaftjdj adi. kaukaski.

fittU'ttttj i Stt'Htfe, Kunice.

ftau'rim, Kurzym.
.Clc'Itcn, pl. Celtowie; fetttfrf)

adi. celtycki.

Sc'mpCU, Kpno i Kempno.
Äte'öcf, Kbów i Kbowo.
föic'fcrftäbrct, Sonicowice.
ft t' cltl, Kijów.

ßfa'bcnt, Kladruby.

föfa'gcitfltrt, Celowiec.

filo'ttOlt, Klatowy.

ftlct'upofc, W.Maopolanin;
Kfeinpolin /'. Maopolanka.

fölct'npotCH, n. Maopolska;
fleinpolnifd) adi. maopolski.

ftict'nrufelnnb, n. Maoro-
sya; Kleinruffe m. Maoro-
syanin; Kletnruffttt /. Maoro-
syanka; fleinrufftfd) adi. mao-
rosyjski, adv. po malorosj'jsku.

kix'o, f. Klio.

fäli'ftljcncd, m. Klistenes.

filum i Sltfm, Cblum.
Sltjtämnc'frro, Klitemnestra.

ßo'bfcilj, Koblencya.

fio'lbertj, Koobrzeg.
Solu, Kolonia; Kölner m.

Koloczyk; fölntjd), Kölner(^)

adi. koloski.

fioloiltc'o, Koomyja.
fiomo'vit, Komarno.
fio'motatt, Chomtów.
Äonfu'ätU§

r
m. Konfucyusz.

Soittjrc'ftpolett, n. Kongre-
sówka /.

Sö'ntggreh?, Królogród.

Stö'mgtnljof, Królodwór ; bie— er Öanbfdjrtft rkopis królo-

dworski.

fiö'utg§6crg, Królowa Hala.

$ö'mg§&crj}
r

Królewiec;
Königsberger m. Królewczanin

;

Kömgöbergertn f. Królewczan-
ka; Köntg3bergcr(=) adi., non,

auä — królewiecki.

ßö'tttg§f)HttC
r

Królewska
Huta.

Kö'lttgftctU, Królewska
Skaa.

&ó'mg§tt>arr
f
Kunwart.

^o'nüj, Chojnice.

ßo'ltrab, m. Konrad.

fto'ufrabr, Woczyn.
t01tftanttH0'pe( f

Konstan-
tynopol, Carogród ; Konftan=
tinopolitaner m. Carogrodza-
nin; =tn f. Carogrodzan-
ka; lonftantinopoUtanifcf) adi.

carogrodzki.

fiopcnfja'gcu, Kopenhaga.
ßö'pcmf, Kopanie i Ko-

pytnik.

föä'pnüj, Kopanica.

fio'rntyc, f. Goowiec.
Äorc'a, Korea; Koreaner m.

Koreaczyk ; Koreanerin /.

Koreanka; foreanifd) adi. ko-

reaski, adv. po koreasku.
ßoritc'Uu3, m. Korneliusz,

Korneli i Kornel.

föö'töS, /. Keresz (rzeka).

So'rftla i GorftCfl, Korsy-

ka; Korftfaner i (lorfe m.
Korsykanin; forft|"d) adi. kor-

sykaski.

ftöfa'fc, m. Kozak (obacz
cz ogólna sownika).

Slo'fdjmtlt, Komin.
So'fcf, Kole.
.Qö'§lilt, Kozalno.

So'ftcit, Kocian.
Äo'ftctfrf)ttI

f
Kostrzyn (mia-

sto).

&o'ttbn$
r
Chociebu.

firoitt, Kraina, Karniola;

Kratner m. Kraiczyk, Kar-
niolczyk; Krainerin /. Kar-
niolka; fratnifd), Krainer(=)

adi. kraiski, karniolski.

firnt'H6ltrg, Krajn i Krasne
Mesto.

üxa'taw, Kraków; nad),

gegen — ku Krakowu; bie

Krafauer ©egenb, ba§ Kra=
fauifd)e, ba @e6tet «on —

,

ba Krafauer Viertel, bie

Krafauer Sorftabt Krako-
wskie n.

firo'fnucr, m. Krakowianin,
Krakowiak; Krafauertn /'. Kra-
kowianka.

Üxa'ta\\i\ä\, Ärofaucr(=) adi.

krakowski; bte =er 2?or[tabt

Krakowskie przedmiecie; bie

=er llnioerfttät uniwersytet

krakowski; =er 93ud)irei3en=

grü^e krakowska kaszka; auf
=er Slrt erfjanbett krakow-
skim targiem nabyty ; fra=

fautfd) adv. po krakowsku.
ßra'ltOttiife, Krzenowice.

ßrn'ppilj, Krapowice i Chra-
powice.

Ärem§
r
Krema.

ßrcmftc'r
r
Kromiery.

Sre'to, Kreta; Kret(enf)er

w?. Kreteczyk; Kretenferin/.

Kretenka; fretenftfcfj adi. kre-

teski.

Sreutj, Krzyewce.
ßrcu'äfiurg,. Kluczborek.

firic'pcrn, Krypy.

.ftrtc'öClt, Krzywin.

Üxxm, f. Krym ; frtintfd) adi.

krymski.

ßrt'§p«§
r
m. Kryspus.

Srt'tott, m. Kryton.

5lrö'bcn
f
Krobia.

ßroci'tfcu, Chorwacya, Hor-
wacya i Kroacya; Kroat(e)

m. Chorwat; Kroatin /. Chor-
watka; froatifet) adi. chor-

wacki, horwacki, kroacki

;
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adv. po chorwacku, horwa- 1

cku, kroacku.

ftro'mnu, Krumlów.
Aivö'itait, Krenów.

ftw'ttftabt, Korona; Bra-

SZÓW.

Mrü'fil'?, m~. Krezus.

iiro'toidjtll, Krotoszyn.

.Sivu'mnu, Kromów.
Sirn'idjWtlJ, Kruwica.
Sräc'mCHC5

f
Krzemieniec;

uon, au% — krzemieniecki.

filt'fca, Kuba,
ßlt'ljrttyc, f. Krawnica.

fin'lnuegcrnlpc,/. Sekowicka
Planina.

Ättfot, 1) Chluraec; 2) Che-
mno; Äulmer=, fulmifd) adi.

chemiski.

fött'bttfett, Chema.
fiu'tytt, /. Kolpa i Kopa

(rzeka).

föuma'lttClt, Kumania.

ßmto'xo, Kunaksa; bte

<£d)lad)t bei — bitwa /. pod
Kunaksa.

Shtpi'bo, ot. Kupido.

.riil'uiljburg, Kunice.

ftu'rifdjcS £off, Kuroska
zatoka.

ftu'dailb, Kurlandya; $ut=
Iinber m. Kurlandczyk; ßur=
Iinberin /. Kurlandka; J!ur=

Iänber(=), furUtnbifd) adi. kur-

landzki.

&ü'ftcn(anb, n. Pobrzee n.

ftü'ftritt, Kostrzyn (twierdza).

föu'ttcnbcrg, Kutnahora.

ßlt'ttcitpltm, Kdynie.

&t)'ro§, ot. Cyrus.

ila'bia\l
fi
abiawa.

i'a'djc, mieszkowo.
itocc'bfimott i Sasc'bämoit,

Lacedemon.
fi(l'bi§fau§, m. Wadysaw;

dim. Wadek, Wadzio.
Sn'go 9)Jaggto'rc, Dugie

jezioro.

üflt'barf), Lubiana i Lubla-

nica.

Srt'mmutfd), amacz.
üa'mprcdjtSborf, Kopanica.

io'ubgrobcJt
r
Kopanica.

£a'nb§6crj|, Gorzów.

2ao'Uon, Laokoon.

Sari'fftt, Larysa i Larga.

£tttct'n
r

Satct'uer i t. d.

obacz cze ogólna sownika.

So'ttum, Lacyum; latinifd)

adi. latyski.

t'ato'itn, Lato i Latona.

ßau'cnburjj, Lawenburg,
Lembork, Lbork, adybór.

fiatt'fcn f
Lubno.

£oufo'ttltC
f

(wym. : lozän)

Lozanna.

Sau'fty, f. uyce, Luzacya

;

Saufitjer ot. uyczanin ; SdU=

ft^ertn /. uyczanka; (au=

fi§ifd) adi. uycki.
ÜOU'tcuburg, Lidzbark, Lud-

borz.

iVirnuttnl, Labocka dolina.

Sa'3ttru§
r

ot. azarz.
Sct'fmtÖ, Lubica, Libnica.

Üct'pa, Lipa Czeska.

Sct'ptttf, Lipnik.

ÜCt'pStg, Lipsk.

Sei't^ß, /. Litawa (rzeka).

Sci'tfjagcbirgc, n. Litawskie
góry.

üei'ftnertlj, Litomierzyce.

Sei'tomtfdjl, Litomyl.

8.

L'c'mberg, Lwów; gegen —
jit, nad; — ku Lwowu; wm,
au — ze Lwowa, lwowski;
Semberger ot. Lwowianin

;

Sembergerin /. Lwowianka;
Semberger adi. lwowski,

Sc'mnoS, Lemnos.
SJe'ne, /. Magda.
Sco, m. Leon, Lew.
fieo'&eit, Ljubno, Lubno.

Sc'obfrbiÜ?, ubczyce.
Sc'oitljarb, ot. Leonard.

£e'3bo§, Lesbos.

Sc'fdjltiij, Lenica.

fie'ffad), Lesany.

Sc'ffcit, aszyn.
Sc'tlje, f. Lete; letljtfd) adi.

letejski.

£c'ttcu(nnb, otwa ; Sette

ot. otwin, otysz ; Settin /.

Lotwinka; lettifd) adi. otyski.

Seu'ftra, Leuktra.

fiel) 'ben, Leyda.

Stcbo», Libawa.
Stcbcittt)C

r

rbtt
r
Ruhów.

ißie'gmlj, Legnica, Lignica.

Si'ltbcmwa(b
r
Wawelno.

StHJ, Line.

fit'ffabon, Lizbona; Si[fa=

bonec ot. Lizboczyk ; £tffa=

boner adi. (non, au$ — ) li-

zboski.

St'tattcn, Litwa; Sitauer ot.

Litwin; Litauerin f. Litwinka;

bct> ©ro^berjogtum — Wielkie
Ksistwo Litewskie ; titailijd)

adi. litewski, adv. po li-

tewsku.

St'ttftt, Litya.

£t't>ttt§
f

ot. Liwiusz.

St'üfottb, Inflanty, Liwo-
nia; Sirdinber ot. Inflant-

czyk; Stolänberm/. Inflantka;

ttn(änbifd) adi. inflancki.

fio'bfcuüj, obenica.
&o'c, f. Sleza (rzeka).

&ot'bclfnttcf, ot. Lubelskig.
ÜOt'xc, (wym.: loär)/. Loara

(rzeka).

Sombarbci', Lombardya

;

Sombarbe ot. Lombardczyk

;

lombarbtfd) adi. lombardzki.

1'o'uboii, Londyn; Sonboner,

au, non — , Sonbonerf») adi.

Londyczyk ; londyski.

Somuijcr SptljC, omnica

;

©ro^Somm^ Wielkaomnica.
Üo'rcitJ, ot. Wawrzyniec.

So'Pltrg, Wocibór.
2,0 §la\l

r
Wodzisaw.

ßo'tljriitgcit, Lotaryngia;

Sotbrtnger ot. Lotaryczyk;
Sotf)rtnger(=), Iotf;rmgtfd^ adi.

lotaryski.

Sö'tt)CH, Lowania.

SÜ'fcccf, Lubeka, Lubiecz

;

Sübeder ot. Lubeczanin.

SÜ'bcit, Lubin.

Su'blmt, Lubno.

fiu'bltJt, Lublin; Subliite

ot. Lubelczyk, Lublanin

;

Subltnerin f. Lubelka; Sub=

tiner(=), lubtinifd) adi. lubel-

ski; ber Subliner Arei Lu-
belskie n.

Su'bHlti^, Lubliniec.

Su'cto, l'n'cic /. ucya.
2n'ctOU

f
m. ucyan.

fiu'CtU§, ot. ucyusz.
£u'btt)tg

f
ot. Ludwik.

Sltt'fc, /. Ludwika; dim.

£uid)en n. Ludwisia, Ludka,

Ludwinia, Ludwichna /.

fiu'fa§, ot. ukasz.
2u'itbcnbltrg, Brzetyslaw.



«ü'ncburg.

t'ü'ncb»trg, Hlin.

Vupcrfa'licu, pl. Luperkalia.

i'll'fd)tutf?, Woszakowice.
t'ufita'mctt, Luzytania.

Stt'ffttt, Loszyn, ozin

;

granbe, =piccolß Loszyn wiel-

ki, may.

9J2aa3, /. Moza (rzeka).

9Jacct>o'ntcn, Wafcbomcu i

ÜRajcbo'mcn, Macedonia, Ma-
kedonia; -Uiacebonier, 3Rafe= i

3)2ajebonter m. Macedoczyk;
?JJace(fe= i 5e=)bomerin /. Ma-
cedonka ; mace(fe= i se=)bomfd)

adi. macedoski.
^Jlabci'ro, Madera.
Wubri'b, Madryt; SDiabrt»

ber* adi. (non, au3—) ma-
drycki.

Wogbalc'llO, /. Magdalena

;

dim. iiendjert n. Magdalenka,
Magdusia.

Wa'gbcbttrg, Magdeburg,
Dziewin ; 9)iagbeburger m.
Magdeburczyk ; 9Jlagbeburge=

ritt /. Magdeburka; 9)tagbe=

burger(=), magbcburgrfcf) adi.

magdeburski.

Wnglja'rc, ni. Madziar; 9JJa=

gnarin /. Madziarka; magija-

rtfd) adi. madziarski, adv. po
madziarsku.

lOJfi'fjrctt, Morawia, Mora-
wy; bie JJfarfgrafjcfjcift — mar-
grabstwo morawskie ; ber

2)?ctrfgraf oon — margrabia
morawski; DJiäfyrer m. Mora-
wianin, Morawczyk; 9Jiäbrirt

/. Morawianka; mät)rtfct) adi.

morawski.

9DJö'^rtfcf)=C'ftratt
f
Ostrawa,

Ostrawa morawska.
Wittt'faitb, Medyolan; 2ftcu=

länber m. Medyolaczyk ; 2JJai=

Iinberin/. Medyolanka; Wai-
Iänber(=), mailänbifd) adi. me-
dyolaski.

Waiit, m. Men (rzeka).

9J2aut3, Moguncya; 9Jiain=

ger(=) adi. (üon, aus —) mo-
guncki.

Wlattabä'cx, m. Machabej-
czyk; maffabäifcf) adi. ma-
chabejski.

yjJaittrf)a'uc
f
Ozimek.

2}}ald)t'lt, Maachów.
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2n'tf)cr
f
m. Luter.

ÜUtt^cr, pl. Lutycy; =lcmb

n. kraj m. Lutyków.
i.'ii'tttcf), Leodyum.
2l)tf, Ek.
2t)'btO, /. Lidya.

£t)fu'rii
f
m. Likurg.

W.
Wa'ita, Malta; 2ttattefer m.

Maltaczyk; 3Nctltefer(=) adi.

maltaski ; Sftalteferritter m.
Kawaler Maltaski.

sJ>JJalt>a'fia, Mamazya (wy-

spa i miasto) ; — i 3)Jalt)after=

loein m. mamazya f.

9Wa'nd)cftcr, Manchester.

9Jfo'nUu3, m. Manliusz.

9)?auttnc'a, Mantynea.
s
JL'io'tttuo

p
Mantua.

9JJtt'rotf)0U f
Maraton

; Bei —
pod Maratonem.

Wa'rburg, Marybork.
s
JDJ(trd) /. Morawa (rzeka).

Wctrcc'Ültsv m. Marcellus,

Marcel; SüarceÜa /. Marcella.

Wttrgttrc'tc, /. Magorzata

;

dim. ©rete/., ©retdjen n. Ma-
gosia, Margosia, Magosieczka.

9)Jaria'mtc, /. Maryanna.
sJDioria,5C'U

r
Maryi Cele.

9JJari'a=£!)crcfto'|>cf, Subo-
tyca.

9)Jortc'
r /. Marya, Maryna

;

dim. ÜDJariedjen n. Marychna,
Marynka, Marynia, Mary,
Marysieka, Marysieczka, Ma-
rysieneczka, Mania /. ; bie

Jungfrau FJaria Panna Ma-
rya; ba ÜDtarienbilb obraz

Panny Maryi.

^iim'cnburg, Malborg ; 2Ra=

rienburger m. Malborczyk

;

35Jarienburger(=), marienbur=

gifcf) adi. malborski.

Wimcitnic'rbcr, Kwidzyn.

9J2a'till§, m. Maryusz.
s
J!)Jci'rfu§

r
m. Marek, Markus.

•JKa'ro, m. Maro.

SDJaro'ffo, Marokko.
9JJ(l'ro§

f
/'. Marusza, Morysz

(rzeka).
sJD{a'ro§=2$a'iarf)cltj, Nowy-

targ moryski.
s
J!)Jnr§

f
m. Mars..

Wn'rfdjlflltb, n. uawy^.;
33eroo[mer be =e§ uaw-
czyk m.

Mc'icrit»

i!t)0'n, Lugdun; ©olf m.
»on — zatoka Lngduska.

ift)ftt'«bcr
r
m. Lizander.

i.'l)'fia<5 f
m. Lizyasz.

3 n len der, $cutftf)=poInifd)e3 SSörterburf).

9JJarfci'Ue, (wym. : rsej) Mar-
sylia; 3)larfeiller(=) adi. (oon,

au — ) marsylijski.

39ia'rögcl)trgc
r
n. Grzbietne

góry.

Wrtfja, Wrthc/. Marta.

Wa'rtiu, m. Marcin; ju =t

na wity Marcin.
s
J!)Jafo'tt)tcit, Mazowsze ; bie

SBojroobfdjaft — województwo
mazowieckie ; Sftaforoier m.
Mazowszanin; -Biaforoier, ma=
joroifd) adi. mazowiecki.

9Waflt'r(c), m. Mazur; 2JJa=

furin /. Mazurka; SUajurert

pl. Mazury pl.

9Jfottf)ä'u§, m. Mateusz.

y)attt)i'a§, m. Maciej; bie

grau beö — Mciejówa f. ;— Bricht ober mefyrt ba3 @i§

w. Maciej zim traci albo ja

bogaci.

IWJau'crfcc, m. Niebolskie

jezioro.

9J?au'tfjcn, Muta.

ÜDfojr,
s
JUittf,imi'ltttlt

r
m. Ma-

ksymilian.

Wc'didit, Malin.

We'rflcubnrg, Meklenburgia.
v
J!)tcbc'a

r /. Medea.
'iötcbtcc'cr, m. Medyceusz.

9J2cbtt'fa r /. Meduza.
Wcc'rougc, n. Morskie Oko.
sJD{c't)lga|"tf

Miogoszcz.
s
J!)Jct'f?cn

f
Minia, Mvsznia.

melia, Mekka.
mc'lXlit, Mielnik.

9JJc(po'mcuc f /. Melpomena.
Üüic'lttcl, 1) Kajpeda' (mia-

sto) ; 2) Niemen (rzeka).

9J!cnc'lttttS f
m. Meneniusz.

lUcnljarbSborf, Werbów.
9)icrfu'r

f
m. Merkuryusz,

Merkury.
s
J!)ic'ricburg, Mezebor, Mi-

dzybórz.

Wc'jcritt, Midzyrzecz

;

(%o£;=, Älein=, Midzyrzecz
wielki i may.
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ÜOtcfoVota'nticH, Mezopota-

mia.

SRefft'ftS, m. Mesjasz.

Wctc'Ult*, m. Metellus.

äRe'tPe, Gniew.

S0Jc'?;ifo, Meksy_k ; 9Wejcifaiter

m. Meksykaczyk : 3JJci*ifa=

nerin /. Meksykanka: mer,i=

fcmifd) adi. meksykaski, adv.

po meksykasku.

Süti'djacl, m. Micha: dim.
9)itcfiel Michaek, Micha: ju

ä)itct;aeU na witj Micha;
nad) Wufyaeü po witym Mi-
chale.

SJWeg, Stribro.

äföe'fau, Nitawa.

9J{tft
f

Iin6urg
f
Karog; Wie-

logród.

9)H'(d)!)übd, Mleczna góra.

miWt, Milet.

Wlttfdj, Milcz.
sJD{Uti'abc§

f
m. Miltjades.

9DU'ffolc,5, Miszkowiec.
s
Dtt'flattJtl5

f
Misawice.

s
J.)Jt'fj(% Mirosaw.
Wt'rait, Mitawa; Jelgawa.

, 3)K'ttcUSnbtfrf|e3 üöiccr,

ródziemne morze.
s.Wtrljriim'r(c3), m. Mitry-

dates i Mitrydat.

9Wtttcltt)(l'ibc, Midzybórz.
Wittcnron'lbc, Chudinowa.
ÜÖH'ttcrburg, Pazin.

SWtttDalbc, Midzylesie.

IWffent, Mokrzenice.

Wo'haC'5, Muchacz.

Wo'hammcb, m. Mahomet;
5)Jol)ammebaner m. mahome-
tanin; SJiofyammebcmerin f.

mahometanka; mobammeba*
ttifdj adi. mahometaski, adv.

po mahometasku.
9Jiof)r, m. murzyn ; 2)iof)rttt

/. murzynka; 3DJol)ren(=) adi.

murzyski.
Wo'Jjnuttjcn, Morg.

WlbdU, Modawia; 3M=
bauer m. Modawianin ; 9){ol=

baucrin/. Modawianka; mol=
bauifcfj adi. modawski.

s
JDt o 'Ibatt,/.Wetawa (rzeka).

9Jio'lbauti)cht, Tejn nad
Wtawa.
Wolier, m. Molier.

Woitfalco'ltC, Terycz.
s
))tö'mfe, Menin.

9Jiö'ltfgitt, Radowice.
9Jotttbla'nc, Mont-Blanc.

9)foittCtte'gro, Czarnogóra,
Czarnogórze; SJiorttertegriner

m. Czarnogórczyk ; 3Jontene=

grinerin /. Czarnogórka ; SJlott-

teneg"riner(=), montenegrimfd)
adi. czarnogórski.

9J2ontc3quicit', m. Monte-
squieu i Monteskiusz.

9)io'r(t, /. Morawica (rzeka).

9)io'raborf, Zaune.
9Jioo'rc, m. Moore.

s
JDJo'rife, m. Maurycy.
9Jlo'fcI

f /. Mozela (rzeka).

9Jio'fcö, m. Mojesz.
ÜDio'gfall, Moskwa; ?Dto=

fauer m. obacz SJioiormter.

9Jo§forot'tcr, UDofcuier m.
Moskwicin, Moskal ; 9Jlo5=

fauerin /. Moskiewka; 3Joo=

!auer(=), tnoforoittfcb. adi.

moskiewski.

9)iit'gc(lt, Mogelany, Mohe-
lany, Mogalin, Mogilin, Mo-
halin.

9Jt'ttO§, m. Minos.

9JMrabcau', (wym. : -bó),

Mirabeau.

9)iü'nHb, Mohelnice.

9J{ü'i)f, /. Michela (rzeka).

SRÜfjtyau'fcit, Mynary; Mi-

luza.

9)iÜ'ttd)CH, Mnichów, Mni-
chy, Monachium.

SOJÜ'ltbe, /. Minda (rzeka).

9)Jlt'nfac3, Munkaczowo.
9JJtt'ttftcr, Monaster; oon,

a\X% —, monasterski.

9)Jü'itftcrberg, Ziembice, Zi-
bice, Sambice.

9)iltr
f f. Mura (rzeka).

9)titr5, /. Muryca (rzeka).

9Jhl'fc(nt(lH(lt), m. Muzu-
manin, Muzuman; 2Jlufel=

man(n)in /'. Muzumanka

;

mufelmanifd), tmifelmännifcb

adi. muzumaski.

91.

Wa'td, Nako, Nakielno.

yiü'mUan, Namysów.
9?attCt)', (wym.: nasi'), 9iCllt=

5tg, Nancy.

9Ja'bagcbl, Napajedla.

yiapo'teon, m. Napoleon;

napoleontfd) adi. napoleoski.

9ia'rtM, 1) Narwa; 2) Na-
rew (rzeka).

9Jata'Hc, /. Natalia.

9Ja'bcrf, m. dim. od S^naj,
Igna m.

9Jau'lttburg, Nowimburk.
9iau'gnrb, Nowogród.
9fa'g0§, Naxos.

9icn'öci, Neapol ; 9?ear>oti=

tancr m. Neapolitaczyk; 9e=
apolitanerin /. Neapolitanka

;

neapolitanifd) adi. neapoli-

taski, adv. po neapolitasku.

9Jc'gufri), Njagusz, Njegusz.

9Jc'ijrmtg, /. Nereja, Mie-

rzeja.

9ict'beitburg, Niedzborz, Ni-

bork, Nidborze.

9Je'öteft§, /. Nemezys.

9?ct'ffC, /. Nisa (rzeka).

9iC'pomuf, Nepomucen; $0=
fiann non — Jan Nepomucen.

9ic'rdjciu, Nirechwa.

9Jc'ro, m. Nero.

9ic'jigrobc, Niezgoda.
s)c'i$c

t f. Note (rzeka).

9icil'brii(f
,

, Nowymost.
9iClt'bctf, wierklin.

9?cu'citburg, a. b. 3Beid)fel,

Nowe.
9icu'b(htfc(, Zamki (nowe),

Nowezamki.
9icu'f(oftcr, Kutiu.

92eu'marf r
Nowemiasto.

StCtt'morft, Nowytarg.
sJJcuro'bc, Starahuta.

9Jcn'fol3
f
Nowasól.

ÜKeu'fattltnt, Nowy Zatom.
s
JiClt'fafe f

Nowysad.

9icu'fieb(er Sec, m. Mute-
skie, Nezyderskie jezioro, Fer-

towskie jezioro.

s)lClt'ftttbt, Prudnik ; Lwó-
wek; — a. b. SBartfje Nowe-
miasto.

9icit'tttfd)Ctlt, Nowyiczyn.
sJtCH'tomtfd)l, Nowytomyl.

9tClt'tra
f

Nitra (miasto i

rzeka).
sJfc'lt!a, /. Newa (rzeka).

Wc'TOtOH, (wym.: rjjutn) m.
Newton.
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s)icni=2)orf (wyra. : nju, jork)

Nowy Jork.

Wicä'a, Nicea.

Uiic'bcrlaitbc,^. Niderlandy

;

ba Äönigreid) ber — kró-

lestwo niderlandzkie ; 9iieber=

liiriber m. Niderlandczyk
;

sJlieberfänberin f. Niderlandka ;

meberlänbiftf) adi. nider-

landzki.

Wtc'bcruug, f. uawa.
Wic'lltClt, ni. Niemen (rzeka).

Wfobc'lttUSS, m. Nikodem.
Wtoiai, Mikoów.
%li'tolttU%

f
m. Mikoaj.

9tx'iolSbnvq
t
Mikoów.

WlMtießCM, Nimega.
sJtt'obc, /. Niobe.

Wi'ffrt, Niszawa.

%l'ifóa. Nizza.

Wogct'ifd), adi. =er Xatav
Nahaj, Nahaj ec.

Worbcrtt'itcr, sJiobertiuer=

niöiiri) ni. Norbertanin ; bie

9iorbertiner, bci -Jtorbertiner»

ftofter, bie =ftrd)e Norbertani

pi. ; =in, =nonne /. Norber-
tanka

; $Rorbertiner(=) adi. nor-

bertaski.
sJJo'rbfcc, /. Niemieckie

morze.

Wo'rlUCßCH, Norwegia; 9?or=

roege m. Norwegczyk; 3lox=

roegcrin/. Norwegianka ; nor=

njegtfd) adi. norwegski, adv.
po norwegsku.

Wotiipa'zat, Nowybazar.
s
JfÜ'ritbcrci

r
Norymberga

;

nürnberger m. Norymber-
czyk ; 9iürnbergerin/. orym-
berka ; 9türnberger(=) adi.

norymberski ; 9?ürnbergerroa^

ren pi. towary norymberskie
;

nürnberger Söaren, — 2anb
norymberszczyzna /.

n.

Cbcrfi'tjfo, Obrzycko.

Cbotrt'tcit, pi. Obotryci

;

=lanb n. ziemia Obotrytów.

D'cccitt i Docent, m. ocean

m. ;ber©rot?e — ocean Wielki.

D'bdltOU, Odolanów.
D'bcr, /. Odra (rzeka).

D'brau, Odry pi.

D'bcrbcrg, Bogumin.
Ö'btÖU§, m. Edyp.

Dbt)ffc'c, /. Odyssea, Odys-
seja /.

Cbl)'ffcn§, m.Odysej, Ulisses.

Cfeit, Buda, Budzy.
D'fil(Ut, Oawa.
D'foctm, Okocim.
Dftatota'mt£, m. Oktawian.

£lc'fcfo, Oleck.

$a'Ua«, /. Pallas i Palla-

da.

^aiifrtt'tht", ^anfra'5, Pan-
kracy.

^?ttttno'mcn
r
Pannonia.

*i?arabtc'^
r

Parady (da-

wniej : Godzikówo).

^arc'lt^O, Porjece.

$a'tt§, m. Parys.

^art'£, Pary; ^arifer m.
Paryaniu ; >ßartferin /. Pary-
anka; ^?arijer(=) adi. pary-
ski.

^onli'ner, ^aulincrmöndj m.
Paulin ; bie ^ßauliner, ta§
=Ilofter, bie =tircbe Paulini pi.

*$a'rumi, Parnawa.

^jta'ffau, Pasawa.

ClfottJtt?, Oleksowice.

D'dttÜtj, Oomuniec.
©(§, Olenica.

Cltj'mp, m. Olimp; oInm=
rnftf) adi. olimpijski.

£ih/ntlju§, Olint; olnntrnfcf)

adi. olintyjski.

D'Wct, f. Opawa (rzeka).

D'Wdtt, f. Opole.

Cra'utcn i Crangc, (wym.

:

or) Aurazya.

Cdcoit, (wym. : Orle)
Orlean.

CrpfjcltS, m. Orfeusz.

Crfobit, Rzawa, Eszawa.
CftdSburg, Szczytno.

Cfdjftt?, Osice.

%
^a'tvoUnS, Patroklus, Pa-

troklos.

4?n'tfrf|Cott)iij, Paczesawice.
'jtauf, ni. Pawe ; dim. ^ßaul=

d)en n. Paweek m.
*45rtufo'nia!5

f
m. Pauzaniasz.

$au r^ram
f
Puzdrany.

^c'gafuä, m. Pegaz ; ben —
befteigen, ben — reiten, tum=
mein, na pegaza wsi, je-

!
dzi na pegazie.

^c'gau, Pegawa.

$c(op01tnc'3
f
m. Peloponez

;

peloponnefifd) adi. peloponeski.

*J$cnc'fopc, /. Penelopa.

^c'pi, 5)Se'pcrl
f

m. dim.
od 3>ofef Józio m.

Cfd)it|
r
Osieczna.

D'fftacfjcr Sec, Oewskie
j ezioro.

Dftcro'bc, Ostrowo.

Ö'ftcrrcidj, Austrya, Rakusy
(Rakuzy).

D'ftcrrcidjcr, m. Austryak,
Rakuszanin.

Ö'ftcrreid)criu, /. Austryacz-
ka, Rakuszanka.

Cftcrtctcf)iftf), adi. austrya-

cki, rakuski; =er ©taatbiir=
ger austryacki poddany.

Cftfcc, /. Batyk.
Cttmodjau, Odmuchów.
£)'tto, n. Oton.

Cttttlttf, Odra (wie).

Jk'rtMc£, m. Perykles ; pert=

fteifd) adi. peryklesowski.

^e'rfcitsv ni. Perzeusz.

5Jk'rftctt, Persya; ^ßerfer m
Pers; ^erfertn /'. Persyanka;
per[ifd) adi. perski, adv. po
persku.

^c'ru, Peruwia ; Peruaner
m. Peruwianin ni. ; ^5eruane=

rin /. Peruwianka ; pernnia=

nifcf) adi. peruwiaski.
^c'tcr, m. Piotr; dim. ^5e=

terpen m. Piotru, Pietryk:
bie ?ßcteröfird;c koció wi-
tego Piotra.

(oft.) ^e'icr^burg, Peters-
burg

; Petersburger m. Peters-

burezyk
; ^ßeteräburgerin /.

Gl*



^ctcrnmrbct'n 964 ^u'ml?

Petersburczanka ; (©ft.) ^ße=

terburger(=) adi. petersbur-

ski.

ijktcrniar&ci'n, Piotrowara-

dyn.

^c'töfi, m. Petöfi.

^crro'rca, ?n. Tetrarka i

Petrarca.

*4.Vrrifau, Piotrków; 5petri=

fatter(=) adi. (au$, pon—) piotr-

kowski.

tyc'itfan, Piecka.

*^fal5 am iHIfcht, Palatynat

reski.

*4?f)ä
rbon, m. Fedon.

!ßl)ä'bru$, Vw.'Fedrus i Fedr
s
-j?l)0'rao, m. Faraon.

^t)i'bi05i, m. Fidyasz.

^^t'Jtp^, m. Filip; dim.
Sßfyütppdjen m. Filipek m.

^fjiü'ppi, Philippi; Bei —
pod Filippami; bie ©d)tad)t

auf ben gelbern non — bitwa

na polach Filippijskich.

^IjUoftc't, m. Filoktetes

Filoktet.

$f)ö'blt@, ni. Febus i Feb.

^Jjo'ctOU, m. Focyon.

^Ijiim'jicr, pi. Fenicyanie.

^ö'ltijr, m. Feniks.

^tttcc'ltjo, Placencya.

^tart'fr, ^itmftcnmönd) m.
Pijar; =ftrcbe /., =flofter n.

koció, klasztor pijarski.

tya% m. Piast; *ßtaften(=),

piaftifd) adi. piastowski.
s$ta'PC, /. Pawa (rzeka].

SJMentO 'ttt, Piemont.

$Ua'tlt§, m. Piat.

$U r

grant, Pielgrzymów.

^t'öau, /. Piawa (rzeka).

*j$t'(fcn, Pilzno; Sßüf(e)ner

33ter pilzneskie piwo.

^t'ttbar, m. Pindar.

5ßi'nitC, Pniewy.

Sßira'no, Piran.
s$trä'u3, Pireas.

W\a, Piza.

Sßtft'ftraruS, ni. Pizystrat;

>piftftrattben pi. Pizystratydzi.

*JSt'tfdjcn, Byczyna.

'jji'u§, m. Pius.

^ta'nc, /. Poni (rzeka).

«jha'to, m. Platon.

$fa'ttcnfcc, m. Botne je-

zioro.

^(au'ruS, m. PlautusiPlaut.

^le'|d)Ctt, Pleszew.

$Ie'dAtu, Psków.
Sßlcjj, Pszczyna.

SJSte^ffeU, Pilni.
ißli'ittcnbitrg, Wyszogród.
tjjfölt, Posk.
JJIu'ti), m. Pluton (Pluto).
s
j$0 t

ni. Pad (rzeka).

tßobgo'rjc, Podgórze; @tn=
rooijner ni. oon — Podgórza-
nin ni.

tßoMa'djtcn, Podlasie; ^]ob=

lacfie, Sßobladjier ni. Podla-
sianin, Podlasiuk; Sßoblacftm

/. Podlasianka.

SJSobo'ücit, Podole
;
^obolier

m. Podolanin; ^ßoboUerin /.

Podolanka; pobolifdj adi. po-

dolski.

$o'f)rltlj, Pohorelice.

^oitic'rö, (wym.: poatjó),

Piktawy.

^ota'ngcn, Poga.
Sßo'Jc, m. Polak; Polanin,

Lach.

^o'lcit, Polska; König eon
— król polski.

sßo'fentum, n. polszczyzna

f. ;
polsko f.

93o'Hlt, f. Polka; Laszka.

•$o'(font$, Pukowice.
$o'UUt, Polen.

ißolmfd), adi. polski, adv.

po polsku ; — fprecfyen, febreiben

po polsku mówi, pisa; ba
Sßotnifdje, =e ©pradje, ©Ute,

=e SBefen polszczyzna f.

^o ,

litifd)=2Sartcnl)urg, Sy-

ców.

$o'(mfoVföro'nc, Koronowo.

^o'(ntfd)=fit'ffa, Leszno.

^o'btifdj'D'ftnm, Ostrawa
polska.

$o'(3borf, Polskawie.
tßo'ntntcm, Pomorze; $0=

merellen Pomorze polskie

;

Sommer ni. Pomorzanin,
Pomorczyk ; Sßommerm /. Po-
morzanka; pommertfdEj adi.

pomorski.

Sßötttpc'juS, ni. Pompejusz.

^ortorc', Kralewica.

Sßortoro'fc, Piraska przy-

sta.

^o'rrugal, Portugalia; ber

König non — król portugal-

ski ; ^portugiefe m. Portugal-

czyk; sportugteftn /. Portu-

galka; portugiefifcb, adi. por-

tugalski, adv. po portugalsku.

$ofc'ga, Poega.
^ofei'bon, ni. Pozejdon.

^So'fcit, Pozna; ba> ©rofj=

fyerjogtum — wielkie ksistwo
Poznaskie ; ber ©rofeljerjog

»on — wielki ksi po-

znaski; ba> =fd)e, im =fc|cn

Poznaskie «., w Pozna-
skiem; ^Jofener ni. Pozna-
czyk ; ^pofenertn f. Poznaka

;

^5ofener(=) adi. poznaski.
^o'ftcltoHj, Posadowice.

fßö'fttycn, Piszczany.

^Ottbä'a, Potydea; bet —
pod Potydea.

^o'tHtj, Potulice.

$o r

t§bam, Poddbie, Pod-
stpin, Poczdam.

Sßrag, Praga; ^Jrager m.
Praanin

;
Trägerin f. Praan-

ka; ^3rager(=), (eon, au —

)

praski.

^ra'gcrljof, Pragersko.

$rau'Sni^, Prunica.
^3rari

r

tcle§, m. Praxyteles.

$re'bt(, m. Przedzia (w Al-

pach).

^Srältc'ftC, Praeneste.

^rct'Sfretft^am, Piskowice.

^rc'lt^lait, Przemysów.
SJSrc'ran, Przerów.

ißrcPu'rg, Poo
;

ke£=
burger(=) adi. pooski, po-

zuski.

^rcit'ffC, m. Prusak.

^rcn'fjcn, Prusy ; ba ßöntg=

reid) — królestwo pruskie:

ber König oon — król pruski

;

bie ^Sroüinj — Pruska ziemia.

^rcit'fjht, /. Prusaczka.

5J3rcit
r

^tfd), adi. pruski, adv.

po prusku; =e SUauer mur
pruski.

$ri ramu§, m. Pryam.

^ric'btft^, Przybyszewo.

^jjrte'busi, Przewóz.

^rt'mfcnau, Przemysów.
$ro f

§fau, Prusków.

-jJromc't^CU§, m. Promete-

usz.

^ro'fjlttö, Prociejów.

$j$ro'tcit§, m. Proteusz.

^Srotie'ucc, (wym.: prows)
/. Prowancya; ^ropencer(=)

adi. prowancki; SßroDencerül

n. oliwa prowancka.

$r3C'im)f, Przemyl; ^rje»

mi;|ter(=) adi. przemyski.

Wc, /. Psyche.

5jJu'bctt)ito, Pobiedziska.

^u'lvltttt, Pocznica (miasto

i rzeka).

93u'ltU?, Poniec.
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$tt'tfat§, Podborz i Pod-
burz.

$t)rcit(i'cn, pil. Pireneje;

pnrenätfd) adi. pirenejski;

bie ^nrenäifd)e §aI6tnfel pó-
wysep Pirenejski.

$t)'rü», Pyrzyce.

Sßlj'rtljns, m. Pirrus.

tJSljtba'goraö, m. Pitagoras.

$r)t!)agorc'cr, m. Pitago-

rejczyk.

^tjrhagorc'tfd), adi. pitago-

rejski; ber =e Setjrfafe twier-

dzenie n. Pitagorasa.

Wtifia f f. Pitya; prjtt)ifcf>

adi. pityjski.

£Utarnc'rifri)cr Wccrbnfcn, I £lite% /. Kwia i Kwisza I QnhtrtHa'n, m. Kwintylian.

Morlacki zalew.
|

(rzeka). Üni'tttn*, m. Kwintus.

m.

Maab, Raba (miasto i rzeka).

Wa'bengcbirgc, n. Krucze
góry.

Wa'djcl, /. Rachel i Rachela.

Oia'cficfbcrg, Roklan.

WaCt'ltC, (wym. : rasin) m.
Rasyn.

Wa'tfHJ% Rakoniewice.

Waban'ne, /. Rudunia
(rzeka).

Wa'bmtfc, Radowice.

Wa'bfcrgbnrg, Radgona.
Wa'fan, Raków.
da'to\lit>, Rakownik.
Wann, Preszcze.

Wa'pljacl, m. Rafael.

JWa'frhfon), Raczków.

Wa'ffclnnÖ, Racowice.
Wa'ftcnbnrg, Rastembork.

Wa'tbsborf, Radziejowo.

Wa'rtbor, Radbor, Racibórz.

Wau'blthj, Rudnica.

Wttn'fjnitf, Rusinów.

JReonmn'r, (wym.: reamü'r)

Reaumur.
JHa'bcit, Radzy.
We'gcitöbnrg, Ratyzbona,

Rzezno.

Wegt'na, /. Regina.

Wci'rficn, Rychnów.
Wct'rhcnbad), Rychbach.
Wct'djcnbcrg, Liberec.

9ici'cf)|tabr, Zakopy; ber

Öerftog. »on — ksiae zakopski.
^

Wct'rhral, Rychtal.

Wci'fmfc, Ribnica, Rybnica.

Wct'fcn, Rydzyna.

WYppcn, Rupin.

Wenden, Ru; ©rojj—

,

Älein— Wielka, Maa Ru;
Scfcroarj— Czarna Ru; 3Beip=

reujjen Biaa Ru; 9{ot—
Czerwona Ru ; Setoftfierrfcfoer

m. aller — Samodzierzca
wszech Rosyi.

Wcit'fteninm, Wittftcncntnm,

m. ruszczyzna f.

Oic'öal, Rewel.

Wc'nmift, Drewnice.
9ibctm3, (wym.: res) Reims.

Wfjctn, m. Ren; =proDtnj

/".prowineya nadreska ; =ltnber

m. Nadreczyk; =roettt m,
wino reskie; am — gelegen,

rcofin&aft, befinblid) nadreski
adi. ; rljeimfd) adi. reski.

Wbc'rra, Radgoszcz.

WbVböpc, Rudopa, Dospat
Pianina.

Wbo'ltc, Rodan (rzeka).

Wieb, Ryd.

Wtc'fcnbnrg, Prabuty.

Wic'fcngebtrgc, n. Karkono-
sze pi.

Wt'ga, Ryga; Sligaer m.
Ryanin; 9ttgaer(=) adi. (non,

au§ —) ryski.

Wi'ppcln, Replin.

Wt'rftfjcnnJalbc, Ryczywó.
Wic», Rocica.

Wi'üo=$agh, Ry.
9iocb,c'ÖC

f
(wym. : roszel)

Roszela.

Wo'djlife, Rokytnice.

Wo'djn*, m. Roch.

Wogn'fcn, Rogono.
Wo'btrfrf), Rogatec.

Wo'ljrbritd), Rynarzewo.

Wo'fcttttl?, Roketnice, Ro-
kytnice.

Wo'fifcOll, Rokiczany.

Wom, Rzym; Monter m.
Rzymianin; Römerin /. Rzy-
mianka; römtfd) adi. rzymski,

adv. po rzymsku.

Wö'mcrftabr, Rymarzów.
Wo'mulit'3, m. Romulus.
Wo'fa, Wofalic, /. Rozalia,

Róa.
Wo'fcnbcrg, Olesno.

Wofi'ten, Rzeyca.
5hVf(c)ttau, Ronów.
Wo'ffigcn, Rosienie.

Wo'ftotf, Roztok.

Wo'tbfljrbcit, Zarowina, So-
rawin.

Wonffcan', (wym. : raso)

Rousseau.

Wn'btfon, m. Rubikon
(rzeka).

WÜ'gCH, Rugia. Rujaua,
Roja i Rana (wyspa).

Wn'mbnrg, Ronów.
Wnme'ltcn, Rumelia.

Wnma'ntcn, Rumunia; 3tu=

mäne m. Rumuczyk, Rumun;
Rumänin /. Rumunka; ru=

mänifd) adi. rumuski, adv.
po rumusku.

Wlt'ftfanb, Rosya; 3uffe m.
Rosyanin; Moskal; Jlufftn /.
Rosyanka; rufftfd) adi. rosyj-

ski, adv. po rosyjsku.

Wlttlje'ltc, m. Rusin ; 3iutr)e=

nin /. Rusinka ; Siuthenentum

m. ruszczyzna /. ; rutfyemfd)

adi. ruski, adv. po rusku.
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Saa'bc, aba.
©nn'fc, Zakowo.
©ao'lc, /'. Sola i Solawa

(rzeka).

©nn'lfclb, Zelwald.

Snn;,, Zatec.

©abt'nc, f. Sabina.

©ttbt'licr, m. Sabiczyk;
©abinerin /. Sabinka; ber

"Haub ber =innen porwanie n.

Sabinek; =Ianb «. kraj sa-

biski; fabinifdj adi. sabiiiski.

©a'tfifcit, Saksonia; ©acbfe
m. Saksoczyk, Sas; ©äcbfirt

/. Saksonka, Saska ; i>a§

^ömgreirf) — królestwo sa-

skie; ber $önig Don — król

saski
; fädjfifd) adi. saski, adv.

po sasku.

So'go«, ega.
Sa'ljara, f. Sahara.

Sat'bfd)ii|, Zajczyce.
Sa'jo, i«. Sona (rzeka).

£a'lomi§, Salamis i Sala-

mina; bei — pod Salamin.
©tt'tcfd), Zalesie.

3oßtt'ftiu§
f
m. Sallustyusz

i Sallusty.

Solo'mc, /. Salome.

Salomc'a, /. Salome; Salu-

sia.

Sa'lonto, m. Salomon; =3,

beä — salomonowy adi.

<Balo'na, Solin.

©aiom'djt, Selanik, Solan.

©o'tja, /. Salica (rzeka).

So'ljbltrg, Solnogród, Salc-

burg
; ©aljburger(=) adi. salc-

burski.

©a'fjfammcrgur, m. Solne
dobra kameralne.

©a'mlanb, Sambia i Sam-
landya.

Bamotffva'k, Samotraki.

Sa'motjrfjiit, Szamotin.

©amfr, Zemsko.
©tt'nttcr, Szamotuy.
«nit, San (rzeka).

cn'iibmi, Zandow.
Sa'nbbcrg, Piaski.

©a'nbcj, Scz; 2M=, 9ieu=— Stary, Nowy Scz; »Ott,

aus —s decki adi. ; bie — er

©egenb Sadeczczyzna.
Saun, /. Sawina (rzeka).

Sa'ltromifdjcl, Zaniemyl.
©aporo'gtcu, Zaporoe ; ©a=

porogier adi. zaporoski; ©a=

porogier Äofafen kozacy za-

poroscy.

Sa'ppfyo, f. Safo i Safona.

Sarajevo, Sarajewo.

2n'rbc§, Sardes.

Snrbt'lUCH, Sardynia; Sar=
binier m. Sardyczyk ; ©arbi=
nierin /. Sardynka; farbtmfcf)

adi. sardyski.
©arma'ricit, Sarmacya;

(Sarmate m. Sarmata; ©ar=
matin/. Sarmatka; farmatifd)

adi. sarmacki, adv. po sar-

macku
; jarmatiftfje äßefert

sarmatyzm m.
©a'ritc, Sarnowo.

©fl'rO'?, Szarysz.

©a'rötä, Blatna.

©o'ttltm, Zatom.
Satu'rjt(«§)

r
m. Satumus i

Saturn.

Saturita'tieu, pl. Satumalia.

©a'rtjr, m. Satyr.

<Ban i 2a'öc
r /. Sawa

(rzeka).

©au'erbrumi, Solice.

Sauf, tu. Szawe.
Sa'öe, /. Suwa (rzeka).

Sa'Ucianb, Posawina.

©abolj'cil, Sabaudya; ©a=
»onarbe m. Sabaudczyk; ©a=
Donorbirt /. Sabaudka; fauo=

nifd) adi. sabaudzki.

©attm'be, Zawady.
@ut)'6ttj(tj, ywiec ; ©an=

bufeber adi. ywiecki.
©ba'rafdj, Zbara ; <&ba=

rafeber adi. zbaraski.

©dja'bcgur, Szaragóra.

©ri)a'bl% Siedice.

©dja'ljtar, Zaclerz.

©djau'clit, Szawle.

©djaffljau'fcit, Szafuza.

©rfja'mnterttiil?, Zamorzo-
wice.

©dja'ltbait, Szandawa.

©dja'rfcttort, Ostroróg.

©djc'Ibe, /. Skalda (rzeka).

©djc'flctait,
r

Zeletawa.

©cfttc'gan, Sciów.
Scnt'fottitt?, Sciekowice.

©d)i'lbberg, Ostrzeszów.

©rf)i'ÜC, Silno.

©dji'llcr, Schiller.

<Bd)Ui$, Siedlec.

©dji'ltfait, Zynkawy.
©djtrgi&nm'lbc, Sierachów.

©djfot'bttj, Szkudycze.

3d)la'gflCltnm(b
f

Sawków.
3ri)la'gfrctfd)am

f
Sowy.

3d)lau, Slane.

Sdjfo'rtcu, Zotna.
Sdjlcij, Szlyc.

S,djlc'ficH
r
lzk; ©cblefier

m. lzak; ©djlefterm /. l-
zaezka; jcbfejtfcb, adi. (üon,

au$ —) Alaski.

©efilcu'fetoüj, luzowice.

©ddteben, liwin.
Sd)lo'd)Olt

r
Czochów.

©chlo'djoh), Suchów.
®d)lo'ppc, Czopa.
3d)mctf§, Szmeks, Saw-

kowskie Szczawy, Sawków.
©cfimtc'gcl, migiel.
3d)tttiJt'jtt^

r
Smolnik.

©tfiuci'bcmüfitc, Pia.

Sdjo'tfctt, Skoki.

®d)o'bbctt, Szkudy.

©d)blta'tt>e, Sieniawa.

©djö'ltbcrg, Szumberk ; Kra-
snahora.

©djimbru'mt, Studzienki.

Sd)ö'«ctf, Skarszewo.

2o'ltCH
f
Skania.

®d)b'ltfclb
r
Tuchomyl.

SdjÖJtfc'lbc, Dziekanowice.

3d)bllia'nfc
f
Trzciana.

Sdjönli'nbe, Krasnalipa.

2ri)ö'itfcc
f
Kowalewo.

Sdjo'ttlattb, Szkocya;
©djotte m. Szkot; ©djottin/.
Szkotka

;
fd)ottifct) adi. szko-

cki.

©d)reitt§, Skrzemelice.

Sdjrtmm, m. rem.
3d)ro'ba

f
roda.

8d)U'H^
r
Solec.

3d)Ütteitl)0'fcit, Suszyce.

©d)ttia'r^C1tau
f
Czerniejewo.

©djhJtt'räa, /. Czernawka
(rzeka).

Sd)nia'r,^n)a(b
f
Czarny Las.

Sdjnja'rsluaffcr, Czarna-

woda.

©d)ttic'be«, Szwecya

;

Sd}inebe m. Szwed; ©d)roebm

/. Szwedka
;

fd)roebifd) adi.

szwedzki, adv. po szwedzku.

3d|tDci'blt% widnica.
Sd)tt)Ct

(5, /. Szwajcarya

;

©djroetjer m. Szwajcar;

©cbiDeijerin /. Szwajcarka

;

©rceijer», fdjiDeijerifd) adi.

szwajcarski; (cfjroeijerfofe m.
ser szwajcarski.
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f

ttte 9G7 3tuf)(n>ci jjcnbitrij

SdjWc'ntc, wite.
3tf)ttJc'ntcu, wietno.

Sd)tt»cri'lt, Zwierzyn : Skwie-

rzyna.
,

3d)tt»ert'ucrfcc
r

m. Swier-

czyn.

©rfjWc'rfcn^, Swarzdz.
3d)H)Ct?, wicie.
©djJtJC'ijfflU, Swiciechowo.

Sd)nnc'bctt, wiebie.

Sd)ttHC
r

bu§, wiebodzin.

Swiegocin.

3ct'pio, w. Scypio: —
2lfricanu3 Scypio Afrykaski.

3bu'lti, Zduny.
©cba'fttOH, m. Sebastyan.

©eba'tt, Strzeszyn.

©c'bli<J
f

Siedlec, Siedlica.

3ce'bltrg
r
Jeziorany.

Sec'lohJt^, Zydochowice.
Sci'benbcrg, Zawidów.

3ct'ferb(M
f . Siwrydów.

©Ct'flttö, Zabnicki Lg.
©Ct'lte, ^ Sekwana (rzeka).

3c'(tf)Ott), Sielichów.

Sc'ttottih?, Selibice.

Sc'lrerbrimnen, 3cftcr=

ttJttffcr, ». Selcerska woda.

©e'ltfeijatt, Sedlczany.

©cmc'nbria, Smederewo.
3emti'lt

f
Zemu.

3c'lttr% Ziemsko.

Sc'ufrenberg, Zamberk ; Zo-
komorów.

3e'u§burg, Sosbork.
3c'ppcrl, m. dim. od ^ofef

Józio.

Sc'rbtcu, Serbia; ©erbe »z.

Serb; ©erbin /. Serbka; fer=

bifd) adi. serbski, adv. po
serbsku.

©ctic'ruS, w. Seweras i

Sewer.

3fia'fefpeare, (wym.: Szek-

spir) m. Szekspir; ©b,afefpeare=

szekspirowski adi.

3tbt'rtCtt, Syberya, Sybir

;

©ibirter m. Syberyjczyk; fibi=

rifcf) adi. syberyjski, sybirski.

t'botfd)Htj, Sejbocin.

3tbl)'ue, f. Sybilla.

3tcbenbii'rgctt, Siedmiogród;

©tebenbürger m. Siedmio-
grodzianin ; ©iebenburgerin

/. Siedmiogrodzianka
; fieben=

biirgtfd) adi. siedmiogrodzki.

3tc'rafott)t^, Sierakowice.

3t'gtgmunb, 3ic'gmunb, m.
1) Zygmunt; basi Zeitalter ber

(beibert) ©igimunbe wiek

Zygmuntowski (hist. polska),

"1
) Zygmunt m. (dzwon w Kra-

kowie).

3i r

lbcrbcrg, Srebrnagóra.

Sili'ftria, ,
Drystra.

Stüct'u, Zylina.

3üt>c'ftcr, m. Sylwester.

SU;}, Solec.

©i'moit, m. Szymon.

©i'mfon, m. Samson.

3t'ffcf, Sysak.

3t'ftoö(a) i ®t'ftow(a), Si-

stow, wistów.
Stalten, Sycylia ; ©tjilianer

m. Sycylijczyk, Sycylianin

;

©ijiltanerin /. Sycylianka

;

ftgüiamfdj adi. sycylijski, adv.

po sycylijsku.

3fo'r)djau, Skoczów.

Sfn'tort, Skadar.

3(a'tilW
f
Szalatna.

3la'»C i Slci'tnc, m. So-
wianin ;

©kntn i ©laroin /.

Sowianka ; ©laroentum m.,

flaroifcfteö 2anb,flaroifc&e5 SBefen

sowiaszczyzna /. ; ftaotfct) i

flaroifd) adi. sowiaski, adv.

po sowiasku.
Sfaltio'mcit, Sawonia.

©loltm'f, m. Sowak; ©lo=

roafm /. Soweka ;
floroaftfch,

adi. soweski, adv. po so-
wesku.

©lottJc'ltc, m. Sowieniec;

ftoroemfdj adi. sowieski, adv.

po sowiesku.
Soba'rgcit, Surdaki.

So'bom, Sodoma; ©obo=
miter m. Sodomczyk; jobo=

mtttfd) adi. sodomski.

3ofi
r

tt
r

Sofia (stolica Bu-
garyi).

Sotffo'm?, (wym.: soas),

Swesyon.

So'mmcrttU, Zambrów.
So'mittcrctH, Szonioryn.

3o'mmcrfdb, Zems.

So'lbatt, Dziadów.
3o'(nit, m. Solon.

SoitltCltnm'lbc, Grodziszcze.

Sophie', /. Zofia; Zosia.

(Bo'pffoHcß, m. Sofokles.

So'rmt, arowa.
So'rdjUU, erchowo.
So'rgcnfcc, m. Dzierzgo-

skie jezioro.

3o'futto, Sosnowiec.

3pa'nicu, Hiszpania ; ber

Sonia, oon — król hiszpa-
ski; ©panter m. Hiszpan;

©panicrin f. Hiszpanka;

jpantfd) adi. hiszpaski, adv.

po hiszpasku.

3pa'rta, Sparta; ©partaner

m. Spartanin; fpartanifd) adi.

spartaski, adv. po spartasku.

3pcl)'cr, Spira.

3pf)inj
f f. Sfinks

3po'nau, Spalow.

3prcc, f. Sprewia i Spro-

wia (rzeka).

3ta'tttbuf, Stambu.
3ra'mpfcit, Stepawa.

3ta'mfan3
r
m. Stanisaw;

©tanilaroa /. Stanisawa.

3ttt'rgarb f
Starygród.

3ta'rfcnbcrg
f
Sup.

3tou'pcn, tupno.
3t. ^omi'ltflO, Dominika.

3tci'crmarf, Styrya; ©teier=

nwrfer m. Styryjczyk; ©teter=

märferin f. Styryjka; fteter*

ritärlifd), fteirtfer) adi. styryjski.

Stet'itamaitgcr, Kamenec
Sobotyca.

Stet'nau, Stynawa, Cie-

niawa.

3tCt'ttCr§borf r
Siemysów.

3tct'm*5, Zdanice.

3tc'pljau, m. Stefan, Szcze-

pan; bie ©tepljanfircfie ko-

ció w. Szczepana ; ©tepfjanie

/'. Stefania.

3tctti
r

n, Szczecin, Szczy-

cin i Szczytno; ©tettiner(=)

adi. (non, au —) szczeci-
ski.

3teu'pebctn
f
Kdy.

3tei)'er, Styra, Sztajer.

3to'r(^Jtcft, Osieczno.

Storfcrau', Sztokrawa.

3to r

lpe, Supsk.
Stolpmü'nbc, Wuszcz.
3t. ^Sc'tcrC'burg, obacz

Petersburg.

3tro'pltrg
r
Strassburg, Bro-

dnica ; ©tra|5burger(=) adi.

strassburski.

3tre'l)fttU
r
Strzelewo.

3rrc'^Ieu, Strzelin, Strzelica.

3rrc'ljlife, Strzelce, Strzelice.

3frc'nife f
Strzenica.

3tric'gmt, Strzygów.
3tro'ppcn, Stróa.

3trtt'lfuitb, Strela.

3tfd)o'fo>tio, Szczakowa.
3tu'bcn, Stobno.

StHtylroci'jJcitburg, Biao-
eT('id.
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3tii'niiliaiilH\ f. Szyszak
(góra).

3it'bcrman(aub, Suderma-
nia.

SiUnn', uawa, Soawa,
Salejewo.

3lt1tb, m. Sund.

Xa'dlOlt, Drzewniow.

In'citnC', m. Tacyt.

2h,a'bbäu£, m. Tadeusz.

Jn'itgcr, Tanger.

Tn'itncnbcrg, Stamberg.

Jflrc'ltt, Tarent.

Üd'ntonnlJ, Góry Tarnow-
skie.

larqui'muä, m. Tarkwi-
niusz.

Xn'rfn§, Tarsus.

Su'rmig, Trebi.
Xn'fdicitborf, Taszowice.

Xnta'r, m. Tatar, Tatarzyn
;

- uort ber günfberger öorbe
Petyhorca m. ; Satarin /.

Tatarka ; Xcttarei /. Tatarya
;

Satarei, tatarifcfoe Sänber, ta=

tarifctjeö üffiefen tatarszczyzna

/. : tatartfd) adi. tatarski, adv.

po tatarsku.

la'txaf., £olje £arra, la'txa-

gcbtrgc, n. Tatry.

Xcturo'ggcit, Turegi.

Xcnt3, Domalice.
Xc'fc, Sc'fcnborf, Tyaka.

$dc'mad)Uä, m. Telemach,
Telemak.

Xc'mcfcr 23aua't, Temeski
Banat.

Xc'mpclbltrg, Czaplinek.

Jc'plergebtrgc, n. Ciepe,
Cynowe góry.

'Sx'pHtJ, Cieplice.

Ic'fdjCII, Cieszyn; £efd)(e)=

ner= adi. (non, cui£> —) cie-

szyski.

Xc'tfdjClt, Djeczin, Dzieczyn.

Xcufctentau'cr, Czartowy
Mur.

Xeu'pitj, Tupice.

2t)a'üa, /. Talia.

Iqc'bctt, Teby.

IJJcifo, f. Cisa (rzeka).

Tllcmt'ftoflcS, Temistokles.

Jqc'mfc, /. Tamiza (rzeka).

üfyc'obor, m. Teodor, Bog-
dan, Bobdan.

Ujc'oboräfclb, Teodorowo.

Sttftt'ltHC, f. Zuzanna.

2üjkltro'bc, Syserod.

Sttlt'ltc, /. winia (rzeka).

Sljraflt'ss, Syrakuzy; ©nra*
htfatter m. Syrakuzanin; ©n=
rahrfcmertn /. Syrakuzanka;

jrjrafufifcrj adi. syrakuzki.

X.

Jljcre'fc, /. Teresa.

Xljcrc'ficnflabt, Teresin, Te-
rezin.

1I)crmopt)'lcn, pl. Termo-
pile; bei bert — pod Termo-
pilami.

Xficrfi'icy, m. Tersytes i

Tersyt.

Xf)C
f

fcugi
r
m. Tezeasz.

Xfjcffa'Ucu, Tessalia; tbeffa=

lifo) adi. tessalski.

ttyc'ttä, f. Tetys i Tetyda.

JJjcu'bcrmt, Tudorów.
$f)o'ja

f
Dyja.

Xf)o'ma§, m. Tomasz, To-
mek ; ber ungläubige — nie-

wierny Tomaz.
X4)orn, Toru; Sfjorner m.

Toruczyk, Toruczanin

;

2bomer(=) adi. toruski.

Jljra'sicit i Jfira'ftcit, Tra-

cya.

Sfytcb'btbc* i £f)uft)'btbcÄ
r

m. Tucydydes.

J^n'rgou, Turgowia.

JfjÜ'riltgcit, Turyngia ; £fiü=

ringer m. Turyczyk; tfyü=

ring.tfd) adi. turyski.

ji'bcr, m. i /. Tybr (rzeka).

Tibc'rilts', m. Tyberyusz.

ttbu'tfn*, m. Tybullus.

Ütclj, Tuczno.

£i'flcnborf, Tylewice.

St'tttj, m. Tilly.

£t'(fit, Tyla.
2inio'tf)cn, m. Tomosz,

Tymoteusz.
Xtro'I, Tyrol; Siroler m.

Tyrolczyk ; Xirolerirt /. Ty-
rolka; tirolifd) adi. tyrolski,

adv. po tyrolsku
; Strolerbut

m. kapelusz tyrolski.

Ji'rfdittcgd, Trzciel.

Xi'fdjitOWifc, Tysznow.
Tl'td, Tytu.
Xi'^tttlt, m. Tycyan.
lo'ikmit, Tolkmicko.
Xo'pimt, Topiay.
Jo'rgait, Turgawa.

3l)'rmtcit, Syrmia.

Ssa'moS, f. Samosz (rze

3,',c'gebilt
f
Szegedyn.

S^c'frcTlttUb, Sykulce.

Sjo'botift, Sobotyszcze.

Sjo'lttof, Solnok.

Xorrtcc'flt, m. Torricelli.

Soft, Toszek ; £oft=@lci=

rotier $ret§ powiat toszecko-

gliwicki.

lo'tfö, Tata; Dotis.

JmÜOU'fc, (wym. : tulu'z)

Tuluza.

Jottr§
r
(wym. : tur) Turony.

Xra'djeitbcrg, Smogorzew.

Xrttt'fcit,/. Trajzma (rzeka).

txapc^ll'nt, Trebizonda.

£raait, f. Truna (rzeka).

Jrou'tcttait, Trutnow.

$rc'bmlj r
Trzebnica.

Jrc'mcffcit r
Trzemeszno.

Jrcitcfi'M, Trenczyn.

Jrc'ptüttl, Trebietów.

Srtc'bd, Trzebi.

Xrie'ttt, Trydent; Xrienter

adi. (non, au — ) trydencki.

Jrtcr, Trewir.

Jrtc'ft, Tryest; Xriefter* adi.

(uon, aus —) tryestyski.

£rt'toit
f
m. Tryton.

Jro'fl§
r
Troada.

Xro'ja, Troja; Trojaner m.
Trojaczyk, Trojanin ; %tü=
janerin /. Trojanka ; trojanifd)

adi. trojaski; ba trojanifdje

^Pferb ko trojaski.

Jro'Wcut, Opawa (miasto).

!trü'bau
f
Trzebowa.

Xftf)a'rbag{), Szarskie góry.

Xfd)0'rntf0U r
Czarnk(')w.

Xfdjc'dje, m. Czech; Z]ä)(=

crjxn /. Czeszka.

Üfdjc'nftodjan, Czstochowa,
Jasna Góra Czstochowska

;

2)f(f)enftocf)auer adi. czsto-

chowski.

£fd)Crfc'ffc, m. Czerkas i

Czerkies; £fd)erfejfm /. Czer-

kaska i Czerkieska; £fdjer=

feffen=, t[d)erfefjtfcb adi. czer-

kaski i czerkieski.

Sn'bmgc«, Tubinga; %ü=

binger m. Tubinczyk.

Xud)f01tbcu
r

pi. Sukiennice

(w Krakowie).
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Tu'WnS, ot. Tulliusz.

Xlt'lttS, Tunet.

Xürfct', /. Turcya; Surfe

»i. Turek, Tarczyn ; Sürfin /.

Furczynka ; ba3 XÜrfifdje, tut»

Ü'biflOU, Ubiegów.

lt'tfcr, /. Ukra i Wkra
Vzeka).

lt'jcfi, Ujazd.

Ufrai'uc,/. Ukraina; Ufrat=

ner ot. Ukraiczyk i Ukrai-

aiec ; Ukrainerin /. Ukrainka

;

itframifcfj adi. ukraiski, adv.

po ukraisku.

U'lrtlfj, Ulryk.

U'ltgar, ot. 1) Wgier; 2)

fifd)e3 SBefen, türfifdje ©Uten
u. \. VO. turczyzna /. ; türfifd)

adi. turecki, adv. po turecku
;

türfiftf) machen vn. turczy

;

— tuerben turczy si.

U.

obacz Ungarroein ; Ungarin /.

Wgierka.
Ü'ltflartfdj, adi. wgierski,

adv. po wgiersku ; =e 3Be)*en,

=e ©itte, «ipradje u. \. m. we-
gierszczyzna ; =er ^Seljrocf, =e

iWufce, =er ©übel, =e Pflaume
wgierka /. ; — fpred)en,

fdjreiben mówi, pisa po w-
giersku.

n'it(J(mt, Wgry (kraj) ; a\l$

— z Wgier; nact) — do

Itirtä'uS, ot. Tyrteusz i

Tyrtajos.

%\)'x\\%, Tyr; Xnrier m.
Tyryjczyk; tnrifd) adi. tyryj-

ski.

Wgier, na Wgry ; in — na
Wgrzech.

U'ltgornicht, w. wino w-
gierskie, wgrzyn ot.

U'ltruljftabf, Kargowa.
irrfltla, /. Urszula.

lt'rtfrf|i^
r
Urcice.

It'fcbom, Orzna, Uzna (wy-
spa).

Itffo'fcugcfitrgc, n. Gorjance.

Wtita, Utyka.

iVjbc ^»u'lthob, Kunidora.

^o'Icutt«, ot. Walenty.
Wa'tic i>i »e'lcc, Draga-

Baszczaska.
$aIot'§, (wym. : waloa')

Walezyusz, Walezy.

3.?onbo'lcit
f
pi. Wandalowie

;

Canbalimu ot. wandalsz-

ezyzna /.

JPanbic'menSIanb, n. Dime-
Dowa Ziemia.

^o'ub§6urg, Wicborg.
o'rn§bin, Waradyn.

SSa'ruS, ot. Warus.

JScir, ot. Wit; =tanj ot.

choroba /. w. Walentego.

3.'c'Ibc§=©CC, ot. Blede Je-

zero (jezioro).

ä'cnc'btg, Wenecya ; ber

£)oge »on — doa wenecki
33enetianer ot. Wenecyanin
Sßenetianerin /. Wenecyanka
oenetianifd) adi. wenecki, adv.

po wenecku.

3.VHU3, /. Wenus ; Wenera.

2?crflt'ltU§ r
ot. Wergiliusz

i Wergili.

$erjat'ÜC§, (wym : wers/tj)

Wersal.

SBcftrt, Westa.

SScfttt'liit, /. Wesfalka.

2Scflt
r

t>, ot. Wezuwiusz.

$c'tfd)au, Wietoszow.

^ogc'fcil, pi. Wogezy.
üßnltai'rc, (wym. : wolter)

Wolter i Voltaire.

2$ora'rf&crg
f

Przedarulsko,

Ziemia przedarulaska.

SB.

2$attfj f /. Wag (rzeka).

23?aa'gtof
f

n. Liptowska
lolina.

2Sai'3Cit
r
Waców i Wac.

Söalndjd', /. Woochy pi,
Wooszczyzna f., Mutany pi.-

ffialacfie ot. Wooch; SBalatfjm
f
. Wooszka; roafacfitfrij adi.

wooski, adv. po woosku.
2Sa'lfictf, Wallibiki.

200'lbcf, Wadyk. ,

SK>a'lben
f
Wadawa.

20a'(be»imrit
f
Wabrzych.

2Stt'lbfcc
r
Samostrzel.

2Sa'M3, (tantoit), Waliski
Kanton.

2£<l'ftcr Scott, ot. Walter
Scott.

2ß(t't5Cit
f
Walce.

2So'ltbd
f

/*. Wanda.
SBo'ltgcrtt, Wgry.
jß?a'jt0ttihf, Wojnowice.
SZSa'ttfeit, Wizów.
2a'rm6runu, Ciepa Woda.
2S>tt'rfd)o«,Warszawa;|)er30g

DOn — ksi warszawski.

SäJa'rfdjmtcr, ot. Warsza-
wianin i Warszawiak.

Sßa'rfdjtUtcriu, f. Warsza-
wianka.

23?a'rjcfjauijdj
f SBarfdjaucr

adi. warszawski, adv. po
warszawsku.

aSSa'rtcnImrtj, Py.
28a'rtfjc, /. Warta (rzeka).

S5?n'fc^cltoii<J
f
Walowice.

SÖJa'fdjfc, Weszkowo.
2So'§gon

r
n. Wogezy pi.

21Vttfon>ii?
f

Watkowice i

Watkowice.
2Stt'WcI

r
ot. Wawel.

SBc'fjlatt, Welawa.
ÜÜWtfjfcf, /. Wisa (rzeka)

;

an ber — lnofjnenb, Befinblid)

nadwilaski, nadwilany;
jcnfeit ber — liegenb, bt=

finblid), roofinenb zawilaski,
zawilany; 3Beid)feI(=) adi.

wilany, nadwilaski.
233ci'd)ictcutni0ljucr

f
w. nad-

wilanin.

2S>Ct'rt)fcUanb
f
n. Nadwile n.

Söct'bc, /. Widawa (rzeka).

2ÖCt'beitOU, Widnawa.
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f£ci'gmaim§borf, Wygna-
niec

SBSct'mar, Wejmar; 2Beima=

m, roeimartjdj adi. woj marski.

2.\>Ct'[trife, Bystrzyca,

^tfct'ftc 23crg, m. Biaa Góra.

SBBei'fcS (giufdjcS) SKccr,

Biae morze.

3\?cif?fi'rrf|en, Biae kocioy.
SBet'toO, Witoraz.

ÜVfctöborf, Teplice.

SBe'faau, Wena.
ÜMfd), adi. woski; woo-

ski ; =e 3hijj woski orzech

;

=c§ ©rünjeug, SBell'djfraut n.

woszczyzna /. ; SBctfcftfraut

woska kapusta.

ÜBc'ftcrSfjlUlicn, Maocin.

SBc'njcISborf, Wacawo-
wice.

SBc'nsel, 2Seit3c§fau§, m.
Wacaw.

iBJc'rbcr, m. uawa, u-
awy; Sanjtger — uawa
Gdaska; (3rof5=— uawa
Wielka.

SÖJe'rbltm, Wiardunki.

SBeftfo'Icit, Westfalia; SGBeft=

fale m. Westfalczyk; 2Beft=

falirt /. Westfalka ; roeftfältjd}

adi. westfalski, adv. po west-

falsku ; Sßeftfälifc^er ^rtebe

pokój westfalski ; tücftfältfdjer

Scfiinfen szynka westfalska.

äStcli'cjfd, Wieliczka ; ©alj

au<o — sól wielicka.

SÖJtcu, Wiede; Wiedenka
(rzeka).

SKHc'llcr, m. Wiedeczyk.
äSte'nerttt, /. Wiedenka.
Sßic'ncrtfd), 2Btoter(=) adi.

wiedeski, adv. po wiedesku.
2Stc'»6abcit, Wiesbaden.

SfiMcfelbu'rg, Moszon.

SÖJt'gftöbtl, Witków.
2St'if)dm§bcrg, Wybysz-

Czów.

233t'lljcfm§f)agcn, Lentowo.

äSt'Ueitbcrg, Wielborg.

2§tlna, Wilno; non, au
— , SBUnaer(=) adi. wileski.

2£i'lltacr, m. Wileczyk;
SBtlnaerin /. Wileka.

SSt'ltbau, Winda i Win-
da wa.

2£t'nbtjd}graC, Soweski
Gradec.

SSt'ppcr, f. Wieprz (rzeka).

28t'§baUctt, Wierzboów.
SWätttar, Wyszoinierz.

mT)d, Wysoka.
201'tolb, m. Witold i Wi-

told.

sfiSi'ttcuberg, Biaa Góra.

üKH'tttngau, Trzebo.

Sßi'ttftorf, Wysoka.
SKMa'bttttir, m. Wodzimierz.
2öta'ftf)tltt, Zdislawice.

SÖOtfjCt'lt, f. Bochin.

SSJo'lframiij, Olbramowice.

28olf)t)'mcit, Woy; 2Bo=
l()l)nicr m. Woyniak, Woy-
niec; SBoUjtjmerin /. Wo-
yka; roolbijmfcf) adi. wo-
yski.
SBoWn, Wielu.
Söo'Qfteilt, Wolsztyn.

3S*o'ßttitC, Wielewicz.

!2ßi)'lmiir, Wadymirzec.
SiVugrottJtlj, Wgrowiec.
SBo'ltäOnS, Wsosze.
ÜÖJo'rmbttt, Orneta.

233orm§, Wormacya.
SSSÖ'rtljcrfce, m. Werbskie

jezioro.

333rc'fd)Ctt, Wrzenia.

2t*rc'fcf)tua, f. Wrzenia
(rzeka).

äSric'fcit, Wyrzyska.
3Bfrf)c'rau

r
Wszeruby.

2öu'ltbfdjiH?, Wsice.
2SÜ'rttcmbcrg, Wirtember-

gia; SBürttemberger m. Wir-
temberczyk ; SBürttembergerin

f. Wirtemberczanka ; röürttem=

bergtfd) adi. wirtemberski,

adv. po wirtembersku.

SBu'ftcrfjcmfeit, Wustrów.

Xa'ntu§, m. Ksantus.

Santfji'ppc, f. Ksantyppa.

A'aoc'r, m. Ksawer.

X.

Xciio'pljancS, m. Kseno-

fanes.

%
tybb, Ipusa.

Xc'ltopfjott, in. Ksenofon.

Xc'rjcö, m. Ks^rkses.

3«
,3ddj<m'a§, m. Zacbaryasz.

3a'«b0Wife f
Zdowice.

3a'ra, Zadar.

,3a'rfrf)tij, Zarzyce.

BfUftfjtci, Suchdó.

Ifau'bH}, Sudzice.

3c'bcit, Sabinów.

3ct'fcltt)i$, cisowice.

3etfe, Zyc.
3c'mpclburg, Spolno.

3cmptt'u, Ziemno; =er $0=
tnttat Komitat Ziemneski.

3c'ho, m. Zenon.

Sc'xnotüiA, arnowiec.
&eu%, m. Zeus.

$Ct)'cr
r
Sora (wie i rzeka).

,3te'ieit5ig, Cielcko.

^igcu'ncr, m. Cygan; $1=

geunerin /. Cyganka; gt=

geuner(=), gtgeunerifdj adi. cy-

gaski, adv. po cygasku.
ßipz, f. Spi ; Sipfer(=) adi.

spiski.

3t'rfe, Sieraków.

3i'rfit% Cyrknica; =er ©ee
Cyrknickie jezioro.

Bic'rotetlt, Zerotin.

.ßi'äfabcrg, yków.
,3t'ttau, Cytawa, Zytawa.

3tUtttn, Znojmo.

^o'pteitbcrg, Sobótka.

3ri'nt)t, m. Zrinyi.

3ü'ötd)nu, Cylichowo.

3it'rid), Zurych.

3»)ffo'p, m. Cyklop.

„Swcibrii'tfcn, Dwamosty.
^Wc'rtcl, Swetla.

Stvi'ttttil, Switawa.

Koniec tomu drugiego i ostatniego.
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